
 

 

Különös közzétételi lista 

2020-2021  

 

1. Pedagógusok száma: óvodapedagógus 7 fő 

2. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 

Főiskolai végzettségű óvodapedagógus: 6 fő 

Szakvizsgázott óvodapedagógus: 1 fő 

3. Dajkák száma: 3 fő 

Dajkaképzővel rendelkezik: 2 fő 

Értettségi bizonyítvánnyal rendelkezik: 2 fő 

4. Pedagógiai asszisztens: 1 fő 

5. Gyermek szabadidő szervező: 1 fő 

Sajátos szakképesítéssel rendelkezik 

6.  Az óvodai nevelés rendje: a nevelési év 2020. 09. 01.-től- 2021. 08.31. - ig tart. 

Intézményünk ebben a nevelési évben a fenntartó engedélyével várhatóan zárva tart:  

2020. 12. 21- 2021. 12. 03. 

2021. 08. 02.- 2021.08. 19. 

 

 

 

 



 

Nevelés nélküli munkanapok:  

2020. 12. 12. 

2020. 12. 21. 

2021. 06. 18 

2021. 07. 30. 

2021. 08. 02. 

Óvodai csoportok száma: 3 

Csoportok fantázia neve: Teknős csoport, Fóka csoport, Halacska csoport 

Engedélyezett létszám 98 fő 

7.  Óvoda nyitva tartása: 700-1730 

8.  Óvodánkban a teljes nevelési évben a gyerekek felvétele és a beiratkozásuk folyamatos. 

Nyílt napokat 2021  március, április és május hónapokban illetve leginkább egyénileg fogadva 

a családokat szervezzük meg. Előzetes egyeztetés alapján a teljes nevelési évben 

megtekinthető intézményünk és a szülők pedagógiai munkákról való tájékoztatást kapnak. 

 

 

9. Ünnepek, hagyományok, jeles napok 

 

 

A 2020/2021-es nevelési évben ünnepeket, zöld jeles napokat és rendezvényeket tartunk. 

Folytatjuk a tavalyi év sikeres programjait, igyekszünk az óvoda hagyományaivá tenni őket 

 

 

 



ŐSZ 

 

Program Időpont Felelős 

Szüreti mulatság 
2020. szeptember 

18. 
óvodavezető 

Autómentes nap 
2020. szeptember 

25. 
 

Állatok világnapja 2020. október 02. óvodapedagógus 

Terménybáb 

kiállítás 
2020. október 08. óvodapedagógus 

Szülő klub 2020. október 16. óvodavezető 

Halloween 
2020. október  

28. - 29. – 30. 

óvodavezető+ 

csoportos 

óvodapedagógusok 

Ovizsaru 2020. november 06. 
óvodavezető 

helyettes 

Márton napi lámpás 

felvonulás 
2020. november 13. óvodapedagógus 

Teaház 2020. november 27.  
óvodavezető 

helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉL 

 

 

Program Időpont Felelős 

Mikulás ünnepség 2020. december 04. óvodavezető 

Karácsonyi 

ünnepség 

2020. december 

16. – 17. – 18.  

óvodavezető 

helyettes 

Érzékenyítő nap 2021. január 15. óvodapedagógus 

Bábszínház 2021. január 22. óvodapedagógus 

Barkács délután 2021. január 29.  óvodapedagógus 

Farsang 
2021. február 

10. – 11. – 12. 
óvodapedagógus 

Ovizsaru 2021. február 26. óvodapedagógus 

 

 

TAVASZ 

 

Program Időpont Felelős 

Tej-hét 2021. március 1-5. óvodapedagógus 

Március 15-ei 

ünnepség 
2021. március 5. óvodapedagógus 

Víz világnapja 2021. március 22. óvodapedagógus 

Húsvéti 

hagyományápolás 

2021. március  

29.-30-31. 
óvodapedagógus 

Szülő klub 2021. április 09. óvodavezető 

Mocorgó egészség 

nap 
2021. április 16. 

óvodavezető 

helyettes 

 

 



 

 

NYÁR 

 

Program Időpont Felelős 

Anyák napi köszöntők 
2021. április 26-

30. 
óvodavezető 

Madarak és fák napja 2021. május 07. óvodapedagógus 

Kirándulás 2021. május 14. óvodapedagógus 

Gyerek nap  2021. május 28. óvodapedagógus 

Évzáró, ballagás 

2021. május 26.-

27. 

2021. június 04. 

óvodavezető 

Apák napja 2021. június 11.  
óvodapedagógus 

 

 

 

 

10. Egyéb ellenőrzések vizsgálatok:  

a.  Budapest Főváros Kormányhivatala XIV Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 

Dátum: 2019.10.16. 

Megállapítás: Az intézmény jogszerűen működik. Az általános rend ás tisztaság teljes 

mértékben megfelelő. 

 

 

 

 

 



 

 Hivatkozott jogszabály: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10.  

A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. §  

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista  

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó 

által engedélyezett osztályok, csoportok számát, c) köznevelési feladatot ellátó 

intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban 

együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre 

megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételeket is, d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával 

összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal 

kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, 

idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb 

ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva 

tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események időpontjait, f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a 

személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, g) a szervezeti és 

működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. 

 (2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az 

óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a 

dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes 

csoportokban a gyermekek létszámát.  

24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak 

megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési 

intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, tanévenként egyszer, az 

OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A közzétételi lista 

kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. 

 



 (2) 54 Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben vagy a KIR más rendszerében 

szerepel, az adatot a Hivatal az OSAP-jelentésből megismerhető formában és tartalommal 

teszi közzé.  

(3) Az újonnan létrejött köznevelési intézmény képviselője a működés megkezdését követő 

két hónapon belül, iskola esetében október 31-ig köteles a tájékoztató rendszerbe a közzétételi 

listát és dokumentumokat megküldeni. 

 (4) A Hivatal a közzétételi listát - a köznevelési intézmény kérelemére - elektronikus 

formában átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő 

megjelenítése céljából. 

 

 

Kelt: 2020. 10. 16. 

Budapest 

Franczia I. Zsuzsanna 

Intézményvezető 


