
A Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda Közzétételi listája  
a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23.§ alapján 

 

 

1. Óvodapedagógusok létszáma: 2 fő 

 Ebből vezető óvodapedagógus: 1 fő 

 

2. Végzettség szerint: 

 Felsőfokú főiskolai végzettség: 2 fő 

 Gyógypedagógiai asszisztens végzettség. 1 fő 

 Tanítói diploma informatikai műveltség területtel 1 fő 

 

3. Szakvizsgát tett óvodapedagógus: 1 fő 

 Közoktatás vezető 

 

4. Dajka létszáma: 2 fő 

 Dajka szakképesítés                        1 fő 

 Pedagógiai asszisztens képesítés    1 fő 

 Csecsemő- és kisgyermekgondozó 1 fő 

 

A nevelési év 2015. szeptember 1-től  2016. augusztus 31-ig tart. 

A nyári óvodai élet 2016. június 1-től 2016. augusztus 31-ig tart. 

 

Óvodai csoportok száma: 1 

Óvodai férőhelyek száma: 25 fő 

Óvodába felvehető maximális létszám: 30 fő  

 

Csoport létszáma: 2015. szeptember 1-i állapot szerint: 22 fő, amelyből 1 fő SNI 

 

6. Felvételi lehetőség 

 

Az óvodába a 3. életévét betöltött gyermek vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 

3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a felvételi körzetben 

lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi 

kérelme teljesíthető. 

 

A beiratkozás, felvétel eljárásrendje 

 Az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán folyamatos, 

jelentkezés alapján történik.  

 A leendő óvodás gyermekek beiratkozásának időpontja 2016. április 20 – 21. napokon 

8:00 – 16:00 óra között történik 

 A jelentkezési lap kitöltésével a felvételi kérelem hivatalossá válik. 

 Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Ekkor rögzítjük a 

gyermek adatait, melynek igazolására kérjük a szülő személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványát, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, és TAJ számát, oltási könyvét. 

 

Felvételi körzet: Zalaszentgyörgy, Kávás, Babosdöbréte, Hottó, valamint ellátja azoknak a 

gyerekeknek a nevelését, gondozását, akiket a szülők szabad intézményválasztási joga alapján, 

szabad férőhely esetén felvételt nyertek. 

 

 



7. Étkezési térítési díj, és a fenntartó által adható kedvezmények   

 

Az étkezési térítési díj    Ebéd, uzsonna: 292+ Tízórai: 60 –FT Összesen: 352 Ft /nap/fő / 3-

szori étkezés /  

Ingyenes étkezés biztosítása, melynek feltételei: 

A 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 

100 %-át normatív kedvezményként kell biztosítani (továbbiakban: ingyenes étkezés) az óvodai 

nevelésben és a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át 

(2015. évben a 89.408 Ft-ot), vagy 

e) nevelésbe vették. 

 

Az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés a törvény alapján 2015. szeptember 1-től vehető 

igénybe. 

 

8. Nyitvatartási rend 
 

 Napi nyitva tartás hétfőtől-péntekig reggel 7.30 – 17.00 –ig. 

 Az óvoda június 1-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint működik. A fenntartó 

jóváhagyásával 2016. augusztus 3-tól 31-ig az intézmény zárva lesz. Ez idő alatt - a szülői 

igények előzetes felmérése alapján - ügyeletes óvodáról gondoskodunk.  

 Az iskolai téli, tavaszi szünetek idején, az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett 

változásokat érintő napokon a szülői igények előzetes felmérése alapján tart nyitva, illetve 

zárva az óvoda. 

 Az óvodai nevelés nélküli munkanapok a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint egy 

nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg. Ezeken a napokon a szülő igénye esetén 

ellátjuk a gyermekek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a 

zárva tartást megelőzően értesítjük a szülőket. 

 

9. A munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények 
 

 Mikulás várás: 2015. december 4. 

 Adventi készülődés a családokkal: 2015. december 18. 

 Karácsonyi ünnepély: 2015. december 22. 

 Farsang: 2016. február 9. 

 Óvodacsalogató délután: 2016. március 17. 

 Húsvét: 2016. március 25. 

 Kirándulás/családi nap időjárástól függően 2016. május 

 Anyák napi ünnepély: 2016. május 2. 

 Évzáró: 2016. június 3. 

 Gyereknap: 2016. június 6. 

 

Zalaszentgyörgy, 2015. szeptember 2. 

 

Czafitné Horváth Andrea                                                                                                   

óvodavezető 


