
  KÖZZÉTÉTELI  LISTA 

2017/ 2018. 

 nevelési évre 

 

Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján. 

 

Óvodai felvételi lehetőség: 

A májusi előjegyzést követően felvett, 3.életévüket betöltő új gyermekek szeptember 1-én 

kezdhetik meg az óvodát. Szülős beszoktatásuk fokozatosan, a szülői igényeknek megfelelően 

történik. 

 

Beiratkozás: 

A szülőknek jelentkezési lapot kell kitölteni az adott nevelési évre, és azt a meghatározott 

időszakban az intézménybe be kell nyújtani. 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az 

óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, 

amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat. 

(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 

jogkövetkezményekről, 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok 

elérhetőségéről, 



g) az óvoda felvételi körzetéről 

szóló tájékoztatást, 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb 

a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

(1b)A jegyző figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés 

keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. 

(1c) A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig 

megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére. 

(1d) A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének 

megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt 

nyert vagy felvétele elutasításra került. 

A beiratkozás időtartama: 8-16 óra  

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok: (Sz.M.Sz., Házirend, Pedagógiai 

Program és a közzétételi lista megtalálhatóak az irodai folyosón és az óvoda 

honlapján:www.mocorgo18.hu) A Házirend egy példánya – a szeptemberi szülői értekezlet 

alkalmával-  mindenszülő számára átadásra kerül. 

Ebédtérítési díjfizetési kötelezettség: 

Ingyenesség feltétele: 

Nyilatkozat kitöltése, valamint a megfelelő igazolás benyújtása. 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek; 

 tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek és azok az egészséges 

gyermekek akiknek a családjában nevelkedő testvére- függetlenül az 

életkorától- tartósan beteg vagy fogyatékos (szakorvosi igazolás alapján); 

 akinek  a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek; 

 akinek a nevelését rendelte el a gyámhatóság; 

 akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 

130 százalékát; 

Az intézmény 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől- péntekig. 

Nyitva tartás: 630- 1730 óráig  



Az óvodában reggel 630- 700 és délután 1700- 1730 között összevon ellátás történik. 

Téli szünet idején:  

 2017.12.27.- 2018.01.02. az intézmény fenntartói engedély alapján zárva tart. 

Nyári zárás idejét (4 hét),az önkormányzati rendelet határozza meg. Ezen idő alatt a 

Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata által meghatározott óvodák tartanak ügyeletet. 

 Ideje: 2018.07.23.- 2018.08.17-ig 

Tervezett nevelés nélküli munkanapok:  

 2017.09.01.  Nevelőtestületi értekezlet  

 2017.09.22.  Szakmai tanulmány út 

 2018.02.16.  Nevelőtestületi értekezlet 

 2018.06.11. Szakmai tanulmány út- Pedagógusnapi megemlékezés 

 2018.08.31. Évzáró alkalmazotti értekezlet. 

Intézményünkben az ünnepek és megemlékezések rendje a Pedagógiai Programban és az éves 

munkatervben meghatározottak szerint történik. Eseményeinkről a szülőket folyamatosan 

tájékoztatjuk személyes beszélgetések alkalmával és a faliújságokon. 

Személyi feltételek: 

Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelelő. 

Az intézményben dolgozó alkalmazotti létszám: 41,5 fő 

Óvodapedagógus:  19 fő  / Főiskolát végzett       11 fő      Az óvodapedagógusok 

                                            Felsőfokú végzettség   8 fő     szakirányú végzettsége 

                                            Szakvizsgát tett            7 fő     megfelel a              

                                                                                             Pedagógiai Program                          

                                                                                             megvalósításához. 

                                                                                             Minden óvodapeda- 

                                                                                             gógus rendelkezik a 

                                                                                             Kn.tv.által.előírt képe- 

                                                                                             sítéssel. 

Nevelőmunkát segítők: 

ped.-i asszisztens:      4 fő 

dajkák                   13,5 fő   / Szakközépiskolát 

                                           végzett                         3 fő 

                                           Gimnáziumot végzett  2 fő 

                                           Dajka vizsgát tett         7 fő 

                                           8 általánost végzett      3 fő 

gondozó- takarító:     2 fő  

Technikai dolgozók: 3 fő      Óvoda titkár             1 fő  Érettségivel rendelkezik                                                                                



                                                Szakmunkás            2 fő  

Csoportok szerveződése és gyermeklétszámok alakulása: 

Szélmalom: 

PILLANGÓ   csoport   vegyes   21 gyermek   

BRUMI          csoport   vegyes   19 gyermek     

NAPOCSKA  csoport   vegyes   21 gyermek   

SÜNI              csoport   vegyes   20 gyermek   

KATICA        csoport   vegyes   20 gyermek   

 

Petőfi: 

SÜNI             csoport     vegyes  20 gyermek   

BAGOLY      csoport     vegyes  13 gyermek   

MÓKUS        csoport     vegyes  19 gyermek   

MACI            csoport     vegyes  17 gyermek   

 

 

Budapest, 2017.09.15. 

 

 

                                                                                  Takácsné Boda Erzsébet 

                              intézményvezető 

    

 
 

 

 

 

  

 


