
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2016-2017. 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 Misi Mókus Magánóvoda 

  

Az óvoda címe, székhelye, 

megnevezése, elérhetősége 

1161 Budapest, Rákosi út 50. 

Tel:+36-30/419-42-77 

Óvodavezető: Timmermann-Varga Edina 

E-mail: misi.mokus.ovoda@gmail.com 

Alapító okirat száma 4/2017 

OM azonosító 203144 

  

1. Óvodapedagógusok száma: 

ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 2 fő 

ebből Gyakornok 1 fő 

ebből Vezető óvodapedagógus 1 fő 

  

2. Dajkák száma: 1 fő 

ebből dajka végzettséggel rendelkezik 1 fő 

 

3. Óvodatitkár száma: 1 fő 

 

4. Óvodai csoportok száma 2016/2017 

1 óvodai csoport - 18 fő 

 



Az óvodai nevelési év rendje: 

A nevelési év: 2016.09.01-2017.08.31-ig tart. 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: 7:30-

17.30 óráig 

Intézményünk a 2016/2017. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye 

alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva: 

Téli zárás: 2016. december 23. - 2017. január 1.           

Nyári zárás: 2017. július 17. - július 30. 

                

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)). 

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a 

jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális 

gyereklétszámig.  Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az 

ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles 

felvenni. 

Az alapító okirat szerint: 24 fő 

Az óvoda körzethatárral nem rendelkezik. A beiratkozás folyamatos a férőhely 

függvényében.  

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

Intézményben az ellátásért térítési díjat kell fizetni. 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Pedagógiai Program 

Házirend 

Éves munkaterv 

A dokumentációknak intézményünk irodájában és a honlapunkon biztosítunk 

nyilvánosságot. 



A Házirend egy példánya- a nevelési év elején tartandó szülői értekezleten 

átadásra kerül a szülőknek, melynek elolvasását aláírásukkal igazolják. 

Ünnepek, megemlékezések rendje: 

Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint: 

 

október 4. Állatok Világnapja 

november 11. Márton nap 

november 27-től Adventi időszak 

december 6. Mikulás 

december 20. Karácsony 

február 28. Farsang 

március 14. Március 15. megemlékezés 

március 22. Víz Világnapja 

április 2. Meseírás napja 

április 18. Húsvét 

április 11. A magyar költészet napja 

április 22. Föld napja 

május 4. Anyák napja 

május 10. Madarak és Fák Napja 

május 26. Apák napja 

június 2. Gyereknap 

június 6. Kirándulás 

június 9. Évzáró 

 


