
Különös közzétételi lista 
 

Az óvoda neve:    Pacsai Napsugár Óvoda 

Az óvoda címe:    8761 Pacsa, József A. u.15. 

Telefon:     92/368-048 

E-mail:     pacsaovi@gmail.com 

Az intézmény OM azonosítója:  202 306 

 

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

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

 

Személyi feltételek: 
Óvodapedagógusok létszáma: 4fő 

Óvodapedagógusok 

iskolai végzettsége 
fő munkakör 

Főiskolai végzettség 4 óvodapedagógus 

Szakvizsgázott  

közoktatás vezető 
1 óvodavezető 

óvónő-tanító 1 óvodavezető 

 

Dajkák létszéma:3 fő 

Dajkák iskolai végzettsége fő munkakör 

Dajkaképzőt végzett 3 dajka 

 

Gyermekcsoportok létszáma: 

Csoport neve gyermekek száma: 

Micimackó csoport 27 

Süni csoport 27 

Összesen: 54 

 

Nyitva tartás rendje: 

Az óvoda hétfőtől péntekig 6
30

 órától 16
30

 óráig tart nyitva.  

Érkezés: 6
30

 – 8
30

 óráig Távozás: 14
45

 – 16
30

 óráig. 

 

Nevelési év rendje: 

Óvodai nevelés első napja: 2014. szeptember 01. 

Óvodai nevelés utosó napja: 2015. augusztus 31. 

 

Ünnepek, ünnepélyek: 

- Mikulás Ideje:   december 5. 

- Karácsonyi ünnepély   december 16. 

- Farsangolás    húshagyó kedden  

- Március 15.   március 13. 

- Húsvét    április 

- Anyák napja:   május 

- Gyermeknap   május 29. 

- Évzáró    június 

 

 

Programjaink: 

Szeptember: 

- Az ózonréteg védelme – szept. 16. 

- Autómentes nap – szept. 22. 



- Takarítási világnap – szept. 23. 

Október:  

- Papírgyűjtés 

- Érik a szőlő – tematikus projekt. 

- Állatok világnapja – okt. 4. 

November: 

- Ne vásárolj semmit nap – nov. 27. 

- Adventi készülődés. 

December: 

- Adventi időszak. 

Február: 

- Itt a farsang – tematikus projekt. 

- A vizes élőhelyek világnapja – febr. 2. 

Március: 

- Újra papír – márc. 1. 

- A víz világnapja – márc. 22. 

- Bújj, bújj zöld ág – tematikus projekt. 

Április: 

- Húsvéti népszokások, hagyományok ápolása. 

- Bújj, bújj zöld ág – tem. pr. 

- A Föld napja – ápr. 22. 

Május: 

- Bújj, bújj zöld ág – tem. pr. 

- Madarak és fák napja – máj. 10. 

- Európai Nemzeti Parkok – máj. 24. 

Június: 

- Környezetvédelmi világnap – jún.5. 

 

Egyéb rendezvények: 

- Óvodás bál: február 

- Adventi vásár: november 

- Húsvéti vásár 

- Kirándulás: május 

 

Szülői értekezletek várható időpontja:  

- Szeptember 24. 

- Január vége 

- Május  

 

Nyilt napok: 

- márciusban 

 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása: 

2014. október 18. (szombat)   nevelési értekezlet 

2014. december 13. (szombat)  nevelési értekezlet 

2015. január10.    Félévi értekezlet 

Nyári takarítási szünet: 

Nyári szünet felmérés alapján júliusban, vagy augusztusban. A félévi értekezleten ismertetjük 

az eredményt 

 


