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I. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben 

foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai 

felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (2011. évi CXC. 

törvény49. § (1)) 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 

vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.49. § (2) 

Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

óvodavezetőből, két óvodapedagógusból, és a fenntartó képviselőjéből létrehozott bizottság 

tesz javaslatot a felvételre. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.  

Az alapító okirat szerint felvehető: 100 fő. 

 

II. A beiratkozásra meghatározott idő 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben 

szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. 

Jelentkezni személyesen lehet a Dunaszentgyörgyi Óvodába.  

Kérjük, jelezze szándékát a 75/675-205-ös telefonszámon, ahol személyes találkozót 

egyeztetünk Önnel, és tájékoztatjuk a szükséges további lépésekről. 

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

A jelentkezéskor az alábbi okmányok bemutatására van szükségünk: 

 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya  

 A lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)  



 A gyermek születési anyakönyvi kivonata, továbbá a szülő személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

Külföldi állampolgár esetében az alábbi okmányok bemutatását kérjük: 

 A gyermek magyarországi lakcímét igazoló lakcímkártya 

 A gyermek jogszerű tartózkodását megalapozó okirat 

 A gyermek tartózkodási engedélye 

 A gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy érvényes útlevele, továbbá aszülő 

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

A gyermekek óvodai felvétele a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott 

körzethatárok szerint történik. 

 

III. Az óvodai nevelési év rendje 

Az óvodai nevelési év 2018. szeptember 01- 2019. augusztus 31-ig tart.  

Az óvoda 5 napos (hétfőtől- péntekig) munkarenddel üzemel. 

Az óvoda 6.30-tól 16.30-ig tart nyitva. 

Az iskolai szünetek ideje 

Őszi szünet: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő) 

Téli szünet: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

Tavaszi szünet: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), 

a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda). 

(13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet, 2018/2019. tanév rendjéről) 

A tapasztalatok alapján iskolai szünetek idején az óvodai létszám is jelentősen csökken, ezért 

felmérjük az óvodai ellátásra való igényt, és az eredmény függvényében, a fenntartó 

engedélyével tartjuk nyitva, illetve zárva az óvodát. 

 



Programok a nevelési év során 

 

2018. szeptember  

Időpont Program 

szeptember 17. Évnyitó értekezlet 

szeptember 18. Szülői értekezlet II.sz. óvoda 

szeptember 19. Szülői értekezlet I.sz. óvoda 

szeptember 28. Nevelés nélküli 

munkanap/értekezlet 

szeptember 29. Szüreti nap 

 

2018. október  

Időpont Program 

október második hete Iskolalátogatás (óvónők) 

október 13. Nevelés nélküli 

munkanap/értekezlet 

október 23. Nemzeti ünnep 

 

 

 

 



2018. november  

Időpont Program 

november 09. Márton napi felvonulás 

november 10. Nevelés nélküli munkanap 

november 21. Nevelési értekezlet 

november 30. Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői Bizottság 

(Beküldési határidő) 

 

2018. december  

Időpont Program 

december 6. Mikulás ünnep I. és II. 

sz.óvoda 

december 11. Fényképész II. sz. óvoda 

december 12. Fényképész I. sz. óvoda  

december 15. Féléves értekezlet 

december 21. Karácsonyi ünnepség I. és II. 

sz. óvoda 

 

 

 



2019. január  

Időpont Program 

január 07. Szülői értekezlet II.sz. óvoda 

január 08. Szülői értekezlet I.sz óvoda 

 

2019. február  

Időpont Program 

február 02. Farsang I.sz óvoda 

(Faluház) 

február 09. Farsang II.sz óvoda 

(Faluház) 

február 28. Télkergető 

 

 

 

 

 

 

 



2019. március  

Időpont Program 

március 14. 1848-as megemlékezés 

Faluház 

március negyedik hete Nagycsoportosok látogatása 

az iskolában 

március 31. Óvodai szakvélemények 

átadása 

 

2019. április  

Időpont Program 

április 03. Ovi nap/ Színházi program a 

Faluházban 

április 09. Tavasz ünnep 

április 11. Költészet napja 

április 15. Hívogató 

április 16. Nevelési értekezlet 

április 25. Föld napja 

április vége Magyar nyelv hete (döntő) 

április 20-a és május 20-a 

között 

Óvodai beíratás 



2019. május  

Időpont Program 

május 06. Anyák napja II.sz óvoda 

május 07. Anyák napja I.sz óvoda 

május 13. Szülői értekezlet II.sz óvoda 

május 14. Szülői értekezlet I.sz óvoda 

május 24. Gyermeknap I. és II.sz 

óvoda 

május 31. Évzáró I.sz óvoda (Faluház) 

 

2019. június  

június 07. Évzáró II.sz óvoda 

június 10. Évzáró, és munkatársi 

értekezlet 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Óvodapedagógusok 

száma 

Iskolai végzettsége Szakképzettsége Intézményegység 

1. főiskola óvodapedagógus I.sz. Óvoda 

2. főiskola óvodapedagógus, 

kommunikáció 

szakos bölcsész 

I.sz. Óvoda 

3. főiskola óvodapedagógus 

általános iskolai 

tanító magyar nyelv 

és irodalom 

műveltségi területen 

I.sz. Óvoda 

4. főiskola óvodapedagógus I.sz. Óvoda 

5. főiskola óvodapedagógus 

közoktatási vezető 

szakvizsga 

II.sz. Óvoda 

6. főiskola óvodapedagógus II.sz. Óvoda 

7. főiskola német nemzetiségi 

óvodapedagógus, 

szakvizsgázott 

pedagógus(fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia 

területen), 

közoktatási vezető 

szakvizsga 

II.sz. Óvoda 

8. főiskola óvodapedagógus II.sz. Óvoda 

 

 

 



V. A nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

Nem pedagógus 

munkavállalók 

Iskolai végzettsége Szakképzettsége Feladatköre 

1. alapfokú iskola dajka dajka 

2. középfokú iskola dajka dajka 

3. középfokú iskola dajka dajka 

4. középfokú iskola pedagógiai- és 

családsegítő 

munkatárs 

pedagógiai 

asszisztens 

5. alapfokú iskola dajka dajka 

 

VI. Az óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokba járó gyermekek 

létszáma: (2018. október 1.) 

Óvodai csoportok száma A csoportba járó gyermekek létszáma 

(fő) 

1. 22 

2. 16 

3. 25 

4. 26 

Összesen: 89 

 

VII. Csoportok beosztása 

I.sz. Óvoda 

Katica csoport Pillangó csoport 

Haagné Gyöngyösi 

Dóra 

óvodapedagógus 

Simonné Pukli Edina 

óvodapedagógus 

Benedekné Nagy 

Erika 

óvodapedagógus 

Szlanyinka Pálné 

óvodapedagógus 

Kissné Henk Georgina 

dajka 

Nagy Csabáné 

dajka 

  

II.sz. Óvoda 

Biga-csiga csoport Napsugár csoport 

Fridrich Istvánné 

óvodapedagógus 

Pál Krisztina 

óvodapedagógus 

Bali- Horváth 

Anett 

óvodapedagógus 

Réginé csapó Anett 

óvodapedagógus 

Kissné Józsa Gabriella 

pedagógiai asszisztens 

 

Andrási Anita 

dajka 

Feledi Csilla 

dajka 

 



VIII. Nevelőtestület 

Név Végzettség Beosztás 

1. Bali-Horváth Anett óvodapedagógus, 

közoktatás vezető 

szakvizsga 

óvodapedagógus 

2. Benedekné Nagy Erika óvodapedagógus óvodapedagógus 

3. Haagné Gyöngyösi Dóra óvodapedagógus, 

kommunikáció szakos 

bölcsész 

óvodapedagógus 

4. Fridrich Istvánné óvodapedagógus óvodapedagógus 

5. Pál Krisztina német nemzetiségi 

óvodapedagógus, 

szakvizsgázott 

pedagógus(fejlesztő, 

differenciáló pedagógia 

területen), 

közoktatási vezető 

szakvizsga 

óvodapedagógus, 

óvodavezető 

6. Réginé Csapó Anett óvodapedagógus óvodapedagógus 

7. Simonné Pukli Edina óvodapedagógus 

általános iskolai tanító 

magyar nyelv és 

irodalom műveltségi 

területen 

óvodapedagógus 

8. Szlanyinka Pálné óvodapedagógus óvodapedagógus 

 

IX. Óvodai dokumentumok 

 Házi rend 

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Előzetes egyeztetés alapján az óvodák épületében megtekinthetők! 

 

Pál Krisztina 

Óvodavezető 

 

 

 



Étkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók 

Az étkezés térítési díja:  

Az étkezés intézményi térítési díjának alapja a Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata által 

egy főre jutó nyersanyag költség adott évre megállapított összege.  

A személyi térítési díj a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe 

vett étkezések számának, valamint a normatív és egyéni kedvezmények figyelembevételével 

kerül megállapításra. 

Óvodai menza: 275.- Ft.  

Kétszeri étkezés: 390.- Ft. 

 Óvodai napközi: 460.- Ft. 

Minden gyerek a kitöltött és visszajuttatott Nyilatkozat alapján jogosult az étkezés 

igénybevételére.  

A tanév ideje alatt minden változást írásban az étkezési Nyilatkozat újbóli kitöltésével kell 

bejelenteni.  

A változás következő hónap 1-jétől lép érvénybe. 

Az étkezési térítési díjak kiegyenlítése készpénzben történik.  

A havi térítési díjat csak az előre meghirdetett időpontban lehet befizetni.  

Tisztelettel kérjük az időpont pontos betartását! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lemondás, díjhátralék: 

 Betegség vagy egyéb lemondás esetén kérjük, hogy ne csak a hiányzást jelentsék, hanem az 

ebéd lemondásának tényét is.  

Hiányzó gyerekek étkezését-a hiányzás időtartamának megjelölésével – a hiányzást megelőző 

napon 12:00 óráig lehet lemondani személyesen vagy telefonon a 06-75/675-747-es 

telefonszámon az élelmezésvezetőnél.  

A Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben részesülő gyermekek étkezésének ki-és 

bejelentését is kérjük jelezni. Amennyiben ez nem történik meg, az étkezési térítési díjat meg 

kell fizetni!  

A 12:00 óra utáni bejelentés esetén a jóváírás a következő napi étkezésre már nem, csak a két 

nap múlva sorra kerülő étkezési napokra vonatkozik.  

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 12:00 óráig van lehetőség. A hiányzás 

bejelentett időtartamának változásáról a visszaérkezés előtti nap 12:00 óráig kell tájékoztatást 

adni. Ha ez nem lehetséges, kizárólag betegség esetén, a hiányzás első napján a gyermek ebédje 

elvihető, amennyiben a szülő ezt reggel 8 óráig jelzi. 

 A térítési díj elmaradása esetén az étkezést a gyermek számára a következő hónap 1-jétől nem 

tudjuk biztosítani. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


