
KÖZZÉTÉTELI LISTA – 2018./2019. NEVELÉSI ÉVRE 
Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 

 

Óvodai felvételi lehetőség: 

A májusi előjegyzést követően felvett, 3. életévüket betöltött új gyermekek szeptember 3-án kezdik meg az 

óvodát. Beszoktatásuk fokozatosan, a szülői igényeknek megfelelően történik. 

Beiratkozási lehetőség: 

A következő nevelési évre az óvodai előjegyzések és felvételek időpontját a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője 

határozza meg, melyről minden érintett az intézményekben kihelyezett központi plakát formájában, valamint az 

egyéb fórumokon értesül és az óvoda honlapján az információkat feltüntetjük. 

 

Ebédtérítési díjfizetési kötelezettség óvodánkban: 

A fenntartó által meghatározott aktuális teljes ebédtérítési díj:419 Ft 

Ingyenesség feltétele: 

 Nyilatkozat kitöltése valamint a megfelelő igazolás benyújtása 

 nagycsaládosoknak (3 vagy több gyerek esetén)  

 tartós beteg vagy tartós beteget családban nevelőknél (testvér) gyerek esetén (szakorvosi igazolás 

alapján)  

 RGYK-ban részesülők 

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok: (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program) és a 

Közzétételi lista megtalálhatók az óvodatitkár irodájában és az óvoda honlapján (www.zenevarovoda.hu) 

Nevelés nélküli napok (5 nap) időpontjai: 

2018.11.30.,  2018.12.21., 2019.05.31., 2019.08.22 - 08.23. 

Programjainkat a SZ. M..K. értekezleten közösen megvitattuk és fogadták el a közösség tagjai egyhangúan. 

Tervezett nyílt nap: 2018.04. vége 

Eseménynaptárunk a honlapunkon van közzétéve, valamint folyamatosan a Szülői faliújságon is olvasható.         

A személyes beszélgetések alkalmával is tájékoztatjuk a Szülőket. 

/a tervezett napok változtatás jogát fenntartjuk/ 

A nevelési év: 2018. szeptember 03-tól 2019. augusztus 31-ig tart. 

Óvodánk nyitva tartása: Hétfőtől péntekig naponta: 6.30 – 17.30. 

Az óvodában reggel 6.30 – 7.00, és du. 17.00 – 17.30 között összevont feladatellátás történik. 

2018. december 27 - 2018. január 03. Téli szünet idején az intézmény zárva tart. 

Előrelátható nyári zárásunk: Óvodánk nyáron takarítás és egyéb karbantartási munkálatok elvégzése miatt 

2019.július 22 – augusztus 16-ig zárva van. A zárva tartás idején az ügyeletet az arra kijelölt óvoda biztosítja. 

Óvodánkban dolgozó óvodapedagógusok száma: 13 fő 

Főiskolai végzettségű óvodapedagógusi képzettséggel rendelkezők száma:13 fő 

Ebből szakvizsgázott óvodapedagógus: 3 fő 

Óvodánkban dolgozó gyógypedagógus: 1 fő 

Óvodánkban a pedagógiai asszisztensek száma: 2 fő 

Óvodánkban dolgozó gyógypedagógiai asszisztensek száma: 6 fő 

A nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák száma: 9 fő 

Dajkai szakképzettséggel rendelkezők száma: 9 fő 

Óvodánkban egyéb technikai dolgozók száma:2 fő  

Ebből szakérettségivel rendelkezik: 1 fő 

Kertész-karbantartó: 1 fő 

Óvodánkban 6 csoport működik, 109 gyermek jár intézményünkbe 

Csoportjaink gyermeklétszámai: 

Delfin: 16 (- SNI)                          

Csibe csoport: 18 (2SNI)                 

Katica csoport: 17 (3SNI) 

Maci csoport:18 (3SNI)                    

Pillangó csoport: 20 (2SNI)                   

Süni: 21 (2SNI) 

Budapest, 2018. október 01. 

 

 

 

                                                                                                                  Vecsei Brigitta 

                                                                        Intézményvezető 

http://www.zenevarovoda.hu/

