
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2019-2020. NEVELÉSI ÉV 

 

 

A kormány 2292012. (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: Kebeleiné Németh Magdolna 
E-mail: ovoda2@fertoszentmiklos.hu 
 
Telephely:  
9444 Fertőszentmiklós, Malom út 1. 
Tel.: (99) 544-032 
 

 
Alapító okirat száma: 
 

 
114-7/2016. 

 
OM azonosító: 
 

 
030466 

 

 

Óvodapedagógusok száma: 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik:  
 

9 fő 

Ebből:  
  

Gyógypedagógus, akadályoztatottak 
pedagógiája szakos tanár 

1 fő 

Gyermek rekreáció és gyógyúszás oktató 
szakvizsga 

2 fő 

Szakvizsgázott fejlesztőpedagógus 1 fő 
Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető 

2 fő 

Vezető óvodapedagógus: 1 fő 
 

 

 

 



Pedagógusok munkáját segítők száma: 

Pedagógiai asszisztens: 2 fő 
Ebből felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik: 

2 fő 

Dajka: 6 fő 
Ebből dajka végzettséggel rendelkezik: 5 fő 

Óvodatitkár: 1 fő 
 

Óvodai csoportok száma: 

Székhelyintézményben:  
Méhecske csoport  18 fő 
Csiga csoport  24 fő 
Süni csoport  21 fő 

Telephely intézményben:  
Napocska csoport  27 fő 
Pillangó csoport  29 fő 
Katica csoport  16 fő 

 

 

Az óvodai nevelési év rendje: 

A nevelési év 2019.09.01-től 2020.08.31-ig tart. 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

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

Intézményünk a 2018/2019. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban 
tarthat zárva: 

Téli zárás:  

2019. december 24.- január 01. 

Nyári zárás:  

Malom úti óvoda: 2020. június 16-tól július 20-ig zárva tart. Gyermekeiket a Rákóczi úti óvoda fogadja. 
Rákóczi úti óvoda: 2020. július 21-től augusztus 24-ig zárva tart. Gyermekeiket a Malom úti óvoda fogadja. 

 
Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 2020. január 13., 2020. április 14. 
 
 
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 ötödik 
életévét betöltött gyermeket az év közben is köteles felvenni. 
 



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 
 
A beiratkozásra meghatározott idő: 
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos 
módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.  
 
Az intézményben fizetendő térítési díj: 
 
Az intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A napi térítési díj összege: 445,-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 
2019-2020-as tanév 

 
 

Szülői értekezlet a kiscsoportban 2019. augusztus 28. 
Szüreti fesztivál 2019. szeptember 21. 
Csemete Bábszínház 2019. október 09. 
Janikovszky Éva Emlékkiállítás és filmvetítés 2019. október 22. 
Miniplanetárium 2019. október 25. 
Szülői értekezlet 2019. november 
Szülői értekezlet szülői munkaközösség számára 2019. november 
Mikulás várás 2019. december 05. 
Idősek Karácsonya (Malom úti nagycsoportosok) 2019. december 19. 
Csoport Karácsony   



Katica csoport 
Napocska csoport 
Méhecske csoport 
Süni csoport 
Csiga csoport 

2019. december 17. 16.30 
2019. december 18. 16.30 
2019. december 16. 17.00 
2019. december 18. 17.00 
2019. december 17. 17.00 

Nevelés nélküli munkanap 2020. január 13. 
Csemete Bábszínház 2020. január 22. 
Jótékonysági szülői bál 2020. február 08. 
Óvodai farsang 2020. február 21. 
Fényképész 2020. március 11. 
Március 15-i megemlékezés 2020. március 13. 
Szülői értekezlet csoportonként 2020. március 
Nevelés nélküli munkanap 2020. április 14. 
Húsvét 2020. április 08. 
Anyák napja 2020. április 30. 
Bűvész 2020. május 20. 
Úszás 2020. június  
Lövői Ovis Olimpia 2020. május 12. (esőnap május 14.) 
Témahét (gyermeknap, pénteken tábortűz) 2020. május 18-21. 
Nagycsoportosok kirándulása 2020. április/május 
Leendő iskolások búcsúztatója 2020. május 28. délután 
Logopédiai fogadó órák előre egyeztetett időpontban 
Óvónői fogadó órák előre egyeztetett időpontban 
Intézményvezetői fogadó óra előre egyeztetett időpontban 

 
 

Étkezési térítési díjak befizetésének tervezett időpontjai: minden hónap 10. után (havonkénti kiírás 
szerint)  

Nyári leállás az óvodákban: 

Malom úti óvoda: 2020. június 16-tól július 20-ig zárva tart. Gyermekeiket a Rákóczi úti óvoda 
fogadja. 
Rákóczi úti óvoda: 2020. július 21-től augusztus 24-ig zárva tart. Gyermekeiket a Malom úti óvoda 
fogadja. 
 
Ünnepnapok körüli munkarend: 
 
Munkanap  Munkaszüneti nap 
december 07. (szombat) december 24. (hétfő) 
december 14. (szombat) december 27. (hétfő) 
augusztus 29. (szombat) augusztus 21. (péntek) 

 
 
 
 


