
Különös közzétételi lista 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § alapján 

Felvételi lehetőségek: 

A 2011. évi CXC. törvény 49. § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján. 

Az intézmény felvételi körzete: óvodánként az intézmény Alapító Okiratában meghatározottak 

szerint előírt. 

Óvodai beíratás az Óvodai felvételi előjegyzési naplóba folyamatosan, illetve a fenntartó által 

kijelölt beíratási időszakban április 20. és május 20. között 3 napon át zajlik. A fenntartó az 

óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről 

közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 

Az óvodai beiratkozás 
 

 Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor a fenntartó 

döntése alapján kijelölt napokon a feladatellátási helyeken, ill. a nevelési év során folyamatosan 

a székhelyen. Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek személyazonosításra 

alkalmas közokirata (anyakönyvi kivonat v. személyi igazolvány) lakcímkártya, és TAJ 

kártyája, ill. a szülő lakcímkártyája, orvosi igazolás. 

Amikor a gyermekét a szülő egy másik óvodából íratja át intézményünkbe, szükséges, hogy a 

közokiratokon kívül az előző óvodában kiállított „Értesítés óvodaváltásról” dokumentummal is 

rendelkezzen. Nevelési évközben ügyintézés ki és-beiratkozást (jogviszony létesítést, és 

megszüntetést) a székhelyen köteles a szülő írásos nyilatkozatának benyújtásával kérelmezni. 

(jelentkezési lap) Óvodaváltás esetén a szülő 5 napon belül köteles gyermeke átíratásáról 

gondoskodni az érintett két óvoda között. 

A szülő amennyiben az óvodai beiratkozás napján elektronikus elérhetőségeinek megadásával 

kérte elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy 

elutasításra került, melyről az intézményvezető dönt. Az intézményvezetője az óvodai felvételi, 

átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését 

határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek 

átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. Jogorvoslattal a 

szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett és az 

intézményvezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt. 



2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a 

gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 

vennie. 

 Tehát ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik adott naptári év, szeptember 1. 

előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 

gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés 

pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet. 

Az óvodakötelezettség teljesítése alól felmentést a szülő kérelmére, és az óvodavezető, 

valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az illetékes jegyző 

az ötödik életév betöltéséig adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

Ezzel a lehetőséggel a nevelési év során bármikor élhet a szülő. 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét 

külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját 

követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb adott naptári év,  május 20-ig írásban értesíteni 

a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

 

Nyitva tartás rendje: (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 12.§ alapján, a fenntartó 

meghatározása szerint) 

Székhely: Sárbogárdi Zengő Óvoda 6.30-16.30 óráig 

Tagintézmény: Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája 7.00-17.00 óráig 

Telephely: Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye (Szent I. u. 49.) 7.00-16.30 óráig 

Telephely: Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye (Pusztaegres Hatvani u. 50.)                     

7.30-16.30 óráig 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. 

A gyermekek napirendjét a Pedagógiai Program tartalmazza.  

Az üzemeltetés a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik 

a nyári nagytakarítás, az óvoda szükség szerinti karbantartása, felújítása. A folyamatos óvodai 

ellátást a kijelölt ügyeletes óvodában biztosítjuk. 

A szülők a nyári zárva tartás pontos időpontjáról, tárgyév február 15-ig kapnak tájékoztatást. 



 Az egyéb iskolai szünetek alatt az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az étkezések 

miatt valamint az ésszerűség és takarékosság jegyében felmérjük a várható létszámot. 

Amennyiben a csoportok létszáma 10 fő alá csökken, a csoportok 25 főig összevonhatóak, 

melyről az óvodavezető dönt. 

A térítési díj befizetése 
 

A térítési díj befizetésének ideje minden hónapban a hirdetőtáblán, az óvoda honlapján 

feltüntetett időpontban az ügyintéző által kiállított számla - melyet a gyermek 

óvodapedagógusával juttat a szülőhöz- alapján átutalással, vagy csekken történő 

befizetéssel valósulhat meg. Pótbefizetésről is az előzőleg ismertetett módon kapnak 

tájékoztatást az érintettek. Igény szerint a térítési díjra kötelezett szülők (írásbeli 

nyilatkozat szükséges a befizetési mód megválasztásánál) az intézmény bankszámla 

számlájára: 

11500092-11067531 kötelesek az összeget befizetni. 

 

A térítésmentes étkezés igényét gyermeke számára a szülőnek,- amennyiben jogosult 

rá -  – a fenntartó által kiállított formanyomtatványon kérelmeznie kell! (a nyomtatvány 

kérhető a gyermek óvodapedagógusától, illetve az étkezési ügyintézőtől, valamint 

letölthető az óvoda honlapjáról) 

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 2018. 01. 01-től 

-364, -Ft/nap+ ÁFA 

Ebből: 

Tízórai: 67, -Ft/ nap+ ÁFA 

Ebéd: 230,-Ft/nap+ÁFA 

Uzsonna: 67,-Ft/nap+ ÁFA 

 

Rendezvények események időpontja: 

Az óvodák hagyományaihoz igazodva az Éves munkaterv tartalmazza. -  Ünnepeink, 

(kiemelve) melyek hétköznapokra esnek:   

2018. október 23. /kedd/                                Nemzeti ünnep   

2018. december 25.  / kedd/                                            Karácsony  

2018. december 26. /szerda/                                              Karácsony  

2019. január 01. /kedd/                                                    Újév 1. napja  

2019. március 15.   /péntek/                                        Nemzeti ünnep  



  

(Minden óvodai csoport felkeresi az emlékhelyeket városunkban, ezen a napon)  

2019. április 22. / hétfő/                               Húsvét hétfő  

2019. május 01. /szerda/                               Munka ünnepe  

2019. június 4. / kedd/                                                    A Nemzeti összefogás napja  

(az ünnepet megelőző héten az óvodákban a megemlékezés napja alkalmából, az összetartozás 

élményének megtapasztalása a cél. Játék gyűjtés külhoni magyar gyermekek részére mindegyik 

óvodában)  

  2019. június 09. /vasárnap/                                                   Pünkösd  

2019. június. 10. /hétfő/                                                         Pünkösd  

2019. augusztus 20. /kedd/                                            Szent István ünnepe  

  

Jeles napok a nevelési évben:  

- Takarítás világnapja – Szeptember 19. /szerda/  

- Népmese napja – szeptember 30. /vasárnap / (31-én tartjuk meg)  

- A zene világnapja – október 1. / hétfő/    

- Állatok világnapja – október 4. / csütörtök/  

- Komposztálás világnapja – október 10. / szerda/  

- Kézmosás világnapja-  október 15. / hétfő/ és május 5. /vasárnap/  

- Víz világnapja – március 22. / péntek /  

- Föld világnapja – április 22. / húsvét hétfő, helyett 24. szerda /  

- Madarak és fák napja – május 10. / péntek /  

- Környezetvédelmi világnap – június 5.  /szerda /  

Néphagyományok:  

- Szüreti felvonulás, táncház /szeptember 2. hete /  



- Tökfesztivál – október 26. / péntek / (székhelyen és a töbörzsöki telephelyen)  

- Adventi időszak: december 02.- december 21-ig: - gyertyagyújtás  

                                                                               -  Mikulás dec. 6. /csütörtök/  

                                                                               - hangverseny  

                                                                                - dec. 13-án Luca napja /csütörtök/  

                                                                                     - karácsonyi műsorok  

                                                                                                 dec. 17-21-ig  

- Farsang időszaka: Vízkereszt január 06.- – gyertyaszentelő február 2. /szombat, helyette01-én 

péntek /- március 05-ig (húshagyó kedd)  

- Tavaszi Kippkopp napok – március (tagóvodában)  

- Húsvéti népszokások április 8-16 – tavaszi hangverseny (székhely)  

- Anyák napi ünnepségek a csoportokban május első fele  

- Családi nap – május 25. / szombat / (székhelyen és a töbörzsöki telephelyen)  

- Gyermeknap- május 24. /péntek / (tagóvodában és a pusztaegresi telephelyen)  

- Ballagás székhelyen június 08. szombat, a tagóvodában és a telephelyeken június 07. péntek  

- A hétvégére eső jeles napokat az egyes óvodákban áthelyezik a munkatervük szerint tervezett 

napra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



A nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap felhasználható 

2018. november 10. szombat nevelési értekezlet szakmai nap  

2019. január 28. hétfő- szakmai nap – nevelési értekezlet és tehetséggondozás  

2019. június 14. péntek - nevelési értekezlet (értékelő beszámolók)  

2019. június  21. péntek szakmai nap Zöld program (kirándulás, műhelymunka)  

2019. augusztus 26. hétfő - alakuló értekezlet  

  

A nevelés nélküli munkanapok konkrét idejéről a szülőket a jogszabályban előírt módon 

értesítjük. 

 

 

Az óvodai nevelés év rendje: 

A nevelési év 2018.09. 01-től a következő év 2019. 08.31-ig tart. 

 

Közalkalmazotti aktív létszám az intézményben: 65 fő  

 Távollévő, de jogviszonnyal rendelkező: 4 fő (3 fő gyermekgondozás céljából fizetés nélküli 

szabadságon, 1 fő tartós beteg) 

 (státuszt betöltő 65 fő, jogviszony 69 fő) 

Óvodapedagógusok száma: 37 fő 

Az intézményben mindenki rendelkezik főiskolai óvodapedagógusi végzettséggel: 

1 fő függetlenített intézményvezető beosztásban:   

mesterpedagógus, köznevelési szakértő  

 közoktatási vezető szakvizsgával, 

 pedagógia szakos egyetemi végzettséggel, 

 általános iskolai tanítói főiskolai végzettséggel 



 óvodapedagógus főiskolai végzettséggel      

1 fő intézményvezető helyettes beosztásban: 

          mentorpedagógus szakvizsgával 

           óvodapedagógusi főiskolai végzettséggel 

 

1 fő intézményvezető helyettes –tagóvoda vezető beosztásban: 

óvodapedagógus főiskolai végzettséggel 

 

 Nevelőtestület tagjai közül további diplomával rendelkezők:   

1 fő közoktatási vezető szakvizsga                                                        

1 fő óvodavezető szakvizsgával  

3 fő óvodapedagógusi gyógytestnevelő szakvizsgával, ebből 1 fő gyógytestnevelő 

végzettséggel is 

3 fő fejlesztő pedagógus szakvizsgával 

1 fő inkluzív nevelés tanára végzettséggel is rendelkezik. 

2 fő Kisgyermeknevelő mesterképzés végzettséggel  

1 fő iskolai-óvodai szociális munkás szakirányú továbbképzés tanúsítvánnyal is rendelkezik 

 

Továbbképzés: 

- 3 fő óvodapedagógus játék és szabadidő szervező szakirányú 

továbbképzésen vesz részt 

-  1 fő néptánc szakirányú továbbképzésre jár 

- 1 fő Jogi szakokleveles köznevelési szakember szakirányú továbbképzésen 

vesz részt 

 

 



Egyéb alkalmazottak: (nevelés-oktatást segítők) 

Pedagógiai asszisztensek száma: 6 fő 

Mindenki rendelkezik érettségivel és pedagógiai asszisztensi OKJ-s végzettséggel, vagy 

családsegítő és pedagógiai munkatárs végzettséggel, 1 fő szociális és ifjúsági munka 

felsőoktatási szakképzettséggel, ezen felül 2 fő a 6 főből még felsőfokú gyógypedagógiai 

asszisztensi végzettséggel is 

Óvodatitkár száma: 1 fő, végzettsége gimnáziumi érettségi, Munkavállalási tanácsadó 

főiskolai oklevél 

Dajkák száma: 18 fő 

16 fő rendelkezik dajkaképző végzettséggel 4 fő érettségivel is.  

      2  fő pedagógiai és családsegítő munkatárs OKJ-s végzettséggel is 

1 fő pedagógiai asszisztensi, gyógypedagógiai asszisztensi OKJ-s végzettséggel is 

Konyhai dolgozó: 3 fő - ebből 1 fő dajka végzettséggel, és 1 fő szakács végzettséggel 

Óra adói megbízással, vállalkozói szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógus: 6 fő 

 

Engedélyezett csoportok száma: 18 csoport 

 

Csoport  neve:                   létszám                           Számított létszám 

Székhely: (Mikes köz 3.) 8 csoport 

Bóbita csoport:                25 fő                0 SNI                   25 fő 

Mazsola csoport:             24 fő                 1 SNI                  25 fő 

Margaréta csoport:          24 fő                 0 SNI                  24 fő 

Napraforgó csoport:        25 fő                 0 SNI                  25 fő 

Katica csoport:                25 fő                 2 SNI                   27 fő 

Süni csoport:                   25 fő                 2 SNI                   27 fő                  

Micimackó csoport:        19 fő                  1 SNI                  20 fő 



Szivárvány csoport:        24 fő                 2 SNI                   26 fő    

Tulipán csoport:             23 fő                                              23 fő 

 

Összesen:                        214 fő               8 SNI                   222  fő 

Tagóvoda: (Gesztenye sor 1.) 6 csoport 

Napsugár csoport:                       23 fő                  1 SNI                           24 fő 

Cica csoport:                               23 fő                  0 SNI                           23 fő 

Bóbita csoport:                            25 fő                  0 SNI                           25 fő 

Nyuszi csoport:                           24 fő                  1 SNI                           25 fő 

Tappancs csoport:                       22 fő                  1 SNI                           23 fő 

Katica csoport:                            21 fő                 0 SNI                            21 fő 

 

Összesen:                                 138  fő                   3 SNI                         141 fő 

 

Telephely: (Szent István út 49.) 2 csoport 

 

Pillangó csoport:         24 fő                   1 SNI                           25 fő  

Huncutka csoport:       24 fő                   1 SNI                           25 fő 

 

Összesen:                     48 fő                    2 SNI                           50 fő 

 

 

 

 



Telephely: (Pusztaegres Hatvani u. 50.) 1csoport 

Kölyökvár csoport:                     21 fő                   1  SNI                  22 fő 

 

 

Intézmény tényleges gyermek létszáma összesen:   421 fő 

                                                   számított létszám:  435  fő 

(Az adatok törvényi előírás szerint 2018. 10. 01. statisztikai adatok alapján.) 

 

A felvételt nyert, előjegyzett gyermekek folyamatosan érkeznek az óvodába, ezért a létszám 

fokozatosan emelkedik. 

 

Sárbogárd, 2018. 10. 01.                                                       Huszárné Kovács Márta 

                                                                                                      intézményvezető 

 

 

 


