
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2022-2023. NEVELÉSI ÉV 

 

A kormány 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelési törvényről szóló törvény végrehajtásáról 

23.§ értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: 

 

 

Az óvoda megnevezése: 

 

 

Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde 

 

Az óvoda címe, székhelye,  

megnevezése, elérhetősége: 

 

Székhely intézmény: 

9444 Fertőszentmiklós, Rákóczi F. u. 70. 

Tel: (99) 544-170 

Intézményvezető: Wágnerné Vörösházi Szilvia 

E-mail: ovoda2@fertoszentmiklos.hu 

 

Telephely intézmény: 

9444 Fertőszentmiklós, Malom út 1. 

Tel.: (99) 544-032 

 

 

Alapító okirat száma: 

 

 

114-7/2016. 

 

OM azonosító: 

 

 

030466 

 

 

Óvodapedagógusok száma: 

Összesen 13 fő 

Középfokú végzettséggel rendelkezik 1 fő 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik  

 

12 fő 

Ebből:  

mailto:ovoda2@fertoszentmiklos.hu


Gyógypedagógus, akadályoztatottak 

pedagógiája szakos tanár 

1 fő 

Gyermek rekreáció és gyógyúszás oktató 1 fő 

Szakvizsgázott fejlesztőpedagógus 1 fő 

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 

vezető 

1 fő 

Vezető óvodapedagógus: 1 fő 

 

Kisgyermeknevelők száma: 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 1 fő 

Középfokú végzettséggel rendelkező 1 fő 

 

Pedagógusok munkáját segítők száma: 

Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

Ebből felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 1 fő 

Dajka: 7 fő 

Ebből dajka végzettséggel rendelkezik: 7 fő 

Óvodatitkár: 1 fő 

 

Óvodai csoportok száma: 

Székhelyintézményben:  

Méhecske csoport  27 fő 

Csiga csoport  25 fő 

Süni csoport  27 fő 

Telephely intézményben:  

Napocska csoport  29 fő 

Pillangó csoport  31 fő 

Katica csoport  30 fő 

 

Nevelési év rendje 

• A nevelési év 2022. szeptember 1-jén kezdődik, 2023. augusztus 31-én ér véget. A szülők igényeinek 

figyelembevételével szervezzük az intézmény nyári karbantartási, felújítási, takarítási munkálatait. 

❖ Nyári ügyelet időpontja Székhely intézményben (Rákóczi út): 

2023. 06.16. - 2023. 07.20. 



Ez idő alatt a Malom úti óvoda zárva tart. Igény esetén a Rákóczi úti óvoda fogadja a gyermekeket. 

❖ Nyári ügyelet időpontja Telephely intézményben (Malom út): 

2023.07.21. – 2023.08.24. 

Ez idő alatt a Rákóczi úti óvoda, valamint a bölcsőde zárva tart. Igény esetén a Malom úti óvoda 

fogadja az óvodás gyermekeket. 

• Iskolákra vonatkozó, azonban intézményünket is érintő szünetek: 

❖ Őszi szünet: 2022.10.29. - 2022.11.06. 

❖ Téli szünet: 2022.12.22. – 2023.01.02. 

❖ Tavaszi szünet: 2023.04.06. – 2023.04.11. 

• Óvodai beiratkozás időpontja: 2023.04.20. – 2023.05.20. közti időszakban előre ismertetett 

időpontban. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a 

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

• Tanköteles gyermekek beíratása az iskola első évfolyamára: 2023. április 20.-21. 

• Nevelés nélküli munkanapok időpontjai: 

- 2022. augusztus 25. évnyitó értekezlet 16h30-tól 

- 2022. szeptember 23. (péntek) délután 13h-tól nevelési értekezlet 

- 2022. december 23. (péntek) nevelési értekezlet 

- 2023. március 24. (péntek) képzéssel egybekötött nevelési értekezlet 

- 2023. május 19. (péntek) csapatépítő nevelési értekezlet 

A nevelés nélküli munkanapok célja nevelőtestületünk, teljes alkalmazotti közösségünk erkölcsi és szakmai 

fejlődésének elősegítése, jól átgondolt, hatékony működésünk biztosítása, partnerkapcsolataink megerősítése, 

közösségi szerepvállalásaink további megvalósítása. A nevelési év során 5 nevelés nélküli munkanap vehető 

igénybe, melyről a szülőket minél hamarabb, de minimum hét nappal előtte írásban tájékoztatjuk. 

Törvény szerinti munkanap október 31. helyett október 15. (szombat). Szülői felügyeleti igény hiányában 

szabadságnak minősül. A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § 

(1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

• Nyílt napok: Anyák napja- 2023. 05. 

      Leendő Kiscsoportosok fogadása 2023. 06. 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik, hétfőtől péntekig. Nyitvatartás 6.30-16.30 óráig. 

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

 

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

Óvodánk a gyermek 2,5 korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermeket, a fenntartó által 

engedélyezett maximális gyereklétszámig. Az óvodai felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt. 



Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezetőből és 

a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre.  

Az alapító okirat szerinti engedélyezett létszám:  

Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Rákóczi F. u. 1. 70 fő 

Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde Malom út 1. 78 fő 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

 

Az intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A napi térítési díj összege: 490,-Ft/fő/nap. 

 

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

normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérhetik a szülők, ha a gyermek  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, 

- családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

- nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 

- 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 és a város honlapján biztosítunk nyilvánosságot. 

A házirend rövidített példánya minden szülőnek átadásra kerül, melynek elolvasását aláírásával igazolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programterv a 2022-2023 nevelési évre 

 

Nevelés nélküli munkanapok, alkalmazotti, nevelőtestületi és egyéb értekezletek 

 

Értekezlet 
időpontja 

Értekezlet témája Résztvevők Felelős 

2022.08.25., délután 

16h30-tól 

Évnyitó testületi 
értekezlet, 

2021/2022-es 
nevelési év 

beszámolójának 
megbeszélése. 

elfogadása 

Alkalmazotti 
közösség 

       Intézményvezető 

2022.09.23., délután 

13h-tól 

Szülői értekezletek 
témajavaslatainak 

átgondolása; 
Közelgő 

tanfelügyeleti 
ellenőrzésre való 

felkészülés; 
Dokumentumok 

átvizsgálása, 
feladatok leosztása; 

Nevelőtestület Intézményvezető 

2022.12.23., reggel 

8h-tól 

Ádventi ünnepkör 
tapasztalatainak 
megbeszélése; 

Kooperatív szakmai 
délelőtt; 

Alkalmazotti 
közösség 

Intézményvezető, 
intézményvezető 

helyettes 

2023.03.24., reggel 

8h-tól 

Alkalmazotti 
értekezlet, 

szervezet fejlesztő 
nap 

továbbképzéssel 

Alkalmazotti 
közösség 

Intézményvezető 

2023.05.19., reggel 

8h-tól 

Kihelyezett évzáró 
értekezlet, 

csapatépítő nap 

Alkalmazotti 
közösség 

Intézményvezető 

 

 

❖ Szülői értekezletek időpontjai: 

• Kiscsoportosok szülői értekezlete 2022.08.24. 16h30 

• Bölcsődei szülői értekezlet 2022.08.29. 16h30 

• Őszi szülői értekezlet 2022.09.27.,28.,29. 16h30 

• Tavaszi szülői értekezlet 2023.03.27.,28.,29. 16h30 

• Fogadóórák előre egyeztett időpontban a nevelési év során bármikor kérhetők 

• Nagycsoportosok iskolaérettségi eredményeinek megbeszélése 2022.12. 

 

❖ Szülői szervezet tagjainak megbeszélése: 

• Évnyitó értekezlet-új tagok köszöntése 2022.10.03. 16h30 



• Igény szerinti értekezlet 2022.11. 

• Jótékonysági vásár megbeszélése 2022.12.04. 

• Szülői bál megbeszélése 2023.01, vagy 04. 

❖ Intézményvezető fogadóórája minden hétfőn 13h-14h között 

❖ Pedagógusaink és Pedagógiai munkát segítő szakembereink fogadóórái: 

A 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 63§-a szerint az óvodapedagógusok folyamatosan, de minimum évente két 

alkalommal tájékoztatják a szülőt a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatást a szülő aláírásával hitelesíti. Célja, hogy 

szülők minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, a gyermekek folyamatos nyomon 

követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalatait megismerhessék. 

 

3.3. Jeles napok, ünnepek, események 

 

Esemény 

megnevezése 

Időpontja Helyszíne Résztvevők Megjegyzés 

Szüreti fesztivál 09.24. Szabadidőközpont Alkalmazotti 

közösség, 

Gyermek 

közösség-Szülői 

közösség 

 

Népmese napja 09.30. Óvoda Kisgyermekek-

pedagógusok 

 

Idősek napja 10.? Idősek Otthona-

Gondozási 

Központ 

Kisgyermekek-

pedagógusok, 

meghívottak 

Rákóczi úti 

nagycsoportosok 

Állatok 

világnapja 

10.04. Óvoda Kisgyermekek-

pedagógusok 

 

Márton nap 11. Szabadidőközpont, 

óvoda 

Kisgyermekek-

pedagógusok-

családok 

 

Mikulás 12.06. Óvoda Kisgyermekek-

pedagógusok 

 

Idősek 

karácsonya 

12.? Szabadidőközpont Kisgyermekek-

pedagógusok-

családok-

településünk 

meghívottjai 

Malom úti 

nagycsoportosok 

Karácsonyi 

ünnepség 

12.19. Óvoda Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség 

 

Időjósló nap 02.02. Óvoda Kisgyermekek-

pedagógusok 

 

Farsang 02.17. Óvoda Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség 

 

Március 15. 03.14. Óvoda, Petőfi 

szobor 

Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség 

 



Március15. 03.15. Szabadidőközpont Kisgyermekek-

pedagógusok-

családok-

településünk 

meghívottjai 

Rákóczi úti 

nagycsoportosok 

Víz világnapja 03.22. Óvoda, település Kisgyermekek-

pedagógusok 

 

Húsvét 04.04. Óvoda Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség 

 

Magyar költészet 

napja 

04.11. Szabadidőközpont Kisgyermekek-

pedagógusok 

 

Föld napja 04.22. Óvoda, település Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség 

Helyi egyesületekkel 

együttműködve 

Anyák napja 05.05. Óvoda Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség, 

meghívottak 

Csoportonként változó 

időpontban 

Madarak és Fák 

napja 

05.10. Óvoda, település Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség 

 

Nagycsoportosok 

kirándulása 

05.16. ? Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség 

Csak a búcsúzó 

nagycsoportosokat érinti 

Témahét 05.22.-

05.26. 

Óvoda Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség 

 

Gyermeknap 05.26. Óvoda Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség 

Helyi egyesületek, 

támogatók bevonásával 

Tábortűz 05.26. Óvoda Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség-

családok 

Mindkét 

intézményegységben egy 

időpontban  

Nagycsoportosok 

búcsúztatása 

06. Óvoda Kisgyermekek-

alkalmazotti 

közösség-

meghívottak 

 

Játékos vízhez 

szoktatás 

06. Iskola 

tanmedencéje 

Nagycsoportosok-

pedagógusok 

 

     

 
Az intézményt érintő programok, események közt vannak olyanok, melyek szervezésében, megvalósításában a 

Szülői Szervezet tagjainak is szerepe van: 

• Karácsonyvárás- Jótékonysági Ádventi vásár 2022.12.08. 

• Szülői bál- 2023.01. vagy 04. megbeszélés szerint 

 

Programjaink a járványhelyzet alakulásának függvényében változhatnak, melyekről minden esetben a 

szülőket előzetesen értesítjük. 

 


