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Közzétételi lista 

 
 A 229/2012. (VIII. 28.) a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormány 

rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé.  

 

Az intézményalapító és fenntartó szerve: Pécs M.J. V. Önkormányzata 

 Az alapító okirat száma: 07-7/855-6/2018 

 

Óvodánk 2017.szeptembertől 1-től önállóan működik. 

Nevünk: Apáczai Óvoda  

O.M. azonosítója: 202303  

 

Székhely intézmény az Apáczai Óvoda 3. sz. épülete. 

Székhely címe: 7632 Pécs Apáczai Csere János körtér 1/3. 

 

Telephelyek:  1.sz. épület-7632 Pécs Apáczai Csere János körtér 1/1. 

2.sz. épület--7632 Pécs Apáczai Csere János körtér 1/2. 

 

 

2018. szeptember 1-től az Apáczai Óvodában, 3 épületben, 21 csoportban neveljük a gyerekeket. 

Óvodánk épületeinek szülők, gyermekek körében népszerű, nem hivatalos elnevezése:  

 1-es épület: Csiribiri Óvoda  

 2-es épület: Cifra Palota  

 3-as épület: Aprók Háza  

 

1.Óvodai felvétel rendje  
Óvodai felvétel rendjét a nemzeti köznevelésről szóló, 2011 évi CXC. törvény határozza meg.  

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, Pécs M. J. Város Önkormányzata által meghatározott 

időben, évi egy alkalommal. A létszámhatárok figyelembevételével nevelési év közben is mód van 

gyermekek felvételére.  

Az újonnan jelentkező kiscsoportos gyermekek fogadása a nevelési év kezdetétől, szeptember 1-től 

folyamatosan történik, 3. életévük betöltésével.  

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a szülő, gyermek lakcímkártyája, nem magyar 

állampolgárság esetén igazolás az állampolgárságról, sajátos nevelési igény esetén a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakvélemény.  

Óvodánkban azonos életkor szerint szerveződött csoportjaink vannak. Ha a beiratkozó gyermekek 

életkora és száma azt indokolja, vegyes életkorú csoportot is szervezünk.  

Az óvodai csoportok kialakításának rendje pedagógiai programunkban megtalálható. 

 

2. Az óvodában fizetendő térítési díj  
Az étkezés megrendelésére, befizetésére, visszafizetésre vonatkozó rendelkezések a 

kormányrendelet és a fenntartó által szabályozott. 

Az étkezéssel kapcsolatos szabályokat HÁZIRENDÜNK tartalmazza. 

 

3. A fenntartó értékelése  
Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet 

megtekinteni.  

 

4. A 2018-2019-es nevelési év helyi rendje 

A 2018-2019-es nevelési év 2018. szeptember 01-től - 2019. augusztus 31-ig tart. 

A 2018. évi óvodai beiratkozáskor iratkozott új gyermekek 2018. szeptember 1-től nyertek felvételt az 

óvodába. A beszoktatás, ismerkedés az óvodával augusztus 27-től igény szerint történik. 



Apáczai Óvoda                                                                                                                   Közzétételi lista 

2018-2019 

 
2019. június 15-től augusztus 31-ig nyári életrend szerint, összevont csoportokkal működünk.  

Az óvodánk nyitvatartási ideje: hétfőtől - péntekig: 6 00-17 00 óráig tart.  

A nyitva tartás teljes időtartamában óvónő foglalkozik a gyermekekkel. 

Reggel 600-700 óráig és délután 1630-1700-óráig összevont csoportban várjuk a gyerekeket. Az 

összevont csoportok helye, rendje elolvasható a bejáratoknál és a gyermeköltözőkben. 

A nyári zárva tartásról a fenntartó dönt.  

 

Nyári karbantartási szünet tervezett időpontja:  

 Apáczai Óvoda 1-es épület:   2019. június 24. – július 19. 

 Apáczai Óvoda 2-es épület:  2019. június 24. – július 19. 

 Apáczai Óvoda 3-as épület:  2019. július 22. – augusztus 16. 

A zárva tartás ideje alatt, a másik épület fogadja azokat a gyerekeket, akik az étkezés megrendelésével 

igényelték az elhelyezést. 

Ha az iskolai szünetek idején előzetes szülői igényfelmérés alapján a gyermekek létszáma lecsökken, 

az óvoda összevont csoportokkal üzemel: 

 

 Őszi szünet: 2018. október 29-  október 31-ig 

 Téli szünet: 2018. december 27- 2019. jan. 2-ig   

 Tavaszi szünet: 2019. április 18.- április 23-ig 

 

Fenntartói engedély alapján óvodánk 2-es és 1-es épületének tervezett zárása 2018. december 27-28-

ig. Ebben az időszakban óvodánk 3. sz. épülete fogadja a gyermekeket. 

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra a törvény által biztosított öt munkanapot nevelés 

nélküli munkanapként használhatunk fel, amelyből, 1 nevelés nélküli munkanap szombati munkanapra 

esik. 

 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontjai: 

  

 2018. október 13. – szombati munkanap 

 2019. február 11. 

 2019. május 10. 

 

Nevelés nélküli munkanapokon a gyermekek elhelyezését egy épületben a befizetések száma alapján 

szervezzük meg.  

 

• Szülői értekezletek rendje 

Korcsoportonként összehangolt időpontban évente 3 alkalommal tartunk, ill. szükség szerint 

Témája: csoportnaplóban rögzített 

Határidő:  csoportnaplóban rögzített 2018. szeptember, 2019. január, 2019. május           

 

• Első szülői értekezlet a 2019 -2020-as évre beiratkozott új gyerekek szüleinek  

Határidő:  2019. június első hete                

• Fogadónapok: korcsoportonként a szülőkkel egyeztetett időpontban évente 2 alkalommal, ill. 

szükség szerint többször. 

 

• Szülői Közösség Választmányának megbeszélései 
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2018. szeptember 

 Szülői Szervezet Választmányának újra, ill. megválasztása. 

Az Óvoda 2018/2019-es év munkaterve szerinti nevelési év rendjének véleményezése.  

Aktualitások 

2019. január (épületenként) 

Választmányi megbeszélés.  

Alapítványi beszámoló.  

Rendelkezés az 1%-ról népszerűsítése, támogatók megnyerése. 

2019. május       

A 2018-2019-es nevelési év értékelése 

Beíratások tapasztalatai 

Megbeszélés minden aktuális témával kapcsolatban előzetes egyeztetés után, szükség szerint.             

 

5. Ünnepek, megemlékezések rendje  

 

Ünnepek, jeles napok, programok a 2018-2019-es nevelési évben 

Az óvoda közös nagyrendezvényei  

• Mozdulj! –nap, óvodások sportnapja (3-as épület)  

Határidő:  2018. szeptember 

Résztvevők: mindhárom épület nagycsoportosai 

• Őszi „ Zöld-Föld” Napok-(Őszi vigasságok - Őszi egészség nap)  

Határidő:  2018. október 

• Márton nap  

Határidő:  2018. november 09. 

Résztvevők:  gyerekek-családok 

• Madár Karácsony 

Határidő: 2018. december 12. 

• Karácsonyváró Hangverseny 

Határidő: 2018. december 13. 

Résztvevők: minden középső és nagycsoport 

• Tavaszi „Zöld Föld” Napok  

Határidő: 2019. április   

Résztvevők: minden csoport 

• Túl az Óperencián- Kivirul a világ - nagycsoportok közös játéka 

 (1-2-es épület szervezése)     

Határidő: 2018. április  

 

Zöld Óvodai programjaink 

• Zene Világnapja (3-as épület) 

Határidő:  2018. október 1. 

• Állatok Világnapja  

Határidő: 2018. október 4. 

• Víz napja    

Határidő:  2019. március 

• Madarak és fák napja  

Határidő:   2019. május 
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• Tervezett kirándulások: Korcsoportonként a csoportnaplóban rögzített módon 

Ünnepek- események-programok 

• Mikulásünnep  

Határidő:  2018. december 06.  

• Karácsonyváró programok 

Határidő:  2018. december 

• Felnőtt Karácsony 

Határidő:  2018. december 18-19-20   

• Mackó nap- kiállítás 

Határidő:  2019. február 1.   

• Farsang 

Határidő:   2019. február      

• Tavasz ünnep-március 15. 

Határidő:  2019. március        

• Húsvéti nyuszi kiállítás, húsvétváró  

Határidő:  2019. március             

• Beiratkozás előtti nyílt napok  

Határidő:  2019. április       

• Gyermekrajz kiállítás (1. es épület)       

Határidő:  2019. április  

• Montessori kiállítás (1-es épület) 

Határidő:  2019. április 

• Anyák napja 

Határidő:  2019. május első hete   

• Nyílt napok (kis-középső csoportok) 

Határidő: 2019. május 

• Nagycsoportosok búcsúztatása (3-as épület) 

Határidő: 2019. május  

• Gyermeknap (3-as épület) 

Határidő:         2019. május  

• „Mozdulj Te is” Gyereknap (1-es épület) 

Határidő: 2019. május 

• Gyereknap (2-es épület)     

Határidő:  2019. május  

• Évzárók-nagycsoportokban 

Határidő:  2019. június első hete 

A fentieken kívül a csoportok a gyerekek, óvónők és a szülők megegyezése alapján ünnepelnek: 

névnapot, születésnapot, jeles napokhoz kapcsolódó ünnepeket (pl. Luca nap, Betlehemezés, 

Balázsolás, stb.) Házirendünk alapján. 

 

6. Az óvoda működésével kapcsolatos dokumentumok  
Az óvoda működését meghatározó dokumentumaink - Házirend, Pedagógiai program, SZMSZ. - 

nyilvánosak, honlapunkon megtalálhatók (Dokumentumaink). 
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7. Dolgozói létszám adatok: 2018-2019-es nevelési év szeptember 1.  

Munkakör 1. sz. épület 2. sz. épület 3. sz. épület Összesen 

Óvodapedagógus 12 10 20+1 42+1 

Óvodapszichológus    0.5 

Gyógypedagógus    1 

Ped.asziszt.+gyógyped. assziszt. 2 1+1 gyógyped,  3 7 

Dajka 6.75 6 13 25.75 

Óvodatitkár 

Kincstárnok 

Munkaügy 

Ügyviteli dolgozó 

1  

 

1 

1 

1 

1 

 

5 

Kisegítő részmunkaidős 1 (4 órás)   0.5 

Karbantartó-udvaros 1 (6órás) 1 (6órás) 1 (8órás) 2.5 

    85.25 

 

Dolgozóink közül mindenki rendelkezik a munkakörére előírt iskolai végzettséggel. 

 

8. Gyermek létszám nyitó adatok (2018. szeptember 20. ) 

 
 Terület 

2018. 09. 01. 

Apáczai 

Óvoda 1/3 

Apáczai 

Óvoda 1/1 

Apáczai 

Óvoda 1/2 

Apáczai Óvoda 

összesen 

1. Óvodás gyermekek összlétszáma 238 122 103 463 

2.

  

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott 

csoport átlaglétszám fő/csoport 

24/10 

csoport 

20,33 fő/6 

csoport 

20,6 fő/5 

csoport 

22 fő/21 

csoport 

3. SNI-vel felszorzott létszám 238+4SNI 122+2 SNI 103+14 SNI 483 

4. SNI-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított 

csoport átlaglétszám: fő/csoport 

24.2 

fő/10 csoport 

20,66 

fő/6csoport 

23,4 

fő/5 csoport 

23 fő/ 21 csoport 

 

Pécs, 2018. szeptember 29.     Lippai Csabáné 

Óvodavezető 
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