
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA  

2016-2017. nevelési év 

  

 

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

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

Az óvoda megnevezése Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda 

  

Az óvoda címe, székhelye, elérhetősége 

2600 Vác, Nyár u. 1. 

Tel: 06-27/315-419, Fax:06-27/200-419 

Óvodavezető: Kovács Ágnes 

E-mail: kisvacovi@gmail.com  

Intézményvezető helyettes: Somogyi-Nagy 

Réka 

E-mail: nyarutcaiovoda@gmail.com  

 

 

 

Tagóvodák megnevezése, címe, elérhetősége 

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda Eötvös utcai 

Tagóvodája 

2600 Vác, Eötvös u. 3 

Tel: 06-27/317-661 

Tagóvoda vezető: Bene Marianna 

E-mail: eotvosovi3@gmail.com  

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda Csányi 

körúti Tagóvodája 

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 13. 

Tel: 06-27/311-476 

Tagóvoda vezető: Bundik Attiláné 

E-mail: csanyiovi13@gmail.com 

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa utcai 

Tagóvodája 

2600 Vác, Hársfa u. 4. 

Tel: 06-27/314-098 

Tagóvoda vezető: Moravcsik Zsuzsanna 

E-mail: harsfaovi4@gmail.com 

Alapító okirat száma 19/190-4/2015 

OM azonosító 032736 
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 Óvodapedagógusok száma: 29 

ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 27 fő 

ebből Szakvizsgázott 5 fő 

ebből Vezető óvodapedagógus 1 fő 

  

ebből Középfokú végzettséggel rendelkező 2 fő 

Dajkák száma: 15 fő 

ebből konyhás dajka 1 fő 

ebből dajka végzettséggel rendelkezik 15 fő 

 

Óvodatitkár száma: 1 fő 

Pedagógiai asszisztensek száma: 4 fő 

Óvodai csoportok száma 2016/2017 

Cica csoport 20 fő 

Lepke csoport 21 fő 

Maci csoport 24 fő 

Kiscsoport 20 fő 

Középső csoport 27 fő 

Nagycsoport 27 fő 

Micimackó csoport 19 fő 

Pumukli csoport 19 fő 

Kismorgó csoport 9 fő 

Süni csoport 17 fő 

Csiga csoport 27 fő 

Katica csoport 24 fő 

Nyuszi csoport 11 fő 

Maci csoport 23 fő 

 

Az óvodai nevelési év rendje: 

A nevelési év: 2016.09.01-2017.08.31-ig tart. 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

 Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: 6:30-17.30 óráig 

Intézményünk a 2016/2017. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi 

időszakokban tarthat zárva: 

Téli zárás: 2016. december 22. - 2017. január 2. 

                  Ügyeletes óvoda: Aktuális igény szerint 



Nyári zárás: 2017. június 26. - július 22. 

                  Ügyeletes óvoda: Gyermeklétszámtól függően kerül kijelölésre 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 

2016. augusztus 29.  

2016. október 15.  

2017. január 27.  

2017. április 14.  

2017. június 9.  

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1). 

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező 

gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. Az óvodai 

felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből  és a fenntartó képviselőiből 

létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre.  

Az alapító okirat szerinti férőhely: 313 fő 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejét minden év április 20. és május 20. közötti időszakban 

tervezi, a pontos időpontról közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos 

módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.  

Az intézményben fizetendő térítési díj: 
 

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

-        napi térítési díj: 403,86-, Ft/nap/fő 

 

Az óvodában ingyenesen étkezhetnek: 

-        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 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  



Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Pedagógiai Program 

Házirend 

Éves munkaterv 

 

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk 

nyilvánosságot. 

A Házirend egy példánya minden szülő számára átadásra kerül, melynek elolvasását 

aláírásával igazolja. 

Ünnepek, megemlékezések rendje: 

Az óvoda SZMSZ-ben és Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint: 

 

október 4. Állatok világnapja 

október  Szüret 

október  Dióverő ünnep 

december 6. Mikulás 

december 4. Sportfesztivál 

december 14-21. Karácsony 

február  Farsang 

március  15. Március 15. 

március 22. Víz Világnapja 

április  Húsvét 

április 22. Föld napja 

május  Anyák napja 

május 10. Madarak és fák napja 

május 10. Madárbarát program 

május utolsó héten Gyermeknap 

május utolsó héten Nagycsoportosok búcsúztatója 

 


