
Különös közzétételi lista 2022 l 2023

A nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (I/III 28) K2rmlny -rendelet 10 fejezet 23. §-a, (1,-,2 ) bekezdése

alapján az alábbi adatokat tesszük kazzé

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda

Címe: 2000 Szentendre Pannónia u, 40,

OM azonosítő: 201597

Működési engedély szátma: PE-06/HAT0 1 93 8-9/20 1 8

Adőszáma: l 822287 2- | -13

Telefonszám az 26 l7 86-515

20l391-65-40

e-mail:

Web: www.evangelikusovi,hu

szentendre. lutheran.hr,r/óvo da,htm

óvodavezető: csesznákBva

Óvodavezető helyettes: Molnar Veronika

Óvodalelkész: Horváth-Hegyi Olivér

Óvoda fenntartój a: Szentendrei Evangélikus Egyházközség

Címe: 2000 Szentendre Luther tér 1,

Hatósági felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormanyhivatal

Címe: 1052 Budapest Városhazau,7,

Egyhazifelügyeletiszerv:MagyarországíEvangélikusEgyhaz
Címe: 1085 BudapestÜlloi ift24,

Postai címe: 1450 Budapest Pf, 21,

Az óvoda tevékenysége alapító okirat szerint:

8510 óvodai nevelés, ellátás

5 629 őv o dai intézményi étkezteté s

8510 iskolai előkészítő oktatás

Fo-istorui"eg""ttségiif oa44su

íai asszisztenseinek szílma

itáqsel rendelkező

ra-rnuti.t."t.-inuti.t."t.gUet9!!qtt_!919záma

Szivárvány csoport



Felvételi lehetőség

Az ővodaifelvétel egész évben folyamatos, féróhely fiiggvényében,

Azővodábafelvételtnyerhetazagyermek,akia3.életévétbetöltiazadoltnevelésiévben.

Felvételt nyerhet továbbá az a gyerríLe,F.i:, *i a3. életévéta felvételtől számított fél éven belÜl betÖlti' feltéve' hogY

minden a településen illetve u iét oet"ti to.""iu"., t"ráható : eu.. j. u,,nar idősebb gYermek Óvodai felvételi kérelme

teljesíthetŐ' 
A beiratkozás ideje:

2023,májls
Az intézményben fizetendő térítési díj :

IntézményüiiZ"i{Áro\ágaz"étkezésértkelltérítésidijatftzetni
Ingyenes étkezés illeti meg:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartósan bet egvagy fogyatékos,

c) csalá_djában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában harom vagy több gyermeket nevelnek,

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

0 családjában azegy főre jutógxurlf;;f§ 
§Tfr;iifjffitf.i:§',í:J,".t.i!H#[Tí:,T;','ff'Íljoo"i":Í;n"'"dóval' 

munkavállalói'

Ólodai nevelési év rendje:

2022, szeptember 01, -2023, augusztus 31,

Nyari óvodai élet: június 01" - augusztus 31-ig,

Nvári zárásreldje: 5 hét, a ferrntartóval egyeztetett időpontban, melyről minden év február 15-ig honlapon, illetve

iuiÚ;.agunton tu3éko*utj uk a szülőket,

Óvoda nyiWatartási rendje: munkanapokon 6:30 - 17:00 óra között

a IIlI994(vI.08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélkÜli munkanapot

vesz igényb., _"rv'iio"po;;;-ú;i" szülőket legalább 7 nappa|előbb értesíti,

A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtesti.ilet nevelési értekezletek megtartására, illetve belsó vagy külsó

továbbképzésekre használj a fel,

Ünnepek, megemlékez é s ek r endj e :

Intézményünkb$f#:;:r-,* 3:f,lT§I!"'"iit'Jt'j"1'"'j:::3i1';::ÖXffirr.;;ff.r**'ervben
Az int é zmény működ é s év e l kap c s ol at o s dokument ác i ó :

o Házirend
o Pedagógiai Program

o SZMSZ
. Eves Munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben _ helyben szokásos ,oá"" ],vilvánosságot biztosítunk , aHázirend egY

példánya _ u" ouoá?. ö"Á"t,t "íratás;ko;lminden 
szii\ő szétmára átadásra kerül,


