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KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásról rendelkező 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet 24.
§ (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi
adatokkal rendelkezik.
1. Intézmény hivatalos adatai:
OM azonosító:

101543

Alapító okirat kelte:

Hatályos: 2016. április 16.

Nyilvántartásba vétel:

29/2012-es számon nyilvántartásba véve,
PE-06/HAT/01679-4/2017
Jogerős: 2017. május 31.

Működési engedély:

PE-06/HAT/01679-12/2017, ZA-05B/HAT/4264-5/2017
jogerős: 2017. június 30.

2017. július 01.

Intézmény hivatalos neve:

Heidi Német Nemzetiségi Óvoda

Székhely címe:

2064 Pilisszentiván, Szabadság út 219.

Tagintézmény hivatalos neve:

Lila Akác Német Nemzetiségi Magánóvoda

Tagintézmény címe:

8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 55.

Az intézmény
alapfeladata:

köznevelési Három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig, az iskolába
járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig tartó óvodai
nevelés. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti. Az óvoda érvényre juttatja a nemzetiségek
kulturális autonómiájának megfelelő oktatási érdekeket. A
német nemzetiségi óvodában a nevelés-oktatás nyelve
magyar és a német nemzetiségi nyelv. Az óvodai nevelés –
az általános nevelési elveken túl – nagyobb hangsúlyt fektet
a gyermekek egészséges életmódra nevelésére, a rendszeres
testedzésre és a környezettudatos magatartás kialakítására.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai ellátása,
különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése,
fejlesztése.
Székhelyen óvodánk vegyes életkorú csoportjaiban vállalja
a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. A
többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése enyhe és középsúlyos értelmi
vagy
beszédfogyatékos,
hallássérült,
autizmus
(integrálható), viselkedési - vagy magatartásszabályozási
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zavarral küzdő gyerekeket. Minden csoportban lehet enyhe
értelmi, beszédsérült, hallássérült integrálható autista
gyerek.
Óvodai csoport száma:

Intézményvezető neve:

Székhelyen: 3 csoport
Tagintézmény: 1 vegyes csoport
Székhelyen: 40 fő
Tagintézmény: 25 fő
Oravecz-Vállai Brigitta

Főiskolát végzett

9 óvodapedagógus

Szakvizsgázott pedagógus

1 óvodavezető

Telefonszáma:

+36309319517

E-mail címe:

marcsi@heidi.hu

Hon-lap címe:

http://www.heidi-nemet-nemzetisegi-maganovoda.hu

Engedélyezett férőhely száma:

2. Fenntartó adatai:
Fenntartó hivatalos neve:

Fenntartó székhelye:

2017.január 01-től Vállai Nonprofit Kft.
2017. július 01-től a Heidi Óvoda Alapítvány az óvodák
fenntartója
Heidi Óvoda Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán körút 12-14.

Fenntartó levelezési címe:

2084 Pilisszentiván, Szabadság út 219.

Fenntartó típusa:

Alapítvány

Képviselőjének neve:

Zoller Mária

Telefonszáma:

+36309319517

E-mail címe:

marcsi@heidi.hu

Hon-lap cím:

http://www.heidi-nemet-nemzetisegi-maganovoda.hu

3. Nevelési év rendje 2017/2018
A nevelési év:

2017.szeptember 01.-2018.augusztus 31.

Az intézmény nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.00 – 17.00-ig

Az intézmény zárva tartása:

2017. két ünnep között 1 hét
2018. a nyári zárva tartás idejét a fenntartói rendelet
határozza meg, melyről 2018. február 15-ig értesítjük a
szülőket.
A zárás időtartama: 4 hét, 2018 július 14. – augusztus 21.
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Iskolai szünetek alatt az óvoda nem tart zárva.
Nevelés nélküli munkanapok miatt nem zár az óvoda.

4. Ünnepek, megemlékezések rendje: Az ünnepek, rendezvények pontos
időpontját az óvoda munkatervében határozzuk meg, ezen időpontok a
csoportok faliújságjain, illetve az óvodai köre-mailen olvashatóak.
Alkalom
Időpont
Születésnapok
egész évben
Séták, programok, bábszínház látogatások,
egész évben
koncertek
Szüreti mulatság
2017 szeptember 29.
Magyar Népmese napja
2017. szeptember 30.
Állatok Világnapja
2017. október 04.
Márton nap
2017. november 11.
Advent kezdete
2017.november 25.
Mikulás
2017.december 04, 05.
Karácsonyi barkács délután
2017.december 11.-14.
Karácsonyi műsor
2017. december 18, 19.
Farsang
2018. február 20.
Március 15.
2018. március 14.
VÍZ VILÁGNAPJA
2018. március 22.
Húsvét
2018.március 28.
Iskolalátogatás
2018.tavasszal
Föld Napja
2018.április 20.
Anyák napja
2018. május 08.
Madarak Fák Napja
2018. május 10.
Gyermek nap, Apák napja
2018. május 29.
Úszás bemutató
2018.május 23,28,30.
Lovaglás bemutató
2018.május 29.
Búcsú az óvodától
2018.június 30.
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5.A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Az óvodai körzethatárokkal nem rendelkezik.
Az óvodai felvétel egész évben folyamatos. Az óvodai felvételt a fenntartó hirdetmény
formában teszi közzé, beiratkozás időpontját és szabályait, a fenntartó minden évben, május
első hetét jelöli meg, a pótbeiratkozásra augusztus utolós hetét határozza meg. A fenntartó
beiratkozás rendjét az óvoda hon-lapján és a hirdető táblákon és a helyi hirdetményben teszi
közzé.
A felvételt követően óvodavezető határozatban értesíti a szülőt a felvételről – levélben vagy
személyesen. Az elutasításról szintén határozatban értesítjük a szülőt, amely a jogorvoslati
lehetőségeket tartalmazza.
A gyermek átvétele másik óvodából hivatalos átjelentkezés útján történik, amelyek
nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.
A német nemzetiségi gyerekek szülei a jelentkezési lappal együtt nyilatkoznak a német
nemzetiségi nevelés igényéről, illetve az első óvodai beiratkozásról.
A sajátos nevelési igényű gyerekek jelentkezése folyamatosan történik, mert a Szakértői
Bizottság véleménye és az óvoda kijelölése szükséges a felvételhez. A többi gyerekkel együtt
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése enyhe értelmi vagy
beszédfogyatékos,
hallássérült,
autizmus
(integrálható),
viselkedési
vagy
magatartásszabályozási zavarral küzdő gyerekeket. Minden csoportban lehet enyhe értelmi,
beszédsérült, hallássérült integrálható autista gyerek.
A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez, sérülési típusának és súlyosságának
megfelelő speciális fejlesztő foglalkozásokat és eszközöket biztosítunk. A fejlesztéshez a
személyi, tárgyi feltételeket biztosítani tudjuk.

6. A beiratkozás:
A beiratkozás előtt a szülők részére lehetőséget ad a fenntartó az óvodánk megismerésére.
Az óvoda vezetője bemutatja az óvodát és a pedagógiai módszerünket.
Kötelező az óvodai elhelyezés biztosítása abban az esetben, ha:
- óvodaköteles korú a gyermek – abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a
nevelési év kezdőnapjától, minimum napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt
venni.
A gyermek igénybe veheti az óvodát abban az esetben, ha:
- betöltötte a 3. életévét vagy fél éven belül betölti a 3 évet és szobatiszta.
- teljesen egészséges, ill. ezt orvosi igazolással bizonyítja,
- ha minden kötelező oltást megkapott,
- szükség szerint szakértői véleménnyel rendelkezik.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártyája, taj-száma, orvos igazolása, a szülő személyi igazolványa és lakcím kártyája
szükséges valamint a jelentkezéskor „jelentkezési lap” kitöltése.
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Augusztus végén szülői értekezletet tartunk az új szülők részére. Nyári beszoktatást tartunk.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A fenntartó alapító okiratban meghatározta az óvodai csoport számát. Három vegyes
csoportban maximálisa 75 gyerek vehető fel.

7. Az intézményben fizetendő térítési díj:
A fenntartó minden évben meghatározza az étkezési térítési díjat.
Az étkezési díjat a tárgyhóra előre kell megfizetni, az étkezési díj túlfizetés összege a
következő havi étkezési díj összegéből levonásra kerül.
Az étkezési díj fizetési módja: átutalás vagy kézpénzes befizetés
Étkezési díj összege tartalmazza a napi 4x-i étkezést.
8. Fenntartói ellenőrzés 2017/2018 nevelési évben.
A fenntartó, mint az intézmény felügyelő szerve folyamatosan ellenőrzi az óvoda
törvényességi, gazdasági, szakmai működését. Nkt. 83.§-a alapján. Jogszabálynak
megfelelően ellenőrzi/vizsgálja az óvoda kötelező nyomtatványokat, szabályzatokat,
működéshez kapcsolódó óvodavezetői intézkedési terveket.
A Kincstári igénylések/ elszámolások pénzügyi gazdasági kimutatásokat normatíva igénylés/
elszámolás / pótigény / lemondás előtt vizsgálja.
Szakmai munka eredményességét – szakértő felkérésével ellenőrzi.

9. Pedagógiai külső ellenőrzések 2017/2018 nevelési évben
Külső szakmai – pedagógiai ellenőrzés intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés lesz az óvodában.
Az óvodavezető az éves vezetői tervében meghatározott időpontban és területen tart
ellenőrzéseket.

10. Óvodai csoportok száma:
Székhelyen

Tagintézményben

Méhecske csoport

14 fő

2,5-3 éves korcsoport

Hupikék csoport

14 fő

4-5 éves korcsoport

Delfin csoport

12 fő

5,5-6 éves korcsoport

Pumukli csoport

20 fő

vegyes korcsoport

11. Egyéb ellenőrzések
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ellenőrző szerv

ellenőrzés
időpontja

MÁK

2016. 03. 02.

kezdő ellenőrzés vége
2016. 03. 02.

Helyszíni elszámolás
ellenőrzése
Kormányhivatal
Törvényességi
ellenőrzés
Oktatási Hivatal
Oravecz-Vállai
Brigitta

Pest Megyei 2016. 2016. 04. 14.
04.14.
Zala Megyei 2017.
2017. 05. 04.
05. 04.
2016.10.04.

2016. 10. 04.

megállapítás
Mindent
találtak

rendben

Mindent
rendben
találtak,
írásbeli
dicséretet kaptunk

Sikeres
vezetői
tanfelügyeleti
ellenőrzés
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