
Különös közzétételi lista 2014/2015 
A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. §-a, (1.-.2.) bekezdése 

alapján az alábbi adatokat tesszük közzé 
 
 

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda 
Címe: 2000 Szentendre, Pannónia u. 40. 

OM azonosító: 201591 
Működési engedély száma: 4-339/2011 

Adószáma: 18222872-1-13 
Telefonszám: 26/310-539 

e-mail: zeneovi@lutheran.hu 
Web: szentendre.lutheran.hu/ovoda.htm 

  
Óvodavezető: Csesznák Éva 

Óvodavezető helyettes: Egeiné Stenger Beáta 
Óvodalelkész: Horváth-Hegyi Olivér 

Óvodaorvos: Dr. Kunsági Katalin 
  

Óvoda fenntartója: Szentendrei Evangélikus Egyházközség 
címe: 2000 Szentendre, Bükkös part 2. 

  
Hatósági felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. 
Egyházi felügyeleti szerv: Magyarországi Evangélikus Egyház Központi 

Iroda 
Címe: 1085 Budapest, Üllői út 24. 

Postai címe: 1450 Budapest, Pf. 21. 
  

 
Az óvoda tevékenysége alapító okirat szerint: 

8510 óvodai nevelés, ellátás 
5629 óvodai intézményi étkeztetés 
8510 iskolai előkészítő oktatás 

 
Óvodapedagógusok száma: 6 fő 

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus 6 fő 
 

Pedagógiai asszisztenseinek száma: 1 fő 
 

Dajkák száma: 3 fő 
Dajkai szakképesítéssel rendelkező: 2 fő 

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező: 1 fő 
 

A Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda férőhelyeinek száma: 75 fő 
 

Az Óvoda csoportjainak jelenleg betöltött létszáma 
Szivárvány csoport 24 fő 

Bárányka csoport 24 fő 
Csillag csoport 23 fő 

 
 



Felvételi lehetőség 
Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.  
- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven 
belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
 - Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles felvenni 
az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles 
értesíteni a fenntartót, ha az 5. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a 
fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, illetve határozat alapján. 

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontjai, sorrendje: 
- Óvodaköteles korú ( 5 éves ) gyermek 
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
- Hátrányos helyzetű  
- Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására 
- Körzethatáron belül élő gyermek 
- Körzethatáron kívül élő gyermek 

A beiratkozás ideje: 
2015. május 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg: 
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt  
  (a kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kell igényelni és az óvodában benyújtani) 
- a tartósan beteg gyermeket  (orvosi szakvéleményt szükséges az óvodában benyújtani) 
- a három vagy több gyermeket nevelő családban élőt 
  (intézményünkhöz külön formanyomtatványon be kell nyújtani az étkezési kedvezményre jogosító  
 nyilatkozatot, valamint a családi pótlék összegéről kiállított hivatalos igazolást, vagy  bankszámlakivonatot.) 

Óvodai nevelési év rendje: 
2014. szeptember 01. – 2015. augusztus 31-ig 

Nyári óvodai élet: június 01. – augusztus 31-ig. 
Nyári zárás rendje:  5 hét, a fenntartóval egyeztetett időpontban, melyről minden év február 
15-ig a honlapon, illetve faliújságunkon tájékoztatjuk a szülőket. 
Óvoda nyitvatartási ideje: munkanapokon 6:30 – 17:00 óra között 
A 11/1994 (VI.08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap 
nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal 
előbb értesíti. 
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve 
belső vagy külső továbbképzésre használja fel 

Ünnepek, megemlékezések rendje 
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves 
munkatervben meghatározottak szerint történik (Részletes tervezésük a csoportnaplókban). 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk 
- Házirend 

- Pedagógiai Program 
- SZMSZ 

- Éves Munkaterv 
A dokumentációknak intézményünkben - a helyben szokásos módon - nyilvánosságot 
biztosítunk. A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő 
számára átadásra kerül. 


