
 

 

 

 

Különös közzétételi lista 

2018/2019 nevelési évre 

 

OM azonosító: 032401 

 

 

2009 Pilisszentlászló Béke utca 2 sz 



Különös közzétételi lista 

2018/2019. nevelési év 

 

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

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

Az intézmény neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 
     Intézmény címe: 2009 Pilisszentlászló, Béke u.2. 
     Típusa: óvoda 
     Telefonszáma: 06/26 538-018 
     OM azonosító: 032401 
     Vezetője: Nádasi Gyula Gáborné 

Szakágazat: 

- 851020  Óvodai nevelés 

Kormányzati funkció: 

- 091110 Óvodai nevelés, ellátás 

- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 

- 091130 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

- 096010  Óvodai étkeztetés 

Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve, címe: 

 Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

2009  Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 
 

1. Személyi feltételek 

Óvodapedagógusok száma: 3 fő 

Létszám (fő) 
Beosztás, 

munkakör 
Végzettség Szakképzettség 

Óvodapedagógus I. Intézményvezető 

óvodapedagógus 

Főiskola  

Közoktatás vezetői 

szakvizsga 

Hagyományismeret 

szakterületen szakvizsga 

Okleveles 

óvodapedagógus, 

Közoktatási vezető, 

Szakvizsgázott 

pedagógus 

hagyományismeret 

szakterületen 



Óvodapedagógus II. Óvodapedagógus Főiskola 

Óvodavezetői-

szakvizsga 

Okleveles 

óvodapedagógus, 

Szakvizsgázott vezető 

óvodapedagógus 

Óvodapedagógus III. Nemzetiségi 

óvodapedagógus 

Főiskola Okleveles nemzetiségi 

óvodapedagógus 

  

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben. 2 fő 

 

Létszám (fő) Munkakör Végzettség Szakképzettség 

Dajka I. Dajka dajkaképző Szakképzett dajka 

Dajka II. Dajka  dajkaképző Szakképzett dajka 

 

2. Az óvodai felvétel, átvétel, beiratkozás rendje 
 

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik és – ha a jogszabály 

másképp nem rendelkezik- tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 

hetedik életévét betölti. 

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. A felvételnél körzetes 

gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben 

az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőből  és a 

fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét 

betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni. 

Az óvodába felvehető gyermekek létszáma az alapító okirat szerint: 46 fő 
 

A beiratkozás a gyermek és szüleik személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó 

személyes információk rögzítésével, a fenntartó által kitűzött időpontban. A gyermek beíratása 

a kitűzött időpontokon túl is megtörténhet a nevelési év teljes időtartama alatt. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

- szülő vagy gondviselő érvényes személyigazolványa, érvényes lakcímkártyája, 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 



A beiratkozás helyszíne:  

 Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda (2009 Pilisszentlászló, Béke u.2.) 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 

év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

 

3. Óvodai nevelési év rendje:2018/2019-es nevelési évben 

 Az óvoda nyitva tartása: 

            Hétfőtől péntekig napi 11 óra nyitva tartással fogadjuk a gyermekeket. 

             Reggel 630- 1730 óráig.  

 Nevelési év időtartama: minden év szeptember 1-jétől következő év  

augusztus 31-ig. 

 Óvodai nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontjai: 

Nevelés nélküli napok Időpont Felhasználás módja 

Nevelés nélküli munkanapok I. 2018. október 12. NOE Szakmai konferencia 

Nevelés nélküli munkanapok II. 2019. január 7. Nevelőtestületi szakmai 

értekezlet 

Nevelés nélküli munkanapok III. 2019. április 8. Nevelőtestületi szakmai 

értekezlet 

Nevelés nélküli munkanapok IV. 2019. június 17. Tanévzáró szakmai értekezlet 

Nevelés nélküli munkanapok V. 2019. augusztus 23. Tanévnyitó szakmai értekezlet 

 
    

 Óvodánk tervezett nyári zárva tartása: 2019.július 3-29-ig 

 

 

4. Gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő napi térítési díj: 

 

                Óvodában napi 3-szori étkezés- 511.- Ft 

 

Az étkezés jogosultsági és igénylési kedvezményeiről az intézményvezető nyújt tájékoztatást és 

segítséget. 

 



Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, 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 vett 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. 

 

5. Ünnepek, rendezvények 

 

Ünnepek, rendezvények Időpont 

Nemzeti ünnepeink 

Október 23. Megemlékezés 

Március 15. Megemlékezés 

Hagyományápolás 

Pilisi Ősz 2018.szeptember 29. 

Mikulás    2018.december 6. 

Karácsony 2018.december 21. 

Farsang  2019. február 7. 

Húsvét  2019.április 21-22. 

Zöld Óvoda ünnepei 

Állatok Világnapja 2018.október 4. 

Víz Világnapja 2019.március 22. 

Föld Napja 2019.április 22. 

Madarak és fák napja 2019. május 10. 



Környezetvédelmi Világnap 2019.június 5. 

Az óvoda kinyitja a kapuit a szülőknek a következő alkalmakkor: 

Tökfaragás 2018. október 29. 

Adventi készülődés 2018. november 28. 

Fényképezés 2018. december 12. 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai 

célú óvodai nyílt nap 

2019.április 5 

Nyílt napok Beiratkozás hete / 2019.május/ 

Nagycsoportosok búcsúztatása 2019. május vége 

Vadvirágnap 2019. május vége 

 

6. Óvodai csoportok száma, a gyermekek létszáma 
 

Csoportok Csoportlétszámok 

 

Pitypang csoport 

Általános óvodai nevelés 

 

 15 fő 

Méhecske csoport 

Szlovák Nemzetiségi óvodai nevelés 

 

 

9 fő 

 

 

 

 


