
A 
Különös közzétételi lista-ÓVODA-229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

 
24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei A 2021.10.15. 

állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és felülvizsgálat  

dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista ideje:  

tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer,   

az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A   

közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.   

    
Óvoda neve: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda Néri Szent Fülöp Tagóvodája 
  

Óvoda címe: 7628 Pécs, Óvoda utca 3. 
    

OM azonosító  201785  

     
1. Óvodai nevelési év rendje 

 
 Megnevezés    év hó/nap  
       

 Az óvodai nevelés első napja   2021 szeptember 1.  

        

 Nevelés nélküli Alkalmazotti  Az éves 2021 október 20.  

 munkanap értekezlet  munkaterv    
   

 szerint, a 
   

  Nevelőtestületi 2021 október 20.  
  

 szülőket a 
 

  értekezlet    
  

 jogszabály 
   

      

  

Szakmai 2021 november 12. 
 

   
szerint 

 
  

továbbképzési nap 
    

   
értesítjük 

   
       

  

Családi nap a 
szülőkkel 

 

2022 június 3. 

 

     

        
        

  

Alkalmazotti 
értekezlet   2021 június 15.  

        

 SZMSZ, Őszi szünet-igényfelmérés alapján 2021 október 25.-október 29.  

 Pedagógiai       

 Program, éves  Téli szünet  2021. december 20. - január 2.  
 munkaterv       
 

Tavaszi szünet-igényfelmérés alapján 2022. április 14.-19. 
 

 szerinti óvodai  
       

 rendezvény       
  

Nyári szünet 
 

2022. június 16.- augusztus 31. 
 

     

        

 Az óvodai nevelés utolsó napja   2022. augusztus 31.  

        

 Nyári zárva tartás Szülői igény Az éves kezdete 2022. augusztus 1.  

 várható ideje szerint ügyeletet munkaterv     

  biztosít az óvoda szerint, a     
   

szülőket a 
    

   

vége 2022. 
augusztus 27. 

 

 

   
jogszabály 

 

       

   szerint     

   értesítjük     

        
2. Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok   fő  

 Óvodapedagógusok száma    4  
       

 ebből középfokú végzettségű   0  
       

 ebből felsőfokú végzettségű   4  
        

 ebből szakvizsgázott    2  
        



  ebből közoktatás vezető 1 
     

  ebből vezető óvodapedagógus 1 
     

  ebből óvodapedagógus 4 
     

  ebből nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus 0 
     

  ebből óvodavezető-helyettes 0 

3. Dajkákra vonatkozó adatok  fő 

 Dajkák száma   3 
     

 ebből szakképzettség  3 

  ebből dajkaképző 2 
     

  ebből érettségi 1 
     

  ebből felsőfokú végzettségű 0 
     

4. A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma Gyermekek létszáma 
     

 1.  Holdnővér 18 
     

 2.  Napfivér 20 
     

     
     

     
     

5. Óvodai felvétel    
     

 Az óvodai felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 

    20§ 
    

 A beiratkozás időpontja:  2022. április 21-22. 

     

6. Óvodai térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá  

 nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható  

 kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is  

     

 
      
Kedvezmények   

- rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők 

- tartósan beteg vagy 
fogyatékos 

- családjában tartósan beteg 
vagy fogyatékos gyermeket 
nevelnek 

- családjában 3 vagy több 
gyermeket nevelnek 

- nevelésbe vételét rendelte el a 
gyámhatóság 

-  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 

     

     

     

     

     

7. Kötelező óvodai dokumentumok   
 Alapító okirata hatálybalépésének ideje  2021.04.27. 
   

 SZMSZ hatálybalépésének ideje  2016.09.01. 
   

 Házirend hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a honlapra) 2021.09.20. 



   

 Pedagógiai Program hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a honlapra) 2018.09.01. 

8. Az óvoda nyitva tartása   
     

 heti nyitva tartás   hétfőtől-péntekig 
     

 napi nyitva tartás   6.00-17.00 
     

   Dátum: 2021.10.15. 
     

   Tagintézmény-vezető: Tóth Ildikó 
     
            
 

 

 
 


