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Különös közzétételi lista 
  

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § alapján) 
 

Felvételi lehetőségek: 

2011. évi CXC. törvény 49. § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján. 

 

Az óvoda körzete: 

Bagoly utca, Bébic utca, Bodrogi utca, Cinege utca, Csóka utca, Dorna utca, Dráva utca, 

Ezrespuszta, Farkasvermi köz, Farkasvermi utca, Gaja utca, Garam utca, Gém dűlő, Gólya 

I. dűlő, Gólya utca, Gyéres utca, Harkály utca, Hernád utca, Holló utca, Horgász dűlő, Ikva 

utca, Ipoly utca, Kakukk utca, Kánya utca, Karvaly utca, Kertész köz, Kertész utca, Kócsag 

utca, Komáromi vasút őrház, Kőrösi utca, Kút dűlő, Lajta utca, Latorca utca, Marcal utca, 

Miava utca, Mohai utca, Mura utca, Nyúl dűlő, Opole tér, Páva utca, Pityer utca, Rába 

utca, Sajó utca, Sas utca, Séd utca, Sellő utca, Sió utca, Sólyom utca, Szamos utca, Száva 

utca, Túzok utca, Vág utca, Varjú utca, Vércse utca, Veréb utca, Virág utca, Zala utca, 

településszintű lakos.   

 

2015. szeptember 1. napjától napi négy órában óvodai nevelésre köteles minden olyan 

kisgyermek, aki 2015. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. 

 

A felvétel alapelvei: A fenntartó aktuális szempontsora alapján.  

Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási 

időszakban általában április végéig 3 napon át zajlik. Az óvodai beíratáskor szükséges 

bemutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a 

gyerek egészségét, fejlettségét igazoló orvosi igazolást. Az óvodai felvétel tárgyában 

meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó 

határnapot követő huszonegyedik munkanap. A szülő amennyiben az óvodai beiratkozás 

napján – elektronikus elérhetőségeinek megadásával – kérte elektronikus úton értesítést 

kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került, melyről az 

óvodavezető és helyettese valamint a szülői közösség elnöke dönt. Az óvoda vezetője az 

óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására 

vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben 

részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az 

előző óvoda vezetőjét. 

Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek 

címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt. 
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Szárazréti Óvoda 

OM azonosító: 29871 

honlap: www.szarazretiovoda.hu 

Cím: 8000 Székesfehérvár Farkasvermi út 1.                         Tel. / Fax: 06-22/315-513 

E-mail: szarazretiovi@indamail.hu 

Nyitva tartás: 630-1700   

 

Fenntartó adatai: 

 

Fenntartó: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

Fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Fenntartó típusa: megyei jogú város önkormányzat 

 

Képviselő neve: Dr. Cser-Palkovics András 

 

E-mail címe: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu 
 

 

2018/2019. Nevelési év rendje: 2017. 09.03. – 2018.06.14. 

 

A fenntartó által elrendelhető téli és nyári zárva tartásidőszakában egy kijelölt óvoda 

tart ügyeletet. A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben – a szülői igényeknek 

megfelelve - fenntartói egyeztetés szerint működik az intézmény. 

 

 

Óvodai csoport és gyermeklétszám: 

 

Csoport Gyermeklétszám 
1. Mókus 25 fő 
2. Sün 25 fő 
3. Tengelice 25 fő 
4. Katica 25 fő 
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Óvodai dolgozók száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége 

 

Óvodapedagógus 
8 fő 

 
felsőfokú végzettség 8 
közoktatás-vezető szakvizsga 3 
fejlesztő óvodapedagógus 3 
neveléstudomány szakos 
bölcsész szakvizsga 

3 

gyakornok 1 
 

 

Dajka 4 fő 
érettségi vizsga 4 
dajkaképző 4 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ünnepélyek, megemlékezések rendje 
 

 

Az ünnepély, megemlékezés neve 

Az ünnepély, 

megemlékezés 

(irányadó) időpontja 

Szüret Szeptember 16. 

Mihály nap November 11. 

Mikulás December 6. 

Advent December 1 – 20  

Karácsony December 20. 

Pedagógiai asszisztens  
4 órás 

2 fő 

Óvodatitkár 
4 órás 

1 fő 

Udvaros 
4 órás 

1 fő 
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Farsang Február 20. 

Március 15. Március 14. 

Húsvét Április 

Anyák napja Május 5. 

Nagycsoportosok búcsúztatása Május 20. 

Pedagógus nap Június  

 

 


