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Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk  

- Házirend 

- Pedagógiai Program 

- SZMSZ 

A dokumentációknak intézményünkben - a helyben szokásos módon - nyilvánosságot biztosítunk.  

 

Felvételi lehetőség  

- Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.  

- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven 

belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves és 

annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

- A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles felvenni az 

óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles 

értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a 

fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, illetve határozat alapján. 

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje: 

- Óvodaköteles korú (3 éves) gyermek 

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

- Hátrányos helyzetű 

- Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására 

- Körzethatáron belül élő gyermek 

- Körzethatáron kívül élő gyermek  

Az alapító okirat szerint az óvodai férőhelyek száma: 413 fő 

A beiratkozás ideje  2019  májusa  

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: 600-1800 óráig  

Nyári zárás: 2019. július 01- 2019. augusztus 02. 

A nevelési év 2018. szeptember 1-jétől, 2019. augusztus 31-ig tart. Intézményünk a 2018/2019. 

nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján tarthat zárva. A fenntartó a zárás idejét a 

kerület többi óvodájával összhangban határozza meg az átjárhatóság biztosítása érdekében. A 11/1994. 

(VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 4 nap nevelés nélküli 

munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 14 nappal előtte értesíti. A nevelés 

nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre 

használja fel. Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezése biztosított.  

 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 

 

 2019. január 18. 

 2019. április 

 2019. június 8. 

 

Óvodapedagógusok száma: 

felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus 32 fő 



ebből óvodavezető 1 fő 

ebből mesterpedagógus 2 fő 

ebből mentor pedagógus 1 fő 

ebből főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett 

óvodapedagógus 

7 fő 

ebből felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 18 fő 

középfokú végzettséggel rendelkező pedagógus 2 fő 

 

Nevelést-oktatást közvetlenül segítők száma: 

dajka  17 fő 

ebből dajka végzettséggel rendelkezik 5 fő 

pedagógiai asszisztens 5 fő 

ebből középfokú végzettséggel rendelkező pedagógus 1 fő 

óvodatitkár 2 fő 

konyhai dolgozó 3 fő 

gondnok 1 fő 

kertész 1 fő 

takarító 1 fő 

 

külsős segítő szakember (logopédus,  

 

Óvodai csoportok és létszáma 

Babóca csoport 24 fő 

Bóbita csoport 19 fő 

Cica csoport 21 fő 

Csiga csoport 22 fő 

Katica csoport 23 fő 

Maci csoport 21 fő 

Méhecske csoport 23 fő 

Napocska csoport 23 fő 

Négyes mézes csoport 22 fő 

Nyuszi csoport 24 fő 

Pillangó csoport 22 fő 

Süni csoport 21 fő 

Százszorszép csoport 20 fő 

Szivárvány csoport 19 fő 

Teknős csoport 22 fő 

Tulipán csoport 24 fő 

Vuk csoport 22 fő 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj  

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi 

törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, 

valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai 

étkeztetésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára 

is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-

át.  

 

Ünnepek, megemlékezések rendje  

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves 

munkatervben meghatározottak szerint történik (Részletes tervezésük a csoportnaplókban).  

 

Bővebb információ az óvodavezetőtől kérhető a 380-7199 telefonszámon. 

További kérdésekkel az Ifjúsági, Sport, Művelődésügyi és Oktatási Osztály illetékes 

munkatársát kereshetik. 


