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 Közzétételi lista 2022-2023-as nevelési év 

Sukorói Óvoda 

8096 Sukoró, Óvoda utca 2/B. 

OM: 202531 

 

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

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

1. Elérhetőségi adatok: 

Az intézmény adatainak felsorolása              /                     megnevezése 

Az intézmény hivatalos neve Sukorói Óvoda 

Az intézmény székhelye 8096 Sukoró, Óvoda utca 2/B. 

Alapító okirat száma, kelte 3/2077-2/2019 

Az intézmény telefonszáma 0622/598-006 

Az intézmény elektronikus levélcíme ovoda@sukoro.hu 

Az intézmény honlapja www.sukoro.hu 

Intézményvezető Törzsökné Vidovits Tímea 

Intézményvezető helyettes Vácziné Kardos Edina 

 

Az óvodavezető fogadó napjának időpontja:  

Minden hónap első szerdája 13-14 óráig, vagy előre egyeztetett időpontban. 

 

2. Az óvodai felvétel eljárásrendje: 

 

Az óvodát igénybe veheti a gyermek ha: 

  A gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta. 

 Amikor a gyermek egészséges (orvosi igazolás) 

 Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette (amennyiben térítés köteles.) 
 

A felvétel alapelvei:  

 Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt 

beíratási időszakban zajlik, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) 

bekezdésének rendelkezése szerint április 20-a és május 20-a között. 

 A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, 

lakcím kártyáját, és a gyermek orvosi igazolását hozzák magukkal. Az óvodai felvétel 

tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt 
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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 gyermek és ifjúságvédelmi felelőse 

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. 
 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről8§(1)(2) bekezdése alapján: 

o Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai 

nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 

életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 

településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, 

az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

o 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. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme 

alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő 

esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 

gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 

továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is 

benyújtható. 

 

3. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma 

 

Engedélyezett csoportok száma: 4 

Felvehető gyermekek maximális létszáma: 104 fő   

Óvodai csoportokban a gyermekek létszáma:  

• Mini - Kiscsoport (Süni csoport): 16 fő; év végére várhatóan 24 fő 

• Kiscsoport (Katica): 23 fő 

• Középső-csoport (Maci): 25 fő 

• Nagycsoport (Mókus): 25fő 

 

4. Dolgozói adatok: 

Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok 

Óvodapedagógusok száma 8 fő 

Óvodapedagógusok végzettsége  főiskola 
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Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma 3 fő 

Gyakornok száma 1 fő 

Ped I fokozatban lévők száma 2 fő 

Ped II fokozatban lévők száma 5 fő 

Nevelő oktató munkát segítőkre vonatkozó adatok 

Pedagógiai asszisztensek száma 1 fő 

Pedagógiai asszisztensek végzettsége ped.asszisztensi 

Dajkák száma 4 fő 

Dajkák végzettsége dajkai képzettség 

Konyhai dolgozókra vonatkozó adatok 

Élelmezésvezetők száma 1 fő 

Élelmezésvezetők végzettsége élelm.vezetői 

Konyhai kisegítők száma 2 fő 

Konyhai kisegítők végzettsége érettségi 

 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5): Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a 

délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű 

foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja. 

A Kormányrendelet új rendelkezése tehát 2020. szeptember 1-jétől lehetővé teszi, hogy az 

óvodában reggel 8 óra előtt vagy a délutáni időszakban a gyermekek felügyeletét a nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, így például a dajka 

vagy a pedagógiai asszisztens is elláthassa. 

5. Az óvodai nevelési év rendje - nyitva tartás 

Nyitva tartás rendje: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 § alapján, továbbiakban/Sukoró 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2015.(V.28.) számú határozata alapján 

Hétfőtől – péntekig: 06.30 – 17.00 óráig, azaz napi 10,5, heti 52,5 órában határozza meg.  

• Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 1-től, 2022. május 31-ig 

• Nyári zárva tartás: 2022. augusztus 01-31-ig (fenntartói határozat alapján)  

Ekkor végzik el a fertőtlenítéseket, a meszelést és egyéb felújítási, karbantartási 

munkákat az óvoda épületében és udvarán. 

• Új nevelési év kezdete: 2023. szeptember 01. 

 

A nevelés nélküli munkanapok rendje: 

(Nevelési évenként 5 alkalom, az iskolai szünetek időpontjához igazodva tervezzük.) 
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1. 2022. október 7. (péntek) 

2. 2022. december 23. (péntek) 

3. 2023. február 24 (péntek) 

4. 2023. április 6.(csütörtök) 

5. 2023. június 16.(péntek) 

 

A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben a szülői igényeknek megfelelve, összevont 

ügyeleti rendszerben (fenntartói egyeztetés szerint) működik az óvoda az épület régi 

szárnyában 

 

Az óvoda alapszolgáltatásai: 

• Gyógytestnevelés heti két alkalommal (orvosi javaslatra) 

• Logopédia heti két alkalommal (logopédus szűrése alapján) 

• Gyógypedagógiai ellátás (szakértői vélemény alapján) 

• Iskola előkészítő foglalkozások  

• Boldog-óvoda program 

• Ovi-zsaru program 

• Sportmanó óvodai program 

• Hitoktatás  

 

Egyéb szolgáltatások: 

• Úszásoktatás a nagycsoportos gyermekeknek  

• A pápai Pegazus Színház gyermek előadásainak látogatása a nevelési év során három 

alkalommal a Sukorói Közösségi Házban délelőtt (szülői igényfelmérés szerint) 

• Nyelvi- mozgás-képességfejlesztő tábor 2022 júniusában 5-éves kortól  

 

Valamennyi szolgáltatás az ingyenes óvodai ellátás biztosításáról szóló törvényi előírásoknak 

megfelel. Kivételt képez az úszásoktatás és a színházlátogatás, amelyeket előzetes szülői 

igényfelmérés szerint biztosít az intézmény, ezért térítés köteles. 

 

Az alábbi térítés köteles szolgáltatásokat vehetik igénybe a szülők, 15 órát követően: 

 Balett 

 Így tedd rá! Népi játékok és néptánc 

 Ovis Tenisz 

 Sakk Ovi 

 

6. Térítési díj – díjfizetési kötelezettség 

 

Normatív (állami) kedvezményben részesül:  

 a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család (100%),  

 a három illetve több gyermeket nevelő család (100%), 

 a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelő család (100%) amennyiben 

a jogosultságot igazoló határozatot vagy okiratot az óvoda vezetőjének 

bemutatta.  

 Valamint, azon család, amelyben az egy főre eső jövedelem nem éri el az állam 

által megszabott határt.  

Az étkezési térítési díj összege: 380.- Ft/nap/fő  
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7. 2021/2022-es nevelési év intézményi rendezvényei 

Az ünnepekkel, megemlékezésekkel kapcsolatos programok időpontjáról szülői értekezleten, de 
legkésőbb hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. 

Programok Várható időpont 

Mihálynapi vásár szeptember 29. 

Látogatás a KEPP-be szeptember 

Tök jó hét október 24-28. 

Márton napi lámpás felvonulás november 11. 

Adventi vásár  november 21-i hét 

Mikulás az óvodában december 6. 

Téli barkács délután december 8. 

Karácsony az óvodában december 20. 

Farsangi mulatság február 23. 

Március 15-i megemlékezés március 14. 

Húsvét az óvodában április 5. 

Sportnap május 4. 

Gyereknap május 26. 

Búcsú a nagycsoportosoktól június 2. 

 

8. Szakmai ellenőrzések 

 

 2017. Intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 

 

9. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok 

 

Megtekinthetők az intézmény honlapján: www.sukoro.hu címen, vagy papír alapon az 

óvoda vezetői irodájában: 

 • Pedagógiai Program 

 • Szervezeti és Működési Szabályzat 

 • Házirend 

 

 

Kelt: Sukoró, 2022. 10. 01. 

Törzsökné Vidovits Tímea 

Intézményvezető 

http://www.sukoro.hu/

