
 
 

 

 KÖZZÉTÉTELI LISTA  

2019-2020. nevelési év 

 

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

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

 

 

Az óvoda megnevezése Dusnoki Óvoda és Bölcsőde 

  

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, 

elérhetősége 

6353 Dusnok Óvoda u. 2. 

Tel:78/401-383 

Intézményvezető:Földesiné Jagicza Andrea 

E-mail:dusnokovi@gmail.com 

Alapító okirat száma 2/2016. 

OM azonosító 202015 
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4. Óvodai csoportok száma 2019/2020-as nevelési évben: 

Engedélyezett gyermeklétszám: 

- Óvoda: 100 fő, 

- Bölcsőde: 14 fő 

Margaréta csoport 24 fő 

Süni csoport 24 fő 

Bóbita csoport 27 fő 

 

Az óvodai nevelési év rendje: 
 

A nevelési év: 2019. szeptember 01.-2020. augusztus 31.-ig tart. 

Iskolai tanítási szünetek, melyek – az óvodahasználó szülők igényeinek megfelelően- hatással 

lehetnek az intézmény működésére: 

Őszi szünet – 2019. október 26.-november 03. 

Téli szünet – 2019. december 21.- 2020. január 05. 

Tavaszi szünet – 2020. április 09.- április 14. 

A nevelési év során, amennyiben a gyermeklétszám jelentősen csökken, minden esetben 

összevont csoportokkal működünk. 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. 

Nyitva tartás: H-P 6: 30 -17: 00 óráig. 

Ügyelet idő: 6: 30 -7: 30 és 16: 00- 17 között összevont csoportban 1 óvodapedagógus van a 

gyermekekkel. 

Intézményünk a 2019/2020-as nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az 

alábbi időszakokban tarthat zárva: 

Téli zárás: 2019. december 21. - 2020. január 05. 

A nyári zárás időpontja: 

Külön közzététel alapján, a Fenntartó rendelkezése szerint, várható közlés ideje, 2020. elején  

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 

❖ 2019. november 12. (kedd) 

❖ 2020. június 15. (hétfő) 



❖ 2020. augusztus 27., 28., 31. (csütörtök, péntek, hétfő) 

 

Az óvodai jelentkezés időpontja: 

A jegyző utasítása alapján, május elején történik. 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben 

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

 Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek. 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

Óvodai gyermekétkezés napi térítési díja: 330 Ft. 

Bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díja: 390 Ft. 

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 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 biztosítunk nyilvánosságot. 



A Házirend minden szülő számára elérhető az óvoda előterében. A tanév első szülői 

értekezletén minden szülő részére felolvasásra kerül, melyet a szülő aláírásával igazol. 

 

Ünnepek, megemlékezések rendje: 

 

Az óvoda Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint: 

 

szeptember közepétől Szüreti nap 

október 1. Zene világnapja 

október 4. Állatok világnapja 

december 9-től Adventi készülődés 

december 6. Mikulás 

február 19. Farsang 

március 13. Március 15. ünnepély 

április 12-13. Húsvét 

Április 22. Föld napja 

Május 1. Édesanyák köszöntése  

Május 31. Gyermeknap 

Június 5. Nagycsoportosok búcsúztatója 

 Június közepe Gyermek kirándulások 

 

 

 

 

Dusnok, 2019. augusztus 31. 

 


