
  
 
 
 
 

 
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ZALASZABAR 

8743 Zalaszabar, Kossuth u. 54. 
Telefon: 93/389-007, 30/629-7877 

Email: ovoda@zalaszabar.hu 

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2021 /2022. NEVELÉSI ÉV 

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

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

Az óvoda megnevezése: Napköziotthonos Óvoda Zalaszabar 

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, 

elérhetősége: 

 

8743 Zalaszabar, Kossuth L. u. 54. 

Telefon: 30/ 629 78 77;  93/ 389 007 

e-mail: ovoda@zalaszabar.hu 

Intézmény vezetője: Póczak Rita 

Alapító okirat száma: ZK/2544-3/2019 

OM azonosító 037423 

 

1.  Óvodapedagógusok száma: 

2 fő 

1.1. Óvodapedagógusok végzettsége, szakképzettsége 

1 fő Főiskolai végzettségű óvodapedagógus 

Közoktatás vezető 

1 fő Főiskolai végzettségű óvodapedagógus 

Gyógypedagógus tanár (tanulásban akadályozottak szak) 

Integrációs pedagógus (szakirányú továbbképzési szak) 

Közoktatás vezető  

 

 

mailto:ovoda@zalaszabar.hu


2. Nevelő- oktató munkát segítők száma: 

4 fő 

2.2. Nevelő- oktató munkát segítők végzettsége, szakképzettsége 

1 fő Pedagógiai asszisztens – végzettsége érettségi 

3 fő Dajka – szakképzettsége dajka 

 

3. Óvodai csoportok száma:  

2 

3.1. Csoportok létszáma 2021. október 1-i állapot szerint 

Csoport neve Korcsoportja Létszáma 

Csillagszem Vegyes 15 fő 

Margaréta Vegyes 23 fő 

 

4. Óvodai férőhelyek száma: 

40 fő  

 

5. Óvodai nevelési év rendje: 

A nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart. 

Téli szünet az iskolai szünettel azonos időben és ideig, a szülők írásos beleegyezésével. 

 

Nyári leállás a fenntartó engedélye alapján 4-5 hét. Időpontját az éves munkarend határozza 

meg. A szülőket február 15-ig értesítjük a konkrét időpontról. 

Egyéb szünetek: 5 nap nevelés nélküli munkanap (szükség szerint). Erről a szülőket 7 nappal 

korábban értesítjük. 

 

6. Nyitva tartás rendje 

Óvodánk hétfőtől péntekig 700 – 1700 óráig tart nyitva. 



 

 

7. Ünnepek, megemlékezések 

Ünnepeink: 

- Október 23. – megemlékezés. 

- December 06. Mikulás – ünnepség. 

- Karácsony – ünnepség 

- Március 15. – megemlékezés 

- Tanévzáró – búcsúzó. 

 

Óvodánk életét színesítő hagyományok: 

- Barangoló hét szervezése. 

- Születésnapok megünneplése. 

- A falu és közvetlen környékének, valamint ezek helyi elnevezéseinek megismerése. 

- Húsvéti hagyományok ápolása. 

- Farsang. 

- Madarak és fák napja. 

- Gyermeknap. 

- Megemlékezés a falusi életmódhoz, évszakokhoz, az időjáráshoz kapcsolódó 

nevezetes napokról. Ismerkedés a régi idők hagyományaival, a népi 

kismesterségekkel. 

- Mikulás. 

- Adventi készülődés. 

 

 

 

8.  Felvételi lehetőség   

 

 

o A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a tárgyévben 

kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt 

venni. 

o 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. 

o A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles 

felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda 

vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha a 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába 

nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill. 

határozat alapján. 

 

 



 

 

9. A beiratkozás ideje 

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

óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy 

hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon: saját honlapján, ami az óvodában is 

közzétételre kerül. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – 

amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik. A felvételt 

biztosítani kell Zalaszabar, Nagyrada és Garabonc községek gyermekei számára. 

A szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, lakcímkártyát 

és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcím kártyáját hozzák magukkal. 

A szülőt írásban értesítjük a felvételről, vagy az elutasításról a jogorvoslati lehetőség 

megjelölésével. 

 

 

10. Az intézményben fizetendő térítési díj 

 
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. 

Az étkezési térítési díj 373.-Ft /nap/fő. 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkeznek: 

o a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek,  

o a tartósan beteg, vagy fogyatékossággal élő gyermekek 

o azok az egészséges gyermekek, akiknek a családjában nevelkedő testvére – függetlenül 

az életkorától – tartósan beteg, vagy fogyatékos 

o akiknek a családjában három, vagy több gyermeket nevelnek 

o akiknek nevelésbe vételét a gyámhatóság elrendelte 

o 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok 

 
o Pedagógiai Program 

o Házirend 

o Szervezeti és Működési Szabályzat 

o Éves munkaterv 

A dokumentumok megtekinthetők az Zalaszabar község honlapján Az „Óvoda” menüpont alatt, 

vagy papír alapon az óvoda vezetői irodájában. 

 

 

Zalaszabar, 2021. október 01. 

                                                                                                                       Póczak Rita 
                                                                                                                      óvodavezető 
 

 

 

 

 

 


