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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2021/2022-es nevelési év
A 229/2012 (VIII.28) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23. §-ának (1) és (2) bekezdése értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Az intézmény megnevezése

: Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Intézményvezető

: Gyurkó Tiborné

Az intézmény címe, elérhetősége

: 3553 Kistokaj, Széchenyi I. u. 43. sz.

OM azonosító

Telefon

: 30/742-6123

E-mail

: ovoda@kistokaj.hu

Honlap

: www.kistokajiovi.hu
: 202244

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8. § (1)
bekezdése szerint: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény…”
Az a gyermek, aki adott év augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, óvodakötelessé válik.
 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, az óvodai felvétel iránti
kérelem kitöltésével (Nkt.49§(1)).
 Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, vagy ahol szülője dolgozik. (Nkt.49. (2))
 Szabad férőhely esetén azon gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai
nevelésben, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül
töltik be a harmadik életévüket. Természetesen itt is meg kell felelni a további
jogszabályi követelményeknek is (kistokaji lakos, szobatisztaság)
 Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.
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Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig fel veheti a jelentkező
gyermeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. Az óvodai felvételről,
átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodavezető döntése ellen az Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint a 38. § alapján
jogorvoslatnak van helye, mely eljárás során a jegyző jár el és hoz 2. fokú döntést. Az eljárás
illetékmentes. A jogorvoslati kérelmet az Nkt. 37. § (2) bekezdésének megfelelően Kistokaji
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó Kistokaji Óvoda,
Bölcsőde és Konyha elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
A jegyző 2. fokú döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági
felülvizsgálatát lehet kérni 30 napon belül.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési
kérelmét tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalához.
Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő
köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni az Oktatási
Hivatalt.
További információk az alábbi linken érhetők el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_
bejelentes
A beiratkozásra meghatározott idő:
A beiratkozás adott év április 20. és május 20. között a fenntartó intézkedése és szervezése
alapján történik.
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
Az óvoda a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs
Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya
létrejön. A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz
egyébként szükséges iratokat.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma:

4.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Óvodánkban kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 438,-Ft/nap/fő Az étkezési térítési díjak mértékét az önkormányzat
határozza meg, s rendeletben hagyja jóvá. A térítési díj összege egységes. Az étkezési térítési
díjakat havonta utólag, minden hó 15 napjáig személyesen az óvodatitkárnál kell befizetni.
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Lehetőség van a térítési díj összegének átutalására is. A befizetés pontos időpontjáról időben
tájékoztatást adunk. (a helyben szokásos módon: Kistokaj Község facebook oldalán)
Az étkezéssel kapcsolatos jogszabályok 2015. szeptember 1-jétől módosultak a Gyermekek
védelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt módosító 2015. évi
LXIII. törvény alapján (ingyenes bölcsődei és óvodai étkeztetés).
Térítésmentes az étkezés: a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek
után, ha,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül /a kedvezményt a lakóhely
szerint illetékes önkormányzat illetékes osztályán kell igényelni/;
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek /szakorvosi igazolás tartós betegség vagy
fogyatékosság fennállásáról - bemutatása szükséges/,
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át,
 nevelésbe vették.
Az igényléséhez szükséges nyomtatványt biztosítjuk, melyet a szülő kitöltés után visszajuttat
az intézménybe.
Az egyéb, állam által biztosított kedvezmények a fenntartónál igényelhetők. (gyermekvédelmi
kedvezmény megállapításáról a fenntartó határozatban dönt.)
Az intézmény munkájával összefüggő értékelések:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése:
Ellenőrzések

Dátum

Megállapítás

2020-2021.
Éves beszámoló

2021.08.30.

Elfogadásra került.

Munkaterv
2021/2022

2021.08.30.

Elfogadásra került.

Az intézmény nyitva tartásának rendje, a nevelési évben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai:
A nevelési év 2021. szeptember 1 – 2022. augusztus 31-ig tart.
A gyermekek részére az óvoda nyitva tartása a hét öt munkanapján: 700 – 1700
A nyári óvodai élet, valamint nagyarányú létszámcsökkenés esetén az iskolai szünetek (pl.:
őszi-, téli-, tavaszi szünet) idején összevont csoportok működnek.
Nyári zárás: A nevelési évben a nyári zárásra a fenntartóval történő egyeztetés után kerül sor.
A nyári zárás időpontját a törvényi előírásoknak megfelelően a szülőkkel 2022. február 15
napjáig tudatjuk.
Nevelés nélküli munkanapok: A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3. §-ának (5) és (6)
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bekezdése értelmében az óvoda a nevelési év ideje alatt 5 nevelés nélküli munkanapot vehet
igénybe. Az időpontról az intézmény legalább 7 nappal előtte tájékoztatja a szülőket.
Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett rendezvények, események
időpontjai:
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és
Konyha Óvodai Pedagógiai Programban és az Éves munkatervben meghatározottak szerint
történik (Részletes tervezésük a csoportnaplókban). A programok időpontjai tájékoztató
jellegűek, változhatnak szakmai és járványügyi indokok alapján.
Jeles napokhoz kapcsolódó programok
Ssz.

Ünnepek/programok

Időpont

1.

Szüreti mulatság

2021. október 8.

2.

Márton nap – barkács
délután a szülőkkel. Az
elkészült lámpásokkal
felvonulás az óvoda körül.

2021. november 11.

3.

Betlehemes műsor,
gyertyagyújtás

2021. december 5.

4.

Farsangi mulatság

2022. február

5.

Húsvéti készülődés a
szülők bevonódásával

2022. április 12.

Ünnepek
Ssz.

Ünnepek/programok

Időpont

1.

Mikulás (előadó
meghívása)

2021. december 3.

2.

Karácsonyi ünnepség

2021. december 16.

3.

Március 15.

2022. március 11.

4.

Anyák napja

2022. május első hetében

5.

Anyák napja – évzáró

2022. május

6.

Évzáró – ballagás

2022. május 18.,19.

7.

Gyermeknap (gyermekhét
– előadó meghívása)

2022. május 23-27-ig
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Egyéb pedagógiai programok
Ssz.

Ünnepek/programok

Időpont

1.

Falunap

2021. szeptember 4.

2.

Mese és versmondó
verseny

2022. január 21.

3.

Egészség hét

2022. március

4.

Víz világnapja óvodai
vetélkedő

2022. március 22.

5.

Nyílt nap

2022. április

5.

Kiállítás a fenntarthatóság
jegyében

2022. április, május

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:
Az előző 2020/2021-es nevelési évben tanfelügyeleti ellenőrzés nem volt.
Minősítési eljárásra két óvodapedagógus jelentkezett, és vett részt, amelynek az eredménye a
következő:
Minősítési eljárás (PÉM)
A pedagógiai-szakmai
ellenőrzés megállapításai

Dátum

A minősítési eljárás eredménye

A minősítési eljárásban az
elvárt követelményeknek
megfelelt 97 %

2021.03.04.

Pedagógus II. fokozatba 2022. január 1-jétől léphet

A minősítési eljárásban az
elvárt követelményeknek
megfelelt 92 %

2021.03.25.

Pedagógus II. fokozatba 2022. január 1-jétől léphet

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:





Szervezeti és Működési Szabályzat
Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha Óvodai Pedagógiai Program
Óvodai Házirend
Munkaterv 2021/2022

A dokumentációknak intézményünkben – a helyben szokásos módon – nyilvánosságot
biztosítunk.
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Az óvodapedagógusok száma:
Az intézmény óvodapedagógusainak száma:

9 fő

Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Óvodapedagógusok végzettség szerint

Fő

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus

9 fő

Ebből szakvizsgát tett, egyben szakképzettségez szerzett óvodapedagógus

2 fő

 Vezetői szakképzettség

2 fő

Szakvizsgát tett óvodapedagógus

2 fő

 Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztőpedagógusa

2 fő

A dajkák száma:
A dajkák száma:

4 fő

Ebből dajkai végzettséggel rendelkezik:

4 fő

Óvodai csoportok száma:

4 csoport

1-es számú Vegyes csoport:
2-es számú Nagycsoport:
3-as számú Középső csoport:
4-es számú Kiscsoport:

28 fő
29 fő
28 fő
29 fő

Összesen:

114 fő

A közzétételi lista időpontjai változhatnak a pandémia, illetve más előre nem látható helyzet
miatt.

Gyurkó Tiborné
intézményvezető
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