
Különös Közzétételi Lista 

2017/2018 Nevelési év 

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23. §- a értelmében a következő adatokat tesszük közzé: 

 

Az óvoda neve: Acsai Pitypang Óvoda 

Székhelye: 2683 Acsa, Petőfi út 1/A. 

Elérhetősége: Tel:+ 36 27 328 159 
       + 36 30 8575680 
E-mail: acsaovoda@gmail.com 

Alapító okirat száma: 1-1/2017. 

OM azonosító: 202154 

Az óvoda fenntartója: Acsa Község Önkormányzata 

 

1. Alkalmazotti létszám, iskolai végzettség és szakképzettség adatok:  

Engedélyezett létszám: 6 fő. 

Óvodapedagógusok száma: 4 fő. 
Óvodapedagógusok Szakképzettsége: Nemzetiségi (szlovák) óvodapedagógus 
ebből Főiskolai végzettséggel és egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezik 4 fő 

ebből Szakvizsgázott 2 fő 

ebből Intézményvezető 1 fő 

Nevelőmunkát közvetlenül segítők száma: 2 fő 
Munkaköre: dajka 
ebből Középfokú végzettséggel rendelkezik 2 fő 

ebből Dajka végzettséggel rendelkezik 1 fő 

 

2. Óvodai csoportok 2017/2018 

 

Fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2 
Óvodai férőhelyek száma: 50 fő 
Katica csoport 19 fő 

Méhecske csoport 17 fő 

 

3. Az óvodai nevelési év rendje 

Az óvodai nevelési év: 2017. szeptember 1.-jétől – 2018. augusztus 31.-ig tart. 



Az intézmény nyitva tartásának rendje: Az óvoda 5 napos munkarenddel működik, 

hétfőtől-péntekig 7.00 órától 17.00 óráig tart nyitva. 

Az óvoda zárva tartásának tervezett ideje fenntartói engedély alapján: 

Téli zárás  2017. december 27. – 2018. január 2. 

Nyári zárás 2018. július 2. – 2018. augusztus 3. 

 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 

1. 2107. szeptember 1. péntek 

2. 2017. december 22. péntek 

3. 2018. március 29. csütörtök 

4. 2018. június 22. péntek 

5.  2018. augusztus 31. péntek 

 

Ünnepek, megemlékezések rendje: 

Gyermekközösségi hagyományok 

Október eleje  Őszi betakarítás 

Október 7.  Szüreti felvonulás – települési szintű 

November 20.-24. Egészségvédelmi hét 

December 6. Mikulás 

December 20.  Ovi-Karácsony 

Február 8.  Farsang 

Március 26.-28. 
Március 27. 

Húsvéti gyermekprogramok 
Barkács délután közösen a szülőkkel 

Május 2.  Májusfaállítás 

Május 7. 11. Intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt napok 

Június 1.  Gyermeknap 

Nem meghatározott 
időpontban 

Könyvtár-, Múzeum-, Tájház látogatás.  

 



Köszöntések 

December közepe Nyugdíjasok köszöntése 

Május 3.-4. Anyák napja - Évzáró 

Május 27.  Ballagás – Búcsúzó ünnepség 

Április közepe Ünnepélyes iskolai beiratkozás 

 

Egyéb jeles napok, megemlékezések 

Szeptember 30. A magyar népmese napja 

Január 22.  A magyar kultúra napja 

Március 14.  1848-as Szabadságharc, megemlékezés 

 

Környezetvédelmi jeles napok 

Szeptember 22.  Európai autómentes nap 

Október 4. Állatok világnapja 

Március 22. Víz világnapja 

Április 23—27.  Föld világnapja 

Május 10. Madarak és fák napja 

Június 5. Környezetvédelmi világnap 

 

4. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik /Nkt. 49.§ (1)/ 

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező 

gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig. Az óvoda szabad 

férőhely esetén felveheti a 2,5 éves, illetve körzeten kívüli gyermeket is.  

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők 

száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető és a fenntartó képviselőiből 



létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött körzetben élő 

gyermekeket az óvoda év közben is köteles felvenni. 

5. A beiratkozásra meghatározott idő: 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, 

a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. A gyermeküket beíratni kívánó 

szülőknek óvodai felvételi kérelem lapot kell kitölteniük. 

Az óvodai beiratkozás tervezett időpontja: 2018. május eleje, szabad férőhely esetén 

folyamatos. 

6. Az intézményben fizetendő térítési díj: 

Az intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.  

Napi térítési díj: 400 Ft/nap/fő 

Az étkezési kedvezményekre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 21/B § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ingyenes óvodai 

gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szabályok vonatkoznak.  

7. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok  

A törvényes működést az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –

dokumentumok határozzák meg:  

Alapító Okirat  

Helyi Pedagógiai Program  

SZMSZ és mellékletei  

Házirend 

Éves Munkaterv  

A dokumentumok nyilvánossága: intézmény honlapja, központi faliújság, vezetői iroda. 

A Házirend egy példánya az óvodai beiratkozás során minden szülő számára átadásra kerül.  

 

Dátum: 2017. október 17.  

                                                                                       Lami Katalin 
                                                                                    Intézményvezető 
 
 
 


