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1. A felvételi lehetőségek 

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:  

Minden év áprilisában a Fenntartó döntése alapján beiratkozást tartunk. A fenntartó az óvodai 

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos eljárásról a beiratkozás 

első napját megelőzően 30 nappal közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé. Erről a Pécsi 

Egyházmegye és az óvodánk honlapján, valamint kihelyezett plakátokról, írott sajtóból, 

Facebook-ról lehet tájékozódni. A beiratkozást megelőzően, bemutatkozó játszóházat 

szervezünk a Tinódi Házban a kisgyermekes családoknak, meghirdetett időpontban az 

érdeklődő szülőknek az óvodában bemutatjuk az intézményünk által kínált lehetőségeket, 

valamint „Ovi kukkantót„ is tartunk az érdeklődő szülőknek és gyermekeknek. Felvilágosítás 

kérésére  e-mailben is és telefonon is lehetőség van.  

A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

a) Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év 

meghatározásáról, 

b) Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

c) A gyerek óvodai beírásához szükséges köziratokról, dokumentumokról 

d) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 

jogkövetkezményekről, 

e) Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai felvételéről, a 

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről 

f) Az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok 

elérhetőségéről 

g) Az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

h) Az óvoda felvétel tárgyában  hozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 

beiratkozást kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanap, valamint  

i) A jogorvoslati eljárás szabályait 

A szülő amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - elektronikus elérhetőségének 

megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt 

nyert, vagy felvétele elutasításra került. 

Az óvoda vezetője 

a) Az óvodai felvételi átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 



b) 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. 

A törvény értelmében, felvételi kérelemmel, egész évben lehet fordulni az óvoda vezetőjéhez. 

Intézményünknek nincs körzete, így az egész város területéről várjuk a leendő óvodásokat. 

2. A beiratkozásra meghatározott idő, és a fenntartó által engedélyezett csoportok 

száma  

A beiratkozás minden év április 20. és május 20-a között lévő 2 napon van, a Fenntartó 

döntésének megfelelően, 7.30-17 óráig. 

Fenntartó által engedélyezett csoportok 

csoport neve/típusa engedélyezett létszám 

Szivárvány/ vegyes életkorú 21 

Holdacska/vegyes életkorú, német 

nemzetiségi 

25 

Napocska/ vegyes életkorú 22 

Csillag/ vegyes életkorú 28 

 

A fenntartó engedélyével a csoport létszámok megnövelhetőek. 

 

3. Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a térítési díjak mértékét. 

 

Díjak megnevezése 

Étkezési díj egy napra 360 Ft. 

 

Kedvezmények igénybe vételének jogosultsága: 

 A térítési díj fizetésénél a törvény szerinti kedvezményben részesülnek azok, akik 

jogosultságukat igazolják. 

 Az aktuális kedvezményekről a szülőket szülői értekezleten, a faliújságon keresztül és 

az intézményvezető személyesen is tájékoztatja. 

 Ha a szülő óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek legalább napi 6 órát az 

óvodában kell tartózkodnia. 

 Az óvodáztatási támogatás kifizetését megelőzően az intézményvezető írásban 

tájékoztatja a jegyzőt a mulasztott napok számáról. A 25%-nál kevesebb hiányzás 

esetén kerül sor a támogatás kifizetésére. 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerinti nyilatkozattal. 

 100%-os étkezési támogatásban részesül: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

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

fogyatékos gyermeket nevelnek, 



 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 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.  

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések 

 

Értékelés 

Ideje  Nyilvános megállapítása 

2020.01.27. Minden dokumentáció megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

  

  

 

 

5. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések 

Vizsgálat, ellenőrzés 

Ideje  Ellenőrzés megnevezése Nyilvános megállapítások 

   

   

   

 

6. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése 

Ellenőrzés 

Ideje  Ellenőrzés megnevezése Nyilvános megállapítások 

   



   

   

 

7. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

Vizsgálat, ellenőrzés 

Ideje  Ellenőrzés megnevezése Nyilvános megállapítások 

   

   

   

 

8. Az intézmény nyitvatartása és az éves munkaterv alapján a nevelési évben 

tervezett jelentősebb rendezvények, események 

Az intézmény a nyitvatartását az alábbiak szerint határozza meg: 

Hétfőtől-péntekig 6.30 órától 17 óráig. Szülői igény szerint módosulhat. 

 

Rendezvényeink:  

Program Tevékenység/helyszín 

Őszi kavalkád 2 hetes 

projekt 

- nyárbúcsúztató 

„Tök jó hét” 

- színek hete 

- gyümölcs falva 

- zöldség falva 

- egészség falva 

Kunyhóépítés, hancúrpajta, termés füzérek készítése 

terménybábok készítése, madárijesztő készítése, őszi termény 

kiállítás 

óvónői dramatizálás, csalamádé eltevés,  

 töklámpás faragás 

paprikás krumpli főzés, gyógyteák kóstolása, gyümölcs, zöldség 

nyomdázás 

lecsófőzés 



Autómentes világnap Ügyességi játékok, akadálypálya, távirányítós autóval közlekedés, 

puzzle játékok, aszfaltrajz verseny 

Mihály napi vásár Bíró választás, búcsú, vásár, tánc körjátékok, versenyek 

Óvónői bábszínház  

Assisi Szent Ferenc 

emléknapja 

Kirándulás a Dalmandi Csacsi farmra 

Gyalogtúra Séta, kirándulás 

Dömötörözés Pásztortánc 

Szent Márton napi 

megemlékezés 

Közös ünneplés, lámpások megáldása, felvonulás, szeret 

vendégség.  

Szent Erzsébet emléknap Óvoda névtáblájának megszentelése 

Kenyérsütés, megvendégelés, megáldás 

Óvónői bábszínház  

 Szent Miklós napja Megemlékezés Mikulás várás 

Lucázás csoportszobák 

Óvónői bábszínház  

Adventi készülődés Közös barkácsolás, Betlehemezés 

Gyerek Karácsony 

szervezése a templomban 

 

Óvónői bábszínház  

Vízkereszt Három király- járás szokásának megismerése. 

Karácsonyfa elbúcsúztatása. 

Mese napja Mese birodalom, dramatizálás, bábozás, kézimunka tevékenységek 

Gyertyaszentelő napja 

Balázs áldás. 

János atya megszenteli a gyertyákat, amit a gyerekek haza 

vihetnek. 

Torok áldás 

Farsang  

Farsangi felvonulás, 

Kiszeégetés 

 óvoda udvara 



Óvónői bábszínház    

Nemzeti ünnep Zászlótűzés 

Apák napi köszöntők Szent József napján, az édesapák és nagypapák köszöntése 

Víz világnapja  

Színházi Világnap Óvónői bábozás 

Öko.nap hulladék feldolgozás, hasznosítás. Kiállítás szervezése 

Húsvét  Nagyhét – Jézus feltámadására készülünk 

Óvónői bábszínház  

Föld Napja Óvoda udvarának rendbe tétele 

Majális   

Anyák napja Szűz Mária égi édesanyánk megünneplése 

Gyerekhét Gyermekmunka kiállítás Nagycsoportosok csapat versenye 

Barkácsolás, kézműves tevékenységek Sport verseny Táncház, 

óvónői dramatizálás Lovaglás, bagizás, fagyizás 

Méz napja Mézkóstolás, mézeskalácssütés, kiállítás 

Évzárók  

Ballagás, 

nagycsoportosok 

éjszakája 

Nagyok búcsúztatása 

Pünkösdölés Szentlélek kiáradásának ünnepe 

 

 

9. Az óvodapedagógusok száma és végzettsége 

s.sz. Név  Végzettség 

1 óvodapedagógus óvodapedagógus, közoktatás vezető 

2 óvodapedagógus óvodapedagógus 

3 óvodapedagógus óvodapedagógus, Kineziológus 

4 óvodapedagógus német nemzetiségi óvodapedagógus 

5 óvodapedagógus óvodapedagógus 

6 óvodapedagógus óvodapedagógus, tanító 

7 óvodapedagógus óvodapedagógus 

8 óvodapedagógus óvodapedagógus 

 



10. A dajkák száma és végzettsége 

s.sz. Név  Végzettség 

1 dajka dajka 

2 dajka dajka 

3 dajka dajka 

4 dajka dajka 

 

 


