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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2020/ 2021. nevelési évre 
 

Jogszabályi háttér: 
                                 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.)  

                                 Korm. rendelet 23. § értelmében az október 1-i állapotnak megfelelően az alábbi  

                                 közérdekű adatokat tesszük közzé. 

 

Intézményre vonatkozó adatok 
 

Óvoda megnevezése Napköziotthonos Óvoda Mátraszőlős 
 

Óvoda címe 3068 Mátraszőlős, Fő út 90 
 

Alapító okirat száma 66/1994/X.7. 

Intézmény oktatási azonosító száma 032088 

Telefon 06 32/ 370 278 

E-mail szoloszem3068@gmail.com 

Óvoda vezetője Bajnócziné Bognár Erika 

 
 

Óvodai nevelési év rendje 
 

 Első napja Utolsó napja 

Óvodai nevelési év 2020. szeptember 01. 2021. augusztus 30. 

Téli szünet 2020. december 18. 2021. január 04. 

Nevelés nélküli munkanapok 2020. november 02. Nevelői értekezlet 

 2021. április 01. Munkatársi értekezlet 

 2021. június 11. Évzáró értekezlet, csapatépítés 

 2021. augusztus 31. Munkatársi értekezlet 

 2021. október 08. Nevelői értekezlet 

Nyári zárva tartás várható ideje 2021. augusztus 02. 2021. augusztus 

 

 

A nevelés nélküli munkanapok a 11/1994. (VI.8. ) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év 

során 5 nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, amely időpontjáról a szülőket legalább 7 nappal korábban 

értesíti. 

 

Napi nyitvatartás: Munkanapokon 7-17 óra között 

 

 

 



Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok 
Óvodapedagógusok száma              4 fő 

ebből felsőfokú végzettségű              4 fő 

             3 fő 

             1 fő 

             1 fő 

             1 fő 

ebből PED I fokozatú 

ebből PED II fokozatú 

ebből szakvizsgázott 

ebből mentálhigiénés szakember 

 

Dajkákra vonatkozó adatok 

Dajkák száma               2 fő 

ebből csoportos dajka               2 fő 

ebből szakképzett dajka               1 fő 

 
Nevelőmunkánkat segítik 
 

 1 fő Konyhai dolgozó 

 1 fő közhasznú foglalkoztatott takarító 

 1 fő logopédus (megbízási szerződéssel 

 1 fő gyógypedagógus (megbízási szerződéssel 

 1 fő gyógytestnevelő (pedagógiai szakszolgálat utazótanára) 

 1 fő hitoktató pedagógus 
 
Óvodai csoportok száma a 2020/2021. nevelési év október 01.-n 
 

Katica (középső-nagy csoport)               24 fő 

Pillangó (kis-középső csoport)               24 fő 

Mindösszesen               48 fő 

 
 
Az Óvodai felvételi eljárási rend 
 
Vonatkozó jogszabályok, dokumentumok 

 Magyarország helyi önkormányzatairólszóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban:Mötv.) 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény (továbbiakban:Nkt.) 

 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény(továbbiakban:Kt. 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997.évi XXXI.törvény 
(továbbiakban:Gyvt.) 

 2013.évi CCXLV.törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő 
módosításáról 

 Hirdetmény az óvodai felvételekről 
A Mötv. 23§ (5) bekezdés 10.pontja alapján a Mátraszőlősi Önkormányzat alapfeladata az 
illetékességi területén az óvodai ellátás biztosítása. 
 
 



 
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató, óvodai beíratkozás  
 

 Az EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése értelmében a fenntartó az óvodai beíratkozás idejéről, 
az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beíratkozás első határnapját 
megelőzően legalább harminc nappal 

 A 2021/2022. nevelési évre a fenntartó által meghatározott időpontban 2021.április 20.-
2021.május 20 között kerül sor. 

 Jelentkezni a meghirdetett időpontbana lakóhelyszerinti illetékes-vagy választott- 
önkormányzati óvodában lehet 

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek-e törvényben 
foglalt kivétellel- harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő, gyermeke óvodai 
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (Nkt.49§ (1) bek.) 

 
Az alapító okiratban meghatározott feladatok: 

 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 Sajátos nevelésű gyermekek integrált nevelése A Nógrád megyei Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye és intézmény kijelölése alapján. 

 Óvodai intézményi étkeztetés 
 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma, férőhelyek száma: 
 
Két csoport. 
Férőhelyek száma : 50 fő. 
 
Működést meghatározó dokumentumok 
 

 Alapító okirat                                       Mátraszőlős község honlapján megtalálható 

 SZMSZ                                                    Mátraszőlős község honlapján megtalálható 

 Pedagógiai Program                           Mátraszőlős község honlapján megtalálható 

 Házirend                                               Minden szülő számára hozzáférhetővé tesszük a    
                                                                Faceboock oldal zárt csoportjában, illetve az intézmény 
                                                                Irodájában mindenki számára hozzáférhető                                 

 Éves munkaterv                                   Vezetői irodában és az önkormányzatnál található 
 
Térítési díjak, ingyenes étkezés 
 
Kedvezmények, ingyenesen  étkezhetnek: 
 

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek 

 Tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek 

 Azok a gyermekek, akinek a családjában nevelkedő testvére –függetlenül az életkorától- 
tartósan beteg vagy fogyatékos 

 Akinek családjában három, vagy több gyermek nevelkedik 

 Akinek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 



 Akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállaói, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó  összegének 130%-át. 

 Az étkezés lemondható mindennap ½ 9 óráig. Az étkezés lemondása minden esetben a szülő 
feladata, személyesen, írásban vagy telefonon . 

 Az ingyenes étkezés igénybevételéhez szükséges, hogy  a szülő/törvényes képviselő kitöltse, 
benyújtsa a 328/2011.(XII.29) Korm.rendelet 6.sz. mellékletében szereplő nyilatkozatot 
minden év augusztusában. 

 
 
Ünnepek, hagyományok, rendezvények 

Szeptember 2. 3. Hete 
 
30. 

Családi nap-kirándulás a 
szülőkkel 
Népmese napja 

Október  Dióverés, alma szüret 
Kukorica törés 

November 9. „ Tökös „ hét 
Mártonnapi vigasságok 
 

December 6 
20-23 között 

Télapó várás 
Adventi készülődések 
Ovi karácsony 

Január 2. hét 
 
Utolsó hét 

Egyészség hét: Öltözködés, 
tisztálkodás, fogápolás 
Szivárvány hét: 
 

Február 14 
 
 
Utolsó hét 

Barátság napja 
Tél temetés, kiszézés 
Farsang 
 

Március  
15. 
 
 
 
22. 

Egészség hét: egészséges 
táplálkozás, betegségek, orvos 
munkája 
„Adj király katonát”  nemzeti 
ünnepünk várjátékokkal 
Víz világnapja 

Április 6-7-8 
Húsvét 
 
 
 
22.  

Nemzetközi Roma nap: 
Tábortűz, cigány népmesék, 
cigány himnusz- szülőkkel 
Népi hagyományok 
felelevenítése 
Föld napja: „Kellene kis kert bő 
termő” 

Május Első péntek 
 
 
10. 

Anyák napi köszöntő 
meglepetés 
Madarak és fák napja, Ovi 
majális 



  
23 
Utolsó hete 

Pünkösdi király választás 
Évzáró, ballagás 
Gyerek nap 

Június 5-6-7- Környezetvédelmi hét: 
természetvédelmi hét, közös 
kirándulással, (szülőkkel) 
újrahasznosítással, 
szemétgyűjtéssel, 
papírgyűjtéssel 

Július  Nyári játékok 
Társadalmi munka szülőkkel 

 
Mátraszőlős, 2020. Nnovember 14. 
 
                                                                                              Bajnócziné Bognár Erika 
                                                                                                  Óvodavezető 
 
 
 


