
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2020-2021 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: 

intézményvezető-helyettes: 

Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde 

4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105. 

Tel.: 06-52/374-017 

bagosiovi@gmail.com 

Fehér Tiborné 

Kovács Béláné 

 

OM azonosító: 202033 

 

1. Óvodapedagógusok száma: 5 fő 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 5 fő 

ebből, Szakvizsgázott: 2 fő 

  

2. Dajkák száma: 3 fő 

3. Kisgyermekgondozó: 2 fő 

4. Bölcsődei dajka: 1 fő 

5. Pedagógiai asszisztens: 1 fő 

Óvodai csoportok száma 2020-2021 nevelési évben 3. 

Bölcsődei csoport száma: 1. 

A csoportok létszáma a következő: 

Misi Mókus csoport 19 

Kisvakond csoport 18 

Süni csoport 17 

Ficánka mini bölcsődei csoport 7 

 

A mini bölcsőde szakmai programját is olvashatják a honlapunkon. 

 

Az óvodai nevelési év rendje: A nevelési év 2020. 09. 01.- 2021. 08. 31-ig tart. 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

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

Intézményünk a 2020/2021 nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi 

időszakokban tarthat zárva: 

Téli zárás: 2020. december 24.-2021. január 4. 

mailto:bagosiovi@gmail.com


Nyári zárás:  Az óvodában nincs őszi, tavaszi szünet, ha a nyári szünet ideje alatt nem lesz 

lehetőség az óvodapedagógusok szabadságát kiadni, akkor ezt az óvodánk decemberben a két 

ünnep közötti időszakban veszi igénybe. Téli szünetet ezért szeretnénk tartani. Indokolt lesz, hiszen 

az óvodánk július és augusztus hónapban is nyitva tart. 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:  

2021. február 01. 

2021. július 02. 

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 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, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek terve 

 

 IDŐPONT A PROGRAM 

MEGNEVEZÉSE 

CÉLCSOP

ORT 

FELELŐS 

HÓ NAP KEZDÉ

SI IDŐ 

 08. 28. 17 Kiscsoport évindító szülői szülők Nemesné 



értekezlet Kerékgyártó 

Mónika 

 09.  11. 17 Évindító szülői értekezlet szülők Fehér Tiborné 

 09. 18. 9.00 Őszi gyümölcsnap szülők, 

gyerekek 

Nagycsoport 

 10. 02. 10.00 Idősek Napja falu idősei Perdülj-fordulj 

táncsoport 

 11. 11. 16 Márton napi fáklyás felvonulás óvodások 

és 1. 

osztályoso

k, szülők 

Nagycsoport 

 12. 04. 10 Mikulás óvodások, 

8. 

osztályoso

k 

Misi Mókus 

csoport 

 12. 17. 10 Ünnepváró óvodások, 

szülők, 

nagyszülő

k 

óvodapedagógus

ok 

 12. 18. 16 Falu Karácsonya községünk 

lakói 

óvodapedagógus

ok 

 01. 29. 17 Szülői értekezlet szülők Fehér Tiborné 

 02. 19. 10 Farsang gyerekek, 

családok 

Süni csoport 

 03. 12. 10 Március 15-i megemlékezés gyerekek óvodapedagógus

ok 

 04. 09. 10 Ki mit tud? gyerekek, 

szülők 

óvodapedagógus

ok, Kisvakond 

 04. 23. 9 Nyílt nap a középső csoportban szülők, 

gyerekek 

Morákné Faragó 

Tímea óvónő 

 04. 22. 9 Nyílt nap a nagycsoportban szülők, 

gyerekek 

Kiss Szilvia 

óvónő 

 04. 02. 10 Húsvét gyerekek óvodapedagógus

ok 



 04. 22. 10 Föld napja gyerekek óvodapedagógus

ok 

 04. 30. 16.00 Anyák napja édesanyák, 

nagymamá

k 

óvodapedagógus

ok 

 06. 05. 10 Évzáró műsor gyerekek, 

szülők 

Fehér Tiborné 

 06. 11. 9 Gyermeknap, Sportnap családok Kisvakond 

csoport óvónői 

 06. 14. 8 Kirándulás gyerekek, 

szülők 

Misi Mókus 

csoport óvónői 

 

 

Hajdúbagos, 2020. szeptember 01.                                                      Fehér Tiborné 

                                                                                                           intézményvezető 


