
 

Különös közzétételi lista-ÓVODA-229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

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, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés 

megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A közzétételi lista 

kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. 

A 

felülvizsgálat 

ideje:2018. 

09.01. és 

2018. 10. 17. 

 

Óvoda neve: Halásztelki Tündérkert Óvoda 
 

Óvoda címe:                                       2314 Halásztelek Óvoda utca 3. 
                                  2314 Halásztelek Iskola u. 2. 

                                   2314 Halásztelek Posta köz 1. 

OM azonosító 200684 



 

1. Óvodai nevelési év rendje 

 Megnevezés: 2018-2019-es nevelési év év hó/nap 

Az óvodai nevelés első napja: 2018. szeptember 3. 2018. szeptember 3. 

Nevelés nélküli 

munkanap 

munkaterev 

szerint 

Szülői igény 

szerint 

ügyeletet 

biztosít az 

óvoda 

Az éves 

munkaterv 

szerint, a 

szülőket a 

jogszabály 

szerint 

értesítjük 

2018.             október  26                

munkaterv szerint 2018.                  november 23 

munkaterv szerint 2019.                    január  25   . 

munkaterv szerint 2019.              
               április 5 

munkaterv szerint 2019. június 3 

 I   

SZMSZ, 

Pedagógiai 

Program, éves 

munkaterv 

szerinti óvodai 

rendezvény 

Őszi keri kerti parti 2018.            szeptember 22. 

Zene világnapja 2018. október 04. 

Márton-map 2018. november 12-13. 

        Halásztelki mesenapok 2018 szeptember 28-29 

Mikulás 2018. december 6. 

               Karácsonyvárás, baráti kör 
 

2018.  december 18. 

Farsang 2019. február 22. 

Kiszézés 2019.               március 1 

Március 15. 

(megemlékezés 
2019. március 14. 

Húsvét 2019.                     -április 19-22 

Költészet  

napj
a 

2019. áprlilis 11. 

Anyák napja 2019. május 5. 

Juniális 2019. június 1. 

Új szülők szülői értekezlet 2019. június 13 

Az óvodai nevelés utólsó napja 2019. augusztus 31. 

Nyári zárva tartás 

várható ideje 

Szülői igény 

szerint ügyeletet 

biztosít az óvoda 

Az éves 

munkaterv 

szerint, a 

szülőket a 

jogszabály 

szerint 

értesítjük 

kezdete 2019. július 01. 

vége 2018.  
 
                      július 12. 

Téli zárva tartás 

várható ideje 

Szülői igény 

szerint ügyeletet 

biztosít az óvoda 

Az éves 

munkaterv 

szerint, a 

szülőket a 

jogszabály 

szerint 

értesítjük 

kezdete 2018. december 20. 

vége 2019. január 03. 



2. Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok fő 

 Óvodapedagógusok száma 28 

ebből középfokú végzettségű                                                  0 

ebből felsőfokú végzettségű                                                28 

ebből szakvizsgázott                                                         4 

 ebből közoktatás vezető                                                 2 

 ebből óvodapedagógus 27 

 ebből fejlesztő pegagógus 1 

    

ebből további szakképzettségű  

 ebből drámapedagógus 1 

 ebből tanító 1 

    

3. Pedagógiai munkát segítőkre vonatkozó adatok fő 

 Pedagógiai asszisztensek száma 6 

 ebből pedagógus végzettségű 1 

  ped asszisztens végzettségű 5 

 Dajkák száma                                                                                                                                                                              13 

  ebből
ll 

dajkai szakképzettség                                            13 

 ebből érettségi                                             6 

4. A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma Gyermekek létszáma 

 1. Pillangó(vegyes)csoport 28 

 2. Delfin (kis) csoport 18 

 2. Kipp-Kopp( középső-kis )csoport 27 

 4. Teknős (vegyes) csoport 28 

 5. Csibe( vegyes) csoport 26 

 6. Katica (kis ) csoport 28 

 7. Manócska(vegyes) csoport 28 

 8. Madárka(nagy-kicsi) csoport 27 

 9. Maci (nagy) csoport 27 

 10
. 

Bambi( nagy) csoport 28 

 11
. 

                          Mókus (vegyes) csoport 27 

12
. 

Nyuszi (nagy-kicsi) csoport                       28 

13
. 

Méhecske (kis-középső) csoport 27 

5. Óvodai felvétel  

  Az igénybevételi eljárás rend 

szerint, az "Jelentkezési lap"-ot 

kitöltve lehet írásban személyes 

úton, a nevelési év közben 

folyamatosan jelentkezni 

2019. március 31-ig. 

A beíratkozás időpontja:  a pontos dátumról, az intézmény a honlapon értesíti a 

szülőket a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 20.§. alapján, a beiratkozást megelőző 30 

napppal. 

2019. április 24-30 

6. Óvodai térítési díj,  egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá 

nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható 

kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is 

 

 Étkezési térítési díj /nap/ háromszori étkezés 392.- 



 

  /napi/ kétszeri étkezés 

      312.- 

Kedvezmények                                                                                                                     lsd: Házirendben foglaltak szerint 

7. Kötelező óvodai dokumentumok 

 Alapító okirta hatálybalépésének ideje  2017.09.01 

SZMSZ hatálybalépésének ideje  2015.09.01 

Házirend hatálybalépésének ideje  2015.09.01 

Pedagógiai Program hatálybalépésének ideje  2015.09.01 

8. Az óvoda nyitva tartása  

 heti nyitva tartás hétfőtől-péntekig 

napi nyitva tartás 5:45-tól, 17:45-ig 

Dátum: 2018.10.17 

Intézményvezető: Urbán Miklós Zoltánné 


