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Különös közzétételi lista-ÓVODA-2018 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

 

24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben 
az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. § 

szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési 
intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség 

szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként 
egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt 

napon belül felülvizsgálja.  
 

A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat 
tartalmazhat. 

A 
felülvizsgálat 

ideje: 

2018. október 20. 

Óvoda neve: Kuckó.. Óvoda 

Óvoda címe: Göd Kazinczy u.15. 

OM azonosító 100500 

1. Óvodai nevelési év rendje 

Megnevezés év hó/nap 

Az óvodai nevelés első napja 2018. szeptember 1. 

Nevelés nélküli munkanapok időpontja ( max 5 lehet 1 
nevelési évben) 

0  

Nevelés nélküli munkanapok időpontja ( max 5 lehet 1 
nevelési évben) 

0  

Nevelés nélküli munkanapok időpontja ( max 5 lehet 1 
nevelési évben) 

0  

Nevelés nélküli munkanapok időpontja ( max 5 lehet 1 
nevelési évben) 

0  

Nevelés nélküli munkanapok időpontja ( max 5 lehet 1 
nevelési évben) 

0  

Óvodai rendezvény -megnevezése  Szüreti mulatság, őszi 
népszokások 

Óvodai rendezvény -megnevezése  Mikulás dec. 6 

Óvodai rendezvény -megnevezése  Adventi készülődés 

Óvodai rendezvény -megnevezése  Farsangi mulatság 

Óvodai rendezvény -megnevezése  Március 15. nemzeti ünnep 

Óvodai rendezvény -megnevezése  Víz világnapja márc. 22. 

Óvodai rendezvény -megnevezése  Föld napja ápr. 22. 

Óvodai rendezvény -megnevezése  Anyák napja 

Óvodai rendezvény -megnevezése  Madarak és fák napja 

Óvodai rendezvény -megnevezése  Gyermeknap  

Óvodai rendezvény -megnevezése  Iskolába menők búcsúztatása 
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Óvodai rendezvény –megnevezése 

Az óvodai nevelés utolsó napja 2019. augusztus 31. 

Téli zárva tartás ideje (összesen x nap) 
Az óvoda ügyeletet biztosít a szülők kérésen 
megfelelően! 
 

2018 *dec. hó 21. naptól 

2019 jan. hó 02. napig 

Nyári zárva tartás ideje (összesen x nap) 2019 07. hó 

2. Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok 

Óvodapedagógusok létszáma   4 fő 

ebből felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 4 fő 

ebből szakvizsgázott 1 fő 

  ebből vezető óvodapedagógus 1 fő 

  ebből …….szakvizsga megnevezése  

  ebből …….szakvizsga megnevezése  

  ebből …….szakvizsga megnevezése  

  ebből …….szakvizsga megnevezése  

  ebből …….szakvizsga megnevezése  

3. Óvodapszichológus  

4. Nevelőmunkát segítők létszáma mindösszesen                           0 fő 

Dajkák száma összesen 2 fő 

 -ebből dajkaképzővel rendelkezik 0 

 -ebből érettségivel rendelkezik 0 

 -pedagógusi végzettséggel rendelkezik 0 

 Pedagógiai asszisztens 0 fő 

 -ebből érettségivel rendelkezik  

 -ebből pedagógus végzettséggel rendelkezik  

 -ebből  

  Óvodatitkár összesen 0 fő 

 -ebből érettségivel rendelkezik  

 -ebből pedagógusi végzettséggel rendelkezik  

 -ebből   

   

   

   

   

   

 Egyéb technikai létszám összesen: 0 fő 

 -ebből konyhás  

 -ebből udvaros/kertész  

 -ebből takarító  

5 A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma 1 csoport 

 A gyermekcsoport létszáma (fő) 
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Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  
 
 

 

A beiratkozásra meghatározott időt  
 
 

A működési engedélyben 
meghatározott maximális létszám 
figyelembevételével,a szabad 
férőhelyek fügvényében a 
beíratkozás folyamatos. 

A köznevelési feladatot ellátó 
intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 
díjfizetési kötelezettség  
(díj) jogcímét és mértékét, továbbá nevelési évenként 
az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó 
által adható kedvezményeket, beleértve a 
jogosultsági és igénylési feltételeket is 

 működési hozzájárulás aszülői 
megállapodásban foglaltak szerint. 

A fenntartó a nevelési intézmény munkájával 
összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait 
és idejét 

dátum megállapítás 

Göd 2018.08.31 szakmai munka eredményességének 
vizsgálata. Intézményi belsö 
önértékelés eredményeinek 
összegezése alapján kerűlt 
értékelésre 

Az értékelés 
megállapításai: 

 

Egyedi 
elvárásrendszer 
értékelése: 

2018:Átlag érték:88% 

 Az intézményí erősségeket és 
fejlesztendő területeket a benyújtótt 
beszámoló tartalmazza.  

  

Óvodai csoportok száma/csoportszervezés/csoport fantázia neve  

1. középső/Micimackó  

  2. kiscsoport/napsugár  

  3. nagycsoport  

  4. nagycsoport   

 5. vegyes 25 fő 

 6.   

 7.   

 8.   

 9.   

 10.   

 11.   

 12.   

 13.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

8. Az óvoda nyitva tartása napi 10 óra 

heti nyitva tartás hétfőtől péntekig 

napi nyitva tartás                      7-17 
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az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános 
megállapításait 
a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános 
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, 
ellenőrzések felsorolását, idejét 
 

  

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 
megállapításait 

dátum megállapítás 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a 
személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok 
megtartásával 

dátum megállapítás 

 Tanfelügyeleti ellenőrzés 2018 ban 
nem tőrtént az intézményben. 

  

  

  

  

 

Dátum: 2018.10. 20 

Óvodavezető: Baraczka Gergely 


