
 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2017-2018. nevelési év 

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

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

 

A hatályos alapító okirat kelte, száma: Csanytelek, 2013. augusztus 27. 15/2013 (VIII. 26.) 

Fenntartó neve, címe: Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás 6647 Csanytelek, Volentér 

János tér 2. 

Az intézmény neve, Székhely címe: Alsó- Tisza- menti Egyesített Óvoda 6645 Felgyő, 

Templom u. 1. 

A feladat ellátási hely neve, címe: Alsó- Tisza- menti Egyesített Óvoda Csanytelek Napközi 

Otthonos Óvoda 6647 Csanytelek, Kossuth u. 12. 

Telefon: 63/578-529 

E-mail cím: ovoda@csanytelek.hu 

Elérhetőség: www.csanytelek.hu 

Intézményvezető: Gyöngyössy Gézáné 

Tagóvoda vezető: Szabóné Pálinkás Györgyi 

Óvodatitkár: Potorné Kovács Ágnes 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 126 fő 

Csoportok száma: 3 

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai:  óvodai nevelés 

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: tanulásban akadályozott gyermek, testi 

fogyatékos (mozgáskorlátozott), beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos (látásfogyatékos- 

gyengén látó, hallássérült- nagyothalló, műtéti úton helyreállított hallássérült.) 

 

1. Dolgozói adatok 
Intézményvezető: 1 fő 

Tagóvoda vezető (egyben óvodapedagógus) 1 fő 

Óvodapedagógus: 5 fő 

 

Óvodapedagógusok képesítése, szakképzettsége: 

Végzettség, képesítés: 

 Óvodapedagógus: 6 fő 



Óvodapedagógusi Szakvizsgák: 

 Szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő óvodapedagógus szakterületen: 2 fő 

 Pedagógusminősítési szakértő: 2 fő 

 Szakvizsgázott pedagógus, differenciáló és fejlesztő pedagógia területen: 1 fő 

 Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető: 1 fő 
 

Óvodapedagógusok fogadóórái 

 Berényi Boglárka: Minden hónap utolsó hétfőjén 11:30-12 óráig 

 Kávainé Pálinkás Beáta: Minden hónap utolsó hétfőjén 11- 11:30 óráig 

 Kátai B. Istvánné: Minden hónap utolsó péntekén 11- 11:30 óráig 

 Lajos Jánosné: Minden hónap utolsó péntekén 11:30- 12 óráig 

 Szabóné Pálinkás Györgyi: Minden hónap első hétfőjén 11:30- 12 óráig 

 Tóth Zoltánné: Minden hónap első hétfőjén 11- 11:30 óráig 
 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő 

Dajka: 3 fő -(Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka) 

Óvodatitkár: 1 fő 

Karbantartó: 1 fő 

Közfoglalkoztatott: 3 fő 

 

A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek  
 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Varga D. Gabriella 

 Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat: Kovácsné Habling Teréz-védőnő 

 Gyógypedagógus: Meló Jánosné 

 Logopédus: Dávid Ágnes 

                        Zsiray Emil 

 

2. A gyermekek létszámadatai 

 
A 2017/2018-as nevelési évre 3 csoport indítására kaptunk engedélyt.  

A csoportokat osztott csoportokként szerveztük. 

 

A csoportok létszáma: 

Kiscsoport: 19 fő Óvodapedagógusok: Kátai B. Istvánné- Lajos Jánosné 

                             Nevelőmunkát segítő: Szász Erika 

Középső csoport: 26 fő Óvodapedagógusok: Szabóné Pálinkás Györgyi- Tóth Zoltánné 

                                       Nevelőmunkát segítő: Papp Gyöngyi 

Nagycsoport: 24 fő Óvodapedagógusok: Berényi Boglárka- Kávainé Pálinkás Beáta 

                                       Nevelőmunkát segítő: Enyingi Anett 

 

3. A nevelési év rendje  

 
 A nevelési év 2017. szeptember 01. – 2018. augusztus 31.-ig tart.  

 Az óvoda nyitvatartási ideje: 6.30 -17.00 óráig  

 



Óvodai szünetek időpontja 

A téli szünetben, (két ünnep között) az óvoda zárva tart. 

A nyár folyamán óvodánk a fenntartó által meghatározott időszakban (július) 4 hétig van 

zárva. Ez idő alatt történik az éves nagytakarítás, valamint felújítás, korszerűsítés. A zárva 

tartás ideje alatt a társintézmény fogadja az óvodát igénylő gyermekeket.  

A nyári zárva tartás időpontjáról 2018. február 15-ig értesítjük a szülőket. 

 

Óvodai felvétel és beiratkozás rendje  

Az óvodai beiratkozás időszaka tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időszak.  

Az Intézményvezető feladata a megfelelő tájékoztatás biztosítása:  

 az óvodai beiratkozás idejéről,  

 az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.  

Az Intézményvezető az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé 

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

Az óvodai felvétel, illetve átvétel jelentkezés alapján történik.  

A felvételről, átvételről a tagóvoda vezetője dönt.  

 

Nevelés nélküli munkanapok  

 

A nevelésnélküli napokat igyekszünk arra az időszakra tervezni, amikor szünetek vannak, s e 

miatt csökken a gyermeklétszám. A nevelés nélküli munkanap kijelöléséről hét nappal előbb 

tájékoztatjuk a szülőket. 

 

Nevelés nélküli munkanapok terve 

hó Megnevezés Felelős 

12. Nevelési értekezlet Gyöngyössy Gézáné 

04.  Csapatépítő tréning Gyöngyössy Gézáné 

06.  Szakmai kirándulás Gyöngyössy Gézáné 

08.  Alkalmazotti értekezlet Gyöngyössy Gézáné 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 
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. 



ESEMÉNYNAPTÁR A 2017/2018-aS NEVELÉSI ÉVRE 

 

ESEMÉNY IDŐPONT FELELŐS 

Kerékpártúra 2017. szeptember Napraforgó és Napsugár 

csoport 

Idősek világnapja- Látogatás az 

idősek otthonába 

2017. október vége Napraforgó csoport 

Magyar Népmese Napja 

(mesekönyv csere program) 

2017.szeptember 30. Pillangó csoport 

„Tök-jó” nap- Egészségnap 2017.október  Minden csoport 

Lámpagyújtás/hagyományőrzés 

„Márton nap” 

2017. november  Minden csoport 

Nagyszülők napja 2017. november  Pillangó csoport 

Adventi készülődés-  

Faluszintű rendezvény 

2017. november- december Minden csoport 

Mikulás várás 2017. december  Minden csoport 

Karácsonyi készülődés- 

Kézműves délután 

2017.december utolsó hete Pillangó csoport 

Karácsony ünnepe 2017. december utolsó hete 

 

Napraforgó csoport 

Napsugár csoport 

Farsangi karnevál 

Télűzés- Faluszintű rendezvény 

2018. február vége 

 

Minden csoport 

Napraforgó csoport 

Március 15-i emlékműsor 2018. március  Napraforgó csoport 

Ovibál 2018. március  Napraforgó csoport 

Versmondó verseny 2018. március vége Napsugár csoport 

Nyílt napok 2018. április Napsugár csoport 

Napraforgó csoport 

Mesemondó verseny 2018. április vége Napraforgó csoport 

Kukucskáló 2018. május- Óvodai 

beiratkozás 

Pillangó csoport 

Anyák napja 2018. május eleje Minden csoport 

Évzáró 2018. május utolsó péntek Pillangó csoport 

Napsugár csoport 

Ballagás 2018. június első szombat Napraforgó csoport 

Gyereknap, 

Nagycsoportos kirándulás 

2018. június eleje 

2018. június eleje 

Minden csoport 

Napraforgó csoport 

Kismotoros találkozó 2018. június Lajos Jánosné 

Világnapok, környezetvédelmi 

események 

2017/2018. folyamatos Minden csoport 

„Ovi zsaru” program 2017/2018. folyamatos Berényi Boglárka 

Idősekkel való kapcsolattartás alkalomszerű Napraforgó csoport 

Bemutató foglalkozások Lásd a munkaközösség 

tematikájában 

Minden csoport 

Könyvtárlátogatás, (színház) alkalomszerűen Napraforgó csoport 

 

Csanytelek, 2017. szeptember 1.     Szabóné Pálinkás Györgyi 

 mb. tagóvoda vezető 


