
A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

közzétételi listája a

2015-2016 nevelési évben.

 A Kormány  „  A nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  végrehajtásáról”  szóló  229/2012.
(VIII.28.) rendelete szabályozza a nevelési - oktatási  intézmények közzétételi  listáját  /23.§
(1)-(2) bekezdés/. 

 

a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: 

2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  8. § alapján 

 (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési  év kezdő napjától  legalább napi  négy órában óvodai  foglalkozáson vesz részt.  A
jegyző  -  az  egyházi  és  magán  fenntartású  intézmények  esetében  a  fenntartó  -  a  szülő
kérelmére  és  az óvodavezető,  valamint  a  védőnő egyetértésével,  a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való  részvétel  alól,  ha  a  gyermek  családi  körülményei,  képességeinek  kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.

b) A beiratkozás ideje, az engedélyezett csoportok száma: 

Az intézmény fenntartója, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata minden évben külön 
rendeletben határozza meg az óvodai felvétel időpontját. Amely általában április utolsó hete, 
ill. május első hete.

 Az engedélyezett csoportok száma: 10

A maximálisan felvehető gyermekek létszáma: 221 fő

c) Étkezési térítési díjak, és kedvezmények:

Az óvodai ellátás a köznevelési törvény rendelkezései szerint ingyenes, az intézmény által 
nyújtott szolgáltatások közül az étkezés, térítésköteles.

Az egész napos ellátás keretében a gyermekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk 
(tízórai, ebéd, uzsonna).



A térítési díjat az óvoda fenntartója állapítja meg.

Normatív kedvezmények:

- 50% kedvezmény:

Három vagy több gyermeket nevelő szülők, illetve tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelő szülők 50% étkezési támogatásban részesülnek. Mellékletként 
csatolni szükséges a jogosultságot igazoló hivatalos okiratot. ( MÁK által kiállított 
hatósági bizonyítvány, Szakorvosi igazolás)

- 100% kedvezmény:

Ingyenes étkezésre jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő családok. Ilyen irányú kérelmét a szülő a lakóhelye, ill. tartózkodási helye 
szerint illetékes önkormányzathoz nyújthatja be.

Illetve a 

Térítési díj:  

100%: 293+áfa= 372Ft

50%: 147+áfa= 187Ft

d.) a  fenntartó  nevelési-oktatási  intézmény  munkájával  összefüggő  értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje,  a köznevelési  alapfeladattal kapcsolatos -  nyilvános
megállapításokat  tartalmazó  -  vizsgálatok,  ellenőrzések  felsorolása,  ideje,  az  Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai:

- Az intézmény fenntartónak megküldött 2014-2015 nevelési év beszámolója:

A 2014-2015  nevelési  év  éves  beszámolóját  a  Képviselő-testület  2015.június  18-i  ülésén
elfogadta és köszönetét fejezte ki az óvoda és a bölcsőde valamennyi dolgozójának a nevelés
ellátásban nyújtott magas színvonalú munkájáért.

-  A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatala  2014.  III.  negyedéves
ellenőrzési tervében kijelölte a bölcsődei intézményegységünket.

Az ellenőrzés nem zárult le, folyamatban van mivel több szakhatóság is bevonásra került. A
bölcsődében eddig ellenőrzést folytatott le:

- BMKH Szociális és Gyámhivatal,

- BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége,

-  BM  Kormányhivatal  -  Orosházi  Járási  Hivatal  Orosházi  Járási  Állategészségügyi  és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala,



A további szakhatósági ellenőrzések lefolytatásának időpont kijelölését még folyamatban van.

e) Nyitva tartás, jelentősebb események, rendezvények:

Nyitva  tartás: Napi  nyitva  tartás  10  óra,  a  szülők  igénye  alapján,  (nyitvatartási  igény
felmérése szeptember első hetében).

1.-2.-3. óvodák: 7:00-17:00

4. óvoda: 7:30-16:30

A 2015/2016-es nevelési év rendje:

Az óvoda folyamatosan nyitva tartó nevelési intézmény szeptember 01.-től augusztus 31.-ig.

2015-2016 nevelési év: 
Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1.
Az utolsó tanítási nap: 2016. augusztus 31.

Iskolai szünetek:
A szülői igények előzetes felmérése alapján az eddigi gyakorlat szerint az iskola őszi, tavaszi
szünetek  alkalmával  ügyeletes  óvoda  kijelölése.  Téli  szünetben  szintén  előzetes  szülői
felmérés alapján, fenntartói engedéllyel zárva tartunk.

Őszi szünet: 2015. október 26-tól október 30-ig
A rendelet szerint az őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart majd. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2015. október 22., a szünet utáni első tanítási nap pedig 2015. november 2.

Téli szünet: 2015. december 21-től december 31-ig
A téli szünet 2015. december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2015. december 18., a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4.

Tavaszi szünet: 2016. március 24-től március 29-ig
A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart; a szünet előtti utolsó tanítási nap 
2016. március 23., a szünet utáni első tanítási nap pedig március 30.

Munkaszüneti és szombati munkanapok 2015.-ben:

 2015. december 24-ét (csütörtök) pedig december 12-én kell ledolgozni.

Munkaszüneti és szombati munkanapok 2016.-ban:

2016. március 5. szombat munkanap lesz, viszont 2016. március 14. hétfő pihenőnap 
(szabadnap).

2016. október 15. szombat munkanap lesz, viszont 2016. október 31. hétfő pihenőnap 
(szabadnap).

Nyári ügyeleti és takarítási rend időpontjai 

Ügyeletes óvoda:



1. sz. óvoda: 2016. július 04-től, július15-ig

2. sz. óvoda: 2016.július 18-től, július 29-ig

4. sz. óvoda: 2016. augusztus 01-től, augusztus 12-ig

3. sz. óvoda: 2016. augusztus 15-től augusztus 26-ig

2015. augusztus 29-től minden óvoda nyitva.

A takarítási rend beosztása az eddig kialakított rendszer szerint:

1. sz. óvoda: 2016. augusztus 15-től, augusztus 26-ig

2. sz. óvoda: 2016. augusztus 01-től, augusztus 12-ig 

3. sz. óvoda: 2016. július 04-től, július 29-ig.

4. sz. óvoda: 2016. július 18-tól, július 29-ig.

Bölcsőde: 2016. augusztus 01-től, augusztus 12-ig 

Nevelésnélküli munkanapok terve.

Az intézmény  a  köznevelési  törvényben  meghatározott  5  nevelés  nélküli  munkanapból  a
következő napokat kívánja igénybe venni.

- Mentálhigiénés kikapcsolódás, kirándulás, színház szervezése.

Időpont: 2016. június 20. (hétfő) vagy június 24. (péntek)

- Pedagógus napon, 

Időpont: 2016. június 03. vagy 10. (félnap)

- Óvodabál előtti péntek 

Időpont: 2015. november 14. (péntek, félnap)

- Bölcsődei dolgozók napja (1 nap)

Időpont: 2016. április 21.

- Tanévzáró-tanévnyitó alkalmazotti értekezlet.

Időpont: 2016. augusztus 29. (hétfő) de. 9:00 órától

Ünnepek, rendezvények:

Hagyományos ünnepeink:

Mikulás: Csoportonkénti ünnep. Szülői közösség segítségével ajándékozás. 



Karácsony: Advent  első  hetétől  folyamatos  a  díszek  készítése  a  közös
karácsonyfára. Ajándékok, üdvözlőlapok készítése.

Farsang: Farsangi mulatság, bál rendezése,

Farsangi fánk sütése. Vidám hangulati előkészítés.

Húsvét: Változatos  tevékenységek  megvalósítása:  tojásfestés,  barka,  faág-
hajtatás stb.

Nőnap: Megemlékezés, ajándékkészítés.

Anyák napja: Megemlékezés, ajándékkészítés. Nyílt óvodai ünnep.

Gyermeknap Az óvoda hagyományának  megfelelően  „Vándor-  Gomba  kupa”  nap
2015.06.08 szervezése összevont óvodai program

Ballagás-évzáró: Nagycsoportosok elbúcsúznak társaiktól, az óvoda dolgozóitól.

Szülői segítséggel gyermekek megvendégelése. Nyílt óvodai ünnep.

Egyéb megemlékezések:

Föld napja kirándulásokkal, rajzkiállításokkal,

Víz világnapja verssel, mesével-énekkel

Állatok világnapja csoportonkénti megemlékezés

Nemzeti ünnepeink:

Március 15.         a gyermekek életkorának megfelelő

Október 23. érzelmi átéléssel, tevékenységen keresztül

Egyéb ünnepek:

Alapítványi Óvodabált rendezünk az idén 17. alkalommal 2015. november 14.-én 18:00 órai
kezdettel a Művelődési Házban.

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:

Az intézményben 2015.október 15 határnapig 3 fő óvodapedagógus minősítési eljárás került
lefolytatásra.  Az  eddigi  értékelések  alkalmával  minden
óvodapedagógusunk  megfelelt  a  minősítési  eljárások
követelményeinek.

g) A szervezeti működési szabályzat, a házirend, pedagógiai program megtalálható: 



Az intézmény telephelyein az óvónői irodákban, székhely intézményben a vezetői irodában
írásos  dokumentum  formájában,  illetve  elektronikus  formában  az  intézmény  honlapján
megtalálható.

(2) Az intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusok, nevelő munkát segítők száma,

végzettsége, óvodai csoportok száma és létszáma.

A nevelőtestület  tagja  18  fő  szakképzett,  felsőfokú vagy főiskolai  végzettségű,  ebből  4fő

szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus.

1fő: gyógytestnevelés,

1fő: fejlesztőpedagógus,

1fő: tehetségfejlesztő,

1fő: vezető óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik.

A nevelőmunka  segítő  alkalmazottak,  10  fő  szakképzett  dajka, 1  fő  óvodatitkár  és  3  fő

pedagógiai asszisztens.

Csoportok beosztása, októberi létszáma:

Az intézmény 4 feladat ellátási helyén 10 óvodai csoportban foglalkoznak a gyermekekkel. 

1. sz. óvoda:

Kékvirág csoport: 17fő

Micimackó csoport: 17fő

Katica csoport: 17 fő

Margaréta csoport: 19fő

2. sz. óvodában   

Napsugár csoport: 15fő 

Süni csoport: 16 fő

3. sz. óvoda:

 Miki egér csoport: 14 fő 

Buci-maci csoportban: 15fő



4. sz. óvoda:

Vackor csoportban: 13 fő

Napraforgó csoportban: 15 fő

Mezőkovácsháza, 2015. október 15.

Szedlacsekné Farsang Margit

Intézményvezető
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