
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2018-2019 nevelési év 

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23. §-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: 

Az intézmény megnevezése: 

címe: 

elérhetősége: 

e-mail címe: 

intézményvezető: 

Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde 

4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105. 

Tel.: 06-52/374-017 

bagosiovi@gamil.com 

Fehér Tiborné 

 

 

OM azonosító: 202033 

 

1. Óvodapedagógusok száma: 7 fő 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 7 fő 

Szakvizsgázott: 4 fő 

  

2. Dajkák száma: 3 fő 

3. Kisgyermekgondozó: 1 fő 

4. Pedagógiai asszisztens: 1 fő 

Óvodai csoportok száma 2018-2019 nevelési évben 3 csoport 

A csoportok létszáma a következő: 

Misi Mókus csoport 22 

Kisvakond csoport 26 

Katica csoport 16 

 

Óvodánk Mini Bölcsődével bővül, amit maximum 7 kisgyermek vehet igénybe, kikkel két fő 

kisgyermekgondozó-nevelő és egy fő bölcsődei dajka foglalkozik. A mini bölcsőde 

megnyitására már nem kell sokat várnunk. Az átadásról értesítjük a lakosságot. 

A mini bölcsőde szakmai programját is olvashatják a honlapunkon. 

 

Az óvodai nevelési év rendje: A nevelési év 2018. 09. 01.- 2019. 08. 31-ig tart. 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Az intézmény 5 napos munkarenddel működik: 6.30-17 óráig. 

Intézményünk a 2018/2019 nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi 

időszakokban tarthat zárva: 

Téli zárás: 2018. december 21.-2019. január 2. 

mailto:bagosiovi@gamil.com


Nyári zárás: 2019. augusztus 01.- augusztus 31-ig. 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:  

2019. február 01. 

2019. július 01. 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. §. (1). 

Óvodánk a gyermek 2.5 éves korától, a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező 

gyerekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes 

gyereket nem utasítunk el! 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők 

száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőből és a fenntartó 

képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött 

gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni. 

Az óvoda férőhelye az alapító okirat szerint: 75 fő 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben 

szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési 

lapot kell kitölteni a szülőknek. 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

Az intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.  

Napi térítési díj: 470.-Ft/nap/fő 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 

- tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek, 

- azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül 

az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos, 

- akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

- akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság, 

- akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át. 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Pedagógiai Program 

- Házirend 

- Éves munkaterv 



A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk 

nyilvánosságot. 

A házirend egy példányát minden újonnan beíratott gyermek szülőjének átadjuk, melynek 

átvételét aláírásával igazolja.  

 

 

 

Az óvodai ünnepek, megemlékezések rendje, nyílt nap: 

 

 IDŐPONT A PROGRAM 

MEGNEVEZÉSE 

CÉLCSOPORT FELELŐS 

HÓ NAP KEZDÉS

I IDŐ 

 09. 25 9.00 Őszi gyümölcsnap-mese 

dramatizálás 

idősek otthona óvodapedagógu

sok 

 09. 28. 9.00 Szüreti nap óvodások Kisvakond 

csoport 

 10. 27. 10.00 Idősek napja falu idősei Katica csoport 

 11. 17. 10.00 Idősek napja idősek otthona 

lakói 

Katica csoport 

 11. 14 16.00 Márton napi fáklyás 

felvonulás 

óvodások és 1. 

osztályosok, 

szülők 

Misi Mókus 

 12. 06. 16.00 Mikulás „ Misi Mókus 

 12. 20. 10.00 Nagycsoportosok iskolai 

látogatása 

nagycsoportosok Katica csoport 

 12. 21. 16.00 Falu Karácsonya „ óvodapedagógu

sok 

 02. 22. 10.00 Farsang „ Kisvakond 

csoport 

 03. 14. 10.00 Március 15-i megemlékezés gyerekek óvodapedagógu

sok 

 04. 11. 10.00 Ki mit tud gyerekek, szülők óvodapedagógu

sok 

 04. 18. 9.00 Húsvét, locsolkodás „ óvodapedagógu

sok 

 04. 18. 9.00 Nyílt nap szülők Katica csoport 

 04. 22. 10.00 Föld napja gyerekek Katica csoport 

 04. 26. 16.00 Anyák napja édesanyák, 

nagymamák 

óvodapedagógu

sok 

 05. 10. 9.00 Nyílt nap szülők Kisvakond 

csoport 



 06. 01 15.00 Évzáró műsor minden csoport óvodapedagógu

sok 

 06. 07. 9.00 Gyermek nap, sportnap minden csoport Kisvakond 

csoport 

 06. 12. 8.00 Kirándulás gyerekek, szülők Katica csoport 

 06. 15. 9.00 Apák napja apák, nagyapák 

 

Katica csoport 

 

 

Hajdúbagos, 2019. március 20.                                                      Fehér Tiborné 

                                                                                                      intézményvezető 


