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Közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet 23§ - a alapján.

2018/2019. óvodai nevelési év
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
A beiratkozás ideje
2019. április 23. 24.
Az intézményben fizetendő étkezési térítési díj
Az intézményben fizetendő térítési díj: 420.- Ft/fő/nap
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.
A kedvezményes étkezés igényléséhez a szülőnek nyilatkozatot kell kitöltenie,
melyet a titkárságon kell kérni.
Óvodai nevelési év rendje

Székhely

Nyitvatartási idő

Nyáregyházi Napsugár Óvoda
2723 Nyáregyháza, Ady Endre u. 1/A.

6:00 - 17:00

Tagintézmény

Nyitvatartási idő

Nyáregyházi Napsugár Óvoda Tagóvodája
2723 Nyáregyháza, Jókai u. 1.

6:30 - 17:00

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 nyári zárás idejét a két óvodával
összhangban határozza meg az átjárhatóság biztosítása érdekében.

A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év
során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe, mely időpontokról a
szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a
nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre
használja fel. Ezeken a napokon - szülői igény esetén, a gyermekek felügyelete
biztosított.

Ünnepek, megemlékezések rendje
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és
az éves munkatervben meghatározottak szerint történik :
Nyáregyháza fesztivál
Állatok világnapja
Nemzeti ünnep október 23.
Márton nap
Adventi készülődés
Mikulás
Lucázás
Karácsony
Farsangi mulatság
Télűzés, tavaszvárás
Március 15.
Víz világnapja
Húsvéti készülődés
A Föld napja
Madarak és fák napja
Anyák napja
Gyermeknap
Nagycsoportosok búcsúztatása

Szeptember 7.
Október 4.
Október 19.
November 11.
November vége
December 6.
December 13.
December 20.
Február 26.
Február vége
Március 14.
Március 22.
Március 15-18.
Április 22.
Május 10.
Május első hete
Május 23. 24.
Június első hete

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk
- Házirend
- Pedagógiai Program
- SZMSZ
- Éves Munkaterv
Ezek a dokumentumok megtalálhatók mindkét intézmény vezetői irodájában, és
kérésre megtekinthetők.
Óvodapedagógusok száma
Nyáregyházi Napsugár Óvoda

11 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
Főiskolai végzettségű főállású
óvodapedagógus

11 fő

Szakvizsgázott főállású óvodapedagógus

7 fő

Vezető óvodapedagógus végzettséggel
rendelkező

3 fő

Gyógypedagógus végzettséggel rendelkező

2 fő

Fejlesztő pedagógus végzettséggel
rendelkező

1 fő

Pedagógiai asszisztensek száma

Nyáregyházi Napsugár Óvoda pedagógiai
asszisztenseinek száma

2 fő

Dajkák száma
Nyáregyházi Napsugár Óvoda dajkáinak
száma

6 fő

Dajkák szakképzettsége
Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka
Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező
dajka
Pszichológiai asszisztensi képesítéssel
rendelkező dajka

5 fő
3 fő
1 fő

Óvodai csoportok száma
Nyáregyházi Napsugár Óvoda csoportjainak
száma

6

Az óvodai férőhelyek száma
Nyáregyházi Napsugár Óvoda férőhelyeinek
száma

135 fő

Óvodai gyermekcsoportok létszáma október 1-én:
Nyáregyházi Napsugár Óvoda - 6 csoport
Csibe csoport
19 fő
Mákvirág csoport
21 fő
Katica csoport
20 fő
Napsugár csoport
21 fő
Süni csoport
19 fő
Pillangó csoport
18 fő
118 fő
Összesen

Kovácsné Maszel Anna
óvodavezető

