
Különös közzétételi lista-ÓVODA-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 1.   

Óvoda neve: Katica-Kuckó Angol-Magyar Montessori szemléletű Magánóvoda 

Óvoda címe: 1021 Budapest, Budakeszi út 73/b 

OM azonosító 203191 

1. 

Óvodai nevelési év rendje 

Megnevezés év hó/nap 

Az óvodai nevelés első napja 2017 szeptember 1. 

Nevelés nélküli 

munkanap 

Évnyitó 

értekezlet 

Szülői igény 

szerint ügyeletet 

biztosít az óvoda 

Az éves 

munkaterv 

szerint, a szülőket 

a jogszabály 

szerint értesítjük 

2017. augusztus 30. 

munkaterv 

szerint 2017. szeptember 29. 

munkaterv 

szerint 2018. február 16. 

munkaterv 

szerint 2018. április 23. 

Évértékelő 2018. június 27. 

SZMSZ, 

Pedagógiai 

Program, éves 

munkaterv szerinti 

óvodai rendezvény 

Évnyitó Kerti Ünnepség 2017. szeptember 4. 

Halloween Ünnep 2017 november 3. 

Karácsonyi Ünnepség 2017, december 21. 

Anyák napja 2018. május 4-5.. 

Az óvodai nevelés utolsó napja 2018. augusztus 31. 

Téli zárva tartás 

várható ideje 

Szülői igény 

szerint 

ügyeletet 

biztosít az 

óvoda 

Az éves 

munkaterv 

szerint, a szülőket 

a jogszabály 

szerint értesítjük 

kezdete 2017. december 22. 

vége 2018. január 3. 

Nyári zárva tartás Szülői igény Az éves kezdete 2018. július 30. 



várható ideje szerint 

ügyeletet 

biztosít az 

óvoda 

munkaterv 

szerint, a szülőket 

a jogszabály 

szerint értesítjük vége 2018 augusztus 17. 

2. Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok fő 

  Óvodapedagógusok száma 4 

  ebből középfokú végzettségű 0 

  ebből felsőfokú végzettségű 4 

  ebből szakvizsgázott 1 

    ebből vezető óvodapedagógus 1 

3. Dajkákra vonatkozó adatok fő 

  Dajkák száma 2 

  ebből felsőfokú végzettségű   0 

4. 

A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma Gyermekek létszáma 

1. Bagoly csoport 12 

  2. Süni csoport 12 

5. 

Óvodai felvétel   

Az óvodai felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Jelentkezést személyesen 

fogadunk a +36 30 760 

2771-es telefonon lehet 

bejelentkezni. További 

részletek az óvoda 

honlapján (www.katica-

kucko.hu) 

A beíratkozás időpontja: 

április 09-április13. / 

folyamatos 

6. 

Óvodai térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá 

nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható 

kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is 

Az óvoda honlapján 

megtalálható. 

7. 

Kötelező óvodai dokumentumok 

Alapító okirat hatálybalépésének ideje  Honlapra feltöltve 

SZMSZ hatálybalépésének ideje  2017.szept.01. 

Házirend hatálybalépésének ideje  (Módosítás) 2018 .január 01. 

Pedagógiai Program hatálybalépésének ideje (Módosítás) 2018.január 01. 

8. 

Az óvoda nyitva tartása   

heti nyitva tartás hétfőtől-péntekig 

napi nyitva tartás 8.00-17.00 

Dátum: 

2018.. január 1. 

 



Óvodavezető: 

Szabóné Balla 

Gabriella 

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

számát, 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési 

évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, 

beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat 

tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításait, 

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési 

évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával, 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. 

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az 

óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a 

dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes 

csoportokban a gyermekek létszámát. 

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. 

(2)34 Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben vagy a KIR más rendszerében szerepel, 

az adatot a Hivatal az OSAP-jelentésből megismerhető formában és tartalommal teszi közzé. 

(3) Az újonnan létrejött köznevelési intézmény képviselője a működés megkezdését követő két 

hónapon belül, iskola esetében október 31-ig köteles a tájékoztató rendszerbe a közzétételi listát 

és dokumentumokat megküldeni. 

(4) A Hivatal a közzétételi listát - a köznevelési intézmény kérelemére - elektronikus formában 

átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő megjelenítése céljából. 

*(szakértői megjegyzés: a dolgozók nevét és a gyermekek neveit nem tartalmazhatja a különös 

közzétételi lista) 

 


