
Szendehelyi Német Nemzetiségi Meserét Óvoda 

OM: 032151 

Különös Közzétételi Lista 

2017-2018 Nevelési Év 

 

A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormány-rendelet 10. fejezet 23.§-a, 1-2. 

bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. 

Óvodapedagógusok száma: 7 fő 

Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: 

Sorszám 
Oktatási  

azonosító száma 
Végzettsége Szakképzettsége 

1. 78512928456 egyetem 

Óvodapedagógus, közoktatás vezető, 

okleveles neveléstudomány szakos 

bölcsész, kora gyermekkor pedagógiá-

ja szakirány, mentorpedagógus 

2. 73269069926 főiskola Német nemzetiségi óvodapedagógus 

3. 73268826427 főiskola Német nemzetiségi óvodapedagógus 

4. 75348941992 főiskola Szlovák nemzetiségi óvodapedagógus 

5. 72778438486 főiskola Óvodapedagógus 

6. 79431298697 főiskola Óvodapedagógus 

7. üres álláshely főiskola Német nemzetiségi óvodapedagógus 

  

Dajkák száma: 3 fő + 1 fő pedagógiai asszisztens 

Iskolai végzettségük és szakképzettségük: 

Sorszám 
Oktatási  

azonosító száma 
Végzettsége Szakképzettsége 

1. 73128549571 Érettségi, OKJ 
Ügyviteli titkár, 

Pedagógiai asszisztens 

2. 72541053203 Szakmunkásképző, OKJ Óvodai dajka 

3. 73852375644 Szakmunkásképző, OKJ Óvodai dajka 

4. 73583732726 Szakmunkásképző, OKJ Óvodai dajka 

 

 



Az óvodai nevelési év rendje:  

28/2015. (V.28.) EMMI rendelet alapján szeptember 1-től augusztus 31-ig. 

 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása: 

28/2015. (V.28.) EMMI rendelet alapján,  

valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján. 

 

Intézményünk 2017-2018. nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, 

melyek időpontjáról legalább 7 nappal előbb tájékoztatja a szülőket. A nevelés nélküli mun-

kanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső továbbképzésre 

használja fel. Várhatóan szeptember 22., november 17., február 16., április 20., június 15. 

napokon. Ezeken a napokon, szülői igény esetén a gyermekek számára az óvoda ügyeletet 

biztosít.  

 

A szünetek időtartama: 

Az iskolai szünetek (tavaszi és őszi) idején az óvoda folyamatosan üzemel, ezen idő alatt ösz-

szevont csoport működik a gyermeklétszámtól függően. Az óvoda nyári zárásának időpontját 

a fenntartó határozza meg, melyről a szülők 2018. február 15-ig tájékoztatást kapnak, várható 

időpontja: 2018. július 02-31. 

Óvodai csoportok száma: 3 

Csoportok létszáma: 

katica csoport   24 fő 

süni csoport            24 fő 

pillangó csoport   24 fő  

Összesen:   72 fő 

 

 

Szendehely, 2017. szeptember 1. 

 

         Györgyné Dakos Szilvia 

                   óvodavezető 


