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Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde      



KÖZZÉTÉTELI LISTA 

A Kormány „A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. 

(VIII.28.) rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát /23.§ 

(1) - (2) bekezdés/. 

 

  

  

Az intézmény neve, címe, 
          elérhetőségei 

 

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde  

7761    Kozármisleny Alkotmány tér 54. 

 

Intézményvezető: Szabó Péterné 

Óvodavezető helyettes:  

            Baranyiné Belényesi Éva 

 Bölcsődevezető: Laklia Ildikó 

 

Honlap: http://www.ovikozarmisleny.hu 

E-mail:ovodavezeto@ovikozarmisleny.hu 

Tel./Fax: 72/570-043     72/371-224 

 

Bemutatkozás 

Óvodánkban, a "Nevelés játékkal, mesével" című minősített óvodai program szellemében 

dolgozunk, így a helyi pedagógiai program is ennek alapján, és a helyi adottságokat 

figyelembe véve készült. 

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelveiről szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendeletben 

foglaltakat figyelembe véve a Kozármislenyi Német Kisebbségi Önkormányzat 

jóváhagyásával és támogatásával, óvodánkban a magyar nyelvű program mellett német 

nemzetiségi nevelés is folyik. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről szóló 32/2012. (X.8.) 

EMMI rendeletben foglaltakat figyelembe véve óvodánk sajátos nevelési igényű gyermekeket 

is nevel.  

Működést meghatározó alapdokumentumok 

(www.ovikozarmisleny.hu) 

- Alapító okirat 

- Pedagógiai Program 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Házirend 

- Éves Munkaterv 
A dokumentációknak intézményünkben – a helyben szokásos módon – nyilvánosságot 

biztosítunk.  
A Házirend egy példánya – az első szülői értekezleten – minden szülő számára átadásra 

kerül. 

mailto:ovodavezeto@ovikozarmisleny.hu


Nyitva tartás rendje 

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. 

- A nyitvatartási idő: napi11óra, reggel 6 – 17 óráig. 

- Ügyelet reggel 6 – 7 óráig 

- A nyári zárva tartás ideje: augusztus 03 - augusztus 21-ig. 

Tájékoztatás az óvodai felvételről 

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, vagy ha a felvételi körzet több településen 

található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

A beiratkozásról 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. 

- az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik és – ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik – tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a 

gyermek a hetedik életévét betölti. 

- A beiratkozás a gyermek és szüleik személyes megjelenésével történik, a gyermekre 

vonatkozó személyes információk rögzítésével, a fenntartó által kitűzött időpontban. 

A gyermek beíratása a kitűzött időponton túl is megtörténhet a nevelési év teljes 

időtartama alatt.  

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

-  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

- a gyermek TAJ kártyája. 

A beiratkozás ideje: 

     -    nyílt nap: április 21. 

    -  beiratkozás: április 28-29. 

Díjfizetési kötelezettségek 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

szerint gyermekétkeztetési normatív kedvezmény illeti meg azt a gyermeket, aki  

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,  

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,  

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,  

f) 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. 



A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati 

rendelethez (2019. márciusi módosítása szerint) 

2019. április 1. napjától alkalmazandó int. térítési díjak 

 

  Intézményi térítési díjak  (Ft/fő/nap) 

    Bölcsődei ellátás                                 

(tízórai,ebéd, uzsonna)                                         
517,-Ft 

Diétás Bölcsődei ellátás 

(reggeli, tízórai , ebéd, uzsonna) 
547,-Ft 

Óvodai ellátás                                                             

(tízórai, ebéd, uzsonna) 
436,-Ft 

Diétás Óvodai ellátás 

(tízórai, ebéd, uzsonna) 
462,-Ft 

Általános iskolai ellátás alsó tagozat     

(napközi ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna) 
551,-Ft 

Diétás alsó tagozat 

(napközis ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna) 
584,-Ft 

Általános iskolai ellátás felső tagozat     

(napközi ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna) 
566,-Ft 

Általános iskolai ellátás                                           

(menzás ellátás: ebéd) 
363,-Ft 

Diétás Általános iskolai ellátás 

(menzás ellátás: ebéd) 
385,-Ft 

Bölcsődei ellátás keretében nyújtott 

gondozás térítési díja 
0,-Ft 

Tervezett éves programok 

Dátum Esemény Szintjei 

2019.szeptember 30. A népmese világnapja csoportok 

         október 08-12. Egészségnapok keretében: vitamin hét csoportok 

             október 24. Hangoló: „Fákban rejlő kincseink” óvoda 

             november 04. Bóbita Bábszínház: 
”A lilahajú tündér” 

óvoda 

             november 11. Márton napi lámpás felvonulás csoportok 

             december 06. „ Jön a Mikulás” csoportok 

             december 19. Karácsonyi ajándékozás csoportok 

 2020. február 04. Mackó nap csoportok 

             február 24. Farsang csoportok 

             március 13. Nemzeti ünnep óvoda 

             március 20. Alapítványi bál csoportok 

             április 08. Húsvét az óvodában óvoda 

             április 21. Nyílt nap óvoda 

             április 22. Hangoló II: "A  föld vándora"  

             április 28 – 29. Beíratás óvoda 

             május 29. Gyermeknap óvoda 

 



SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

Óvodapedagógusok 

                 Felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok 23 fő 

ebből     Szakvizsgázott óvodapedagógus 3 fő 

                 német nemzetiségi óvodapedagógus 5 fő 

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők 

Dajka  11 fő  

Pedagógiai asszisztens  3 fő 

Óvodatitkár  1 fő 

Takarító  2 fő 

  

A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma: 11. 

Csoportok Óvodapedagógusok Dajkák Létszám 

Nyuszi Bakonyi Anna 
Nagy Istvánné 

Dallos Jenőné 29 

Katica Rónáné Horváth Szilvia 
Palotai Tímea 

Lukács Beáta 
 

29 

Csiga Amrein Tamásné 
Timcsuk Blanka 

Poldné Brém Anikó 
 

30 

Cica Péter Katalin 
Szieberth Lívia Éva 

Veresné Böszörményi 
Zsuzsanna 

27 

Süni Hockné Sümegi Krisztina 
Csőkéné Mester Mónika 

Galamb Gyuláné 30 

Pillangó Ritter Bettina 
Horváthné Ipolyi Rebeka 

Csobán Józsefné 30 

Csibe Gyarmati Anett 
Till Ágnes 

Kaszti-Illés Mária 27 

Őzike Keményfi Márta 
Tiger-Bükkösdi Lilla 

Erdei Csabáné 27 

Méhecske Némethné Nagy Éva 
Pápainé Deményi Ágnes 

Monostoriné 
Bunyevác Dóra 

30 

Mazsola Baranyiné Belényesi Éva 
Iványi Márta 

Kovácsné Szabó 
Hajnalka 

27 

Delfin Szakácsné Molnár Ágnes 
Biro-Dobszai Diána 

Eilingsfeld Tiborné 26 

 

Óvodavezető intézményben tartózkodása: 

hétfőtől – péntekig: 730 - 1530 

 

                                                                                                                                 Szabó Péterné 

                                                                                                                               intézményvezető 


