
Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 

  

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2020-2021. NEVELÉSI ÉV 

  

229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelete az Nkt. végrehajtásáról 24.§ (4) bekezdése alapján az 

alábbi adatokat tesszük közzé:   

Az intézmény megnevezése:      Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 

Székhely:                                          2431 Perkáta, Bocskai u. 1. 

Tel:                                              25/450-608 

Telephely:                                        2431 Perkáta, Bocskai u. 2. 

Tel:                                              25/452-235 

e-mail:                                               perkata.ovoda@invitel.hu, perkata.ovoda@gmail.com  

OM azonosító:                                 202040 

ÁMK igazgató:   Bogó Anikó 

Óvodavezető:                                Cseréné Marczal Zsuzsanna 

Óvodavezető helyettes:               Győrikné Kargl Mária 

Fenntartó:    Perkáta Nagyközség Önkormányzat  

2431 Perkáta, Szabadság tér 1. 

 

Óvodapedagógusok száma:  12 fő 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 10 fő 

Szakvizsgázott: 

- Közoktatási vezető:    1 fő 

- Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus:  2 fő 

- Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés szakterületen: 1 fő 

- Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen: 2 fő 

Középfokú végzettség: 2 fő 
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Dajkák száma: 6 fő 

Érettségivel+dajka szakképesítéssel rendelkező dajkák száma:  4 fő 

Dajka szakképesítéssel rendelkező dajkák száma:    2 fő 

Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

Óvodatitkár: 1 fő 

 

Óvodai csoportok száma: 6 

 

Óvodai csoportok gyermeklétszáma a 2020. október 1-i állapot alapján: 145 fő 

Cica csoport:  26 fő 

Nyuszi csoport: 25 fő 

Fecske csoport: 21 fő 

Süni csoport:  24 fő 

Pillangó csoport: 24 fő 

Maci csoport:  25 fő 

Nevelési év rendje:  

A nevelési év 2020. szeptember 1. - 2021. augusztus 31. tart 

Az óvoda nyitva tartása: 5
30

-17
00 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató   

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. 

 

Óvodába járási kötelezettség: 

 

Abban az évben, amelyben a gyermek augusztus 31-ig a 3. életévét betölti - legalább napi 4 

órában kötelező óvodai nevelésben részt vennie. 

Felmentést a szülő tárgyév május 25-ig benyújtott kérelme alapján a Fejér Megyei 

Kormányhivatal adhat annak az évnek augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek a 4. életévét 

betölti. 

Felvehető még az a gyermek is, aki a felvétel időpontjától számított fél éven belül a 3. 

életévét betölti, abban az esetben, ha a felvételi körzetben az összes óvodaköteles gyermek 

felvételt nyert és van még szabad hely. 

A felvételről, vagy az esetleges elutasításról az óvodavezető írásban értesíti a szülőt. 

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat 

a jegyzőhöz. A kérelmet írásban az óvodavezetőnek kell benyújtani. 

 

 

 



A beiratkozásra meghatározott idő   

A beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg.  

Közzétéve:  

- www.perkata.info   

- Perkátai Hírek  

- hirdetőtáblákon  

- óvodában 

Térítési díj 

Gyermekétkeztetés:  

Egy főre megállapított díjak mértéke: 450 Ft napi térítési díj ÁFA-val együtt.  

Kedvezmény: ingyenesség (1997. évi XXXI törvény gyermekétkeztetési normatív 

kedvezmény igénybevételéhez). 

 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai:   

 

A nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események a Perkátai ÁMK 

Szivárvány Óvoda éves munkatervében meghatározottak alapján történik.  

A tervezett és megvalósult programok megtalálhatók a www.perkata.info, valamint a 

www.perkata.hu weboldalakon. 

 

 

 

 

        Cseréné Marczal Zsuzsanna 

         óvodavezető 
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