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A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény vég-

rehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: 

 

Az óvoda megnevezése Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 

  

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, 

elérhetősége 

8251 Zánka, Iskola utca 4.  

Tel: 06/87 468-103 

Intézményvezető: Simonné Mohos Éva 

E-mail: ovoda@zanka.hu 

Alapító okirat száma A/4/2019.  

OM azonosító 036851 

 

 

Felvételi lehetőségek 

Az Nkt. 8 § szerint: 

 Óvodánk a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény 

 Felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-

kodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi ké-

relme teljesíthető. 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöl-

ti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 

részt.  

 A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 

gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete in-

dokolja. 

 Az óvodai felvétel egész évben folyamatos, amennyiben az intézmény rendelkezik 

üres férőhellyel 

A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett csoportok száma 

 

Az óvodai beiratkozásra 2020. április 20-a és május 20-a között kerül sor a fenntartó döntése 

alapján.  

A fenntartó és az óvoda az óvodai beiratkozás idejéről, a beiratkozás első határnapját megelő-

zően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján il-

letve a faliújságon 

tel:06/87


 

A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma  

típusa/neve férőhely száma 

Micimackó csoport 20 

Szivárvány csoport 20 

 

Az óvodapedagógusok száma 

 

Az óvodapedagógusok száma 4 fő. 

 

Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége  

 

Óvodapedagógusok száma:4 fő 

 

ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 4 fő 

ebből Szakvizsgázott 2 fő 

ebből Intézményvezető 1 fő 

ebből Nemzetiségi óvodapedagógus 3 fő 

 

Dajkák száma: 2 fő 

ebből  szakmunkás végzettségű és OKJ dajka végzettséggel rendelkezik 1 fő 

ebből érettségivel és OKJ dajka végzettséggel rendelkezik  1 fő 

 

 

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a 2019/2020-as nevelési év térítési díjá-

nak, a tandíjának és egyéb díjak mértékét nevelési évenként egy főre 

 

Az intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni 

  napi térítési díj: 460 Ft/nap/fő 

 

A befizetés időpontjáról minden hónapban a befizetést megelőző egy héttel a szülők tájékoz-

tatást kapnak. A szükséges igazolások és törvényi feltételek megléte esetén a gyermekek in-

gyenes, illetve kedvezményes étkezésben részesülnek: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

 tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek 

 azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül 

az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos 

 akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

 akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság 



  akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át 

 

Napi térítési díj: Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban és a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének igénybevételekor ingyenes. 

 

 

 Az intézmény 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó nyitva tartása és az éves munkaterv 

alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

 

Az óvodai év nevelési rendje: 

A nevelési év 2019. szeptember 01- 2020. augusztus 31-ig tart.  

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. 

 Nyitva tartás: H-P 6:30-17.00 óráig  

Intézményünk a 2019/2020. nevelési évben a fenntartó engedélye alapján az alábbi idősza-

kokban tart zárva 

Téli zárás: 2019. december 23. - 2020. január 5. 

Nyári zárás: 2020. június 15. - július 13.  

Ügyeletes óvoda: Nivegy-völgyi óvoda Szentantalfa 

A tavaszi és őszi szünetek idejére igényfelmérést végzünk. Amennyiben 10 fő fölött lesz az 

igénylők létszáma ügyeletet tartunk.  

 

 

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények: 

 

Rendezvény esemény 

időpontja 
Rendezvény esemény megnevezése 

október 03.  Idősek napi műsor a Faluházban  

október 28.- nov. 03.  Őszi szünet 

november  Márton- nap 

december 06. Mikulás 

december   Karácsony az óvodában  

december 23.-jan.  05.  Téli szünet 

február 21. Farsang 

április 18-28. Tavaszi szünet 

április  Nemzetiségi Tánctalálkozó  

május 29 Évzáró, Ballagás 

június 15. -július 12.  Nyári karbantartási szünet 

 

 



 Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok 

 

Szervezeti és működési szabályzat 

Házirend  

Pedagógiai program  

Dokumentációinknak a vezetői irodában és a honlapon biztosítunk nyilvánosságot.  

 

 

 

 

 

 


