
A Bárczay Anna Városi Óvoda  

Különös közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évről a 

 
229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról a 23 § (1) alapján 
 

A 2015/2016-os óvodai nevelési év rendje 
 

Az óvodai nevelési év: 2016. szeptember 01. napjától 2017. év augusztus 31. napjáig 

Szorgalmi időszak:  2016. szeptember 01.-től 2017.-május 31.-ig 

Nyári időszak:   2017. június 01.-től augusztus 31.-ig tart. 

 

12/2016. (VI. 27.) EMMI szabályozza a tanév rendjét, mely az óvodákra nem terjed ki, de a 

lecsökkenő gyermeklétszám miatt összevont óvodai feladatellátás lehetséges. 

   Őszi szünet   2016. november 02- 04 

   Téli szünet  2016. december 22. - 2017. január 02 

   Tavaszi szünet 2017. április 13-18 

 

Az év végi ünnepek közötti munkanapokon óvodánk zárva tart. 

 

Óvodánk nyáron takarítás, és egyéb karbantartási munkálatok elvégzése miatt:  

 2017. július 01.-július 31.-ig a régi óvodai részen csökkentett nyitva tartással üzemel. 

A gyermekvédelmi törvény értelmében biztosítjuk ezen időszak alatt is ügyeletben azoknak a  

gyermekek felügyeletét az óvodában, akiknek elhelyezését szüleik nem tudják megoldani, illetve 

Halmozottan Hátrányos Helyzetűek. 

 

Óvodai felvételi lehetőség: 

 

Az áprilisi előjegyzést követően felvett új gyerekek szeptember 01-től, évközi felvétel esetén az 

óvodavezető egyeztetett időpontban folyamatosan kezdik meg a gyerekek az óvodát. 

 

Beiratkozási lehetőség: 

    

Az új gyerekek beíratása      2017. április 26-28-ig  

 

Nyílt napok a partnereink felé:(fenntartó, tanítók, szülők) 2017. március 21-22 szülők részére 

        2017. március 23. fenntartó és partnerek 

részére 

 

Tervezett beiratkozás előtti nyitott óvodai nap:   2017. márc.24;27 

 

Ebédtérítési díjfizetési kötelezettség óvodánkban: 

Az étkezési térítési díj befizetésének helye:  Városi Konyha Téglás, Fényes u. 9-11. 

 

A fenntartó által meghatározott aktuális teljes ebéd térítési díj:  400,- Ft/ gyermek 

Az ingyenes óvodai étkezést a 328/2011. (XII.29.) Kor. rendelet 13 §-a szabályozza 

Óvodánk nyitva tartása: 

 

Napi nyitva tartás     05 30 – 17 00 óráig 

Ügyelet a kijelölt csoportban:  reggel  05 30 – 07 00 óráig, illetve 07 30-ig 

délután  16 00  - 17 00 óráig 

 

 



Tervezett programjaink: 

 

Október:  krumpli hét 

November:  Hulladékcsökkentési Hét 

December:   MIKULÁS , Szeredás együttes, KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG 

Január:   „Fűben, fában orvosság” - Egészséges életmódra nevelés 

Február:   FARSANG, KISZEBÁB ÉGETÉS, TAVASZVÁRÁS 

az óvoda 60. jubileumi évének kezdete 

Március:   Virágmagok, gógynövények ültetése 

Április:   Papírgyűjtés - Virágültetés a Föld napja alkalmából 

Május:   Apák – Papák napja - csoportonként - közös játék apával, papával 

   Gyermeknap 

Június:   Szekerezés a ballagó gyerekekkel 

Augusztus  Iskolára hangoló hét 

 

 

Óvodapedagógusok száma:       21 fő 

 ebből 

 mesterpedagógus       1 fő 

 Pedagógus II. fokozatba sorolt     7 fő 

 Pedagógus I. fokozatba sorolt     13 fő  

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 

 főiskolai végzettség:     21 fő 

    ebből   

- szakvizsgázott pedagógus:     9 fő 

- fejlesztő pedagógus       3 fő 

- vezető óvodapedagógus      4 fő 

- gyermek, család és ifjúságvédelem    1 fő 

     - gyógytestnevelés       1 fő 

Nevelőmunkát közvetlenül segítők száma: 13 fő 

 

Dajkák szakképzettsége: 

 

- 3 fő érettségi + dajkaképző 

- 1 fő érettségi 

- 2 fő szakmunkás + dajkaképző 

- 1 fő szakmunkás 

- 3 fő 8 ált. isk. + dajkaképző 

- 1 fő pedagógiai asszisztens  érettségi + dajka 

- 2 fő pedagógiai asszisztens abszolutóriumot szerzett 

 

Egyéb alkalmazottak: 

 

- 1 fő óvodatitkár  titkárságvezető titkár (emeltszintű végzettség) 

- 1 fő műszaki dolgozó szakmunkás  

 

 

Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a beírt gyermekek létszáma: 

 

Óvodánkban 10 csoport működik, a maximálisan felvehető gyermekek száma  275 fő. 



 

Csoportok nevei és gyermeklétszámai 

 

 

    Cica csoport      27 fő 

    Csibe csoport      25 fő 

    Csicsergő csoport     24 fő 

    Katica csoport     24 fő 

    Kisvakond csoport    22 fő 

    Margaréta csoport    24 fő 

    Napocska csoport     24 fő 

    Pillangó csoport    25 fő 

    Százszorszép csoport    24 fő 

    Szivárvány csoport     22 fő 

 

 

További dokumentumaink megtekinthetők  

(SZMSZ, Pedagógiai program, tehetségprogram Házirend) 

 

http://teglas.hu/oldal/ovoda 


