
 

1 
 

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda 

 

Különös közzétételi lista 

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

törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

Óvoda megnevezése Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda 

Az óvoda székhelye, címe, megnevezése, 

elérhetősége 

Bakonyszentlászló Petőfi utca 1 

email: ovoda73@gmail.com 

Óvodavezető: Hutvágner Istvánné 

tel:062059090923/0688465015 

Alapító okirat száma: 1/144-9/2016 

OM azonosító: 202399 

 

1.Óvodapedagógusok száma, 5 fő 

ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 5 fő 
ebből Szakvizsgázott 1 fő 
ebből Közoktatási vezető 1 fő 
ebből Logopédus 1 fő 
ebből Fejlesztő pedagógus 1 fő 
ebből Csecsemő, és kisgyermek nevelő 1 fő 

 

2. Dajkák száma, 3 fő 

ebből Középfokú végzettséggel rendelkezik 3 fő 
ebből Dajka szakképzettséggel  rendelkezik 1 fő 

 

3. Pedagógiai asszisztens száma, 1 fő 
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4. Óvodai csoportok száma : 3 

Katica csoport Kiscsoport 18 fő* 

Méhecske csoport Nagy-középső csoport 20 fő* 

Kisvakond csoport Kis-középső csoport 19 fő* 

 

*2018.októberi adatok 

5. Az óvodai nevelési év rendje:  

Az óvodai nevelési év 2018.09.01.-től 2019.08.31.-ig tart. 

Őszi szünet 2018.10.29.-10.31. 

Téli szünet 2018.12.24.-2019.01.02. 

Karácsony, és újév között az óvoda zárva tart. 

Tavaszi szünet 2019.04.18.-04.23. 

Az iskolai szünetek alatt az óvoda összevont csoportokkal működik. 

5.1. Az óvoda nyitva tartása: 

Az óvoda hétfőtől péntekig 6 óra 30 perctől 16 óra 30 percig tart nyitva. 

5.2. Az óvoda nyári zárva tartása: 

A fenntartó határozata alapján az óvoda négy hetet tart zárva, melynek pontos időpontjáról 

2019. 02.15.-ig tájékoztatjuk a szülőket. 

A nagytakarítási szünet tervezett időpontja:2019.07.22-08.16. 

5.3. Nevelés nélküli munkanapok: 

 Október 13- Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre 

 November 16 – Szakmai nap 

 Február 4 – Nevelőtestületi értekezlet 

 Április- Óvodapedagógiai napok 

 Augusztus 31 – Tanévzáró- tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

5.4.. Nyílt napok az óvodában: 

Nagycsoport: 

 November 7 

 November 14 

Kis-középső: 

 Április 10 
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5.5. Nyitott kapuk napja: 

 Április 3 

5.6. Óvodai beíratás: 

 Április 24-25 

 Felvételi lehetőség: 

 Az óvoda biztosítja a felvételét, illetve átvételét annak a gyereknek, aki köteles 

óvodába járni /2015.09.01. től, a harmadik életévét az adott év augusztus 31-ig 

betöltötte, és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetben található./ 

 Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított 

féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben 

található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

5.7.Ügyeleti rend: 

6 óra 45 perctől 7 óra 30 percig, és 15 óra 30 perctől 16 óra 45 percig az óvoda összevont 

csoporttal üzemel.  

A pedagógusok a munkaterv mellékleteként megtalálható munkaidő beosztás szerint látják 

el az ügyeletet. 

5.8. A vezetőség bent tartózkodásának rendje: 

Intézményvezető: 

Munkaidő beosztás szerint 

Ügyintézés: 

Kedd - csütörtök: 13-15óráig 

Hétfő- szerda - péntek: 10 -13óráig 

Intézményvezető helyettes: 

Munkaidő beosztás szerint 

6. Ünnepek, megemlékezések rendje: 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves 

munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban./ 

Mozgás nap  Hónap utolsó keddje 

Egészség nap  Május 24 

Erdők hete Szeptember vége 

Álatok világnapja Október 5 

Idősek Napja Október 12 

Tök fesztivál Október 21 

Óvodai bál November 17 

Mikulás December 5. 
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Karácsonyi ünnep December 19. 

Farsang Február 12. 

Kiszebáb égetés hamvazó szerdához kötötten 

Nemzeti ünnepünk megünneplése Március 14. 

Húsvéti ünnep Április 17 

Mesemondó délután Április 11-hez kötötten 

Sport nap Május 30. 

 Évzáró  Május 17 Óvodai tornaterem 

Gyermekhét Május 2- május 31 

Óvodai kirándulás Június 5 

Ugri Park Június 11 

Községi rendezvények 

Idősek Napja  Méhecske csoport 

Falu karácsony Kisvakond csoport 

Nőnap   Énekszakkör 

Falunap  Néptánc csoport 

7. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk: 

 Házirend, 

 Pedagógiai Program, 

 SZMSZ 

 Éves Munkaterv 

A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot 

biztosítunk. A dokumentumok megtekinthetők a vezetői irodában, illetve az óvónői szobában. 

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra 

kerül. 

 8. Intézményi térítési díj: 

Az előző nap 11 óráig lemondott étkezések a következő hónapban kerülnek jóváírásra. 

Étkezési térítési díj: 

 Az étkezési térítési díjat a fenntartó költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes 

díjakról a szülőket a helyben szokásos módon tájékoztatjuk. 

A térítési díjból kedvezmény illeti meg, a szülőt, a GYVT 151§ (5) alapján. 

 2018-ban a Bakonyszentlászlói Önkormányzat minden óvodás gyermek számára ingyen 

biztosítja az étkezést. 


