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A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi 
lista 

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

 

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 alapfeladatot 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 nyitvatartásának 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. 

 

A Józsefvárosi Óvodák különös közzétételi listája: 

A lista személyes adatokat nem tartalmazhat! 

Infotv.33.§ (1) A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai beiratkozásról az EMMI által 

kiadott rendeletet figyelembe véve a Képviselő-testület dönt. A beiratkozás a Polgármester által 
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aláírt Hirdetményben közzétettek szerint április 20. és május 20. közötti időszakban történik, 

melyet a JÓK intézményvezetője minden beiratkozási időszakot megelőzően közzé-tesz a JÓK 

honlapján, és hirdetőtábláján (továbbiakban: beiratkozási hirdetmény).  

A beiratkozási hirdetményben meghatározott határidőig a beiratkozásra online, illetve papír 

alapon kitöltött kérelem benyújtásával van lehetőség. A beiratkozás pontos menetét, 

határidejét, a kötelezően és önkéntesen megadható adatok leírását az évente közzétett 

beiratkozási hirdetmény tartalmazza. 

A tagintézmények vezetőinek személyesen leadott „Jelentkezési lapok” adatait a tagóvodák 

titkárjai folyamatosan töltik fel az online felületre. Ily módon minden jelentkezési lap a rendes 

beiratkozási időszak utolsó napján felkerül a központi jelentkezési felületre. 

Azok a kérelmezők, akik a jelentkezési lapon választható három tagóvoda közül első helyen 

jelölték meg azt a tagóvodát, amelynek felvételi körzetében életvitelszerűen laknak, 

automatikusan felvételt nyernek a tagintézménybe. Azok a kérelmezők, akik a jelentkezési 

lapon választhatod három tagóvoda közül második helyen jelölték meg a körzetes tagóvodát, 

abban az esetben nyernek automatikusan felvételt, ha az első helyen megjelölt tagóvodában 

helyhiány, vagy valamely előnyben részesíti jogszabályi követelmény, illetve esélyegyenlőségi 

szempont miatt nem nyerhetnek felvételt. Azok a kérelmezők, akik a jelentkezési lapon 

választható három tagóvoda közül harmadik helyen jelölték meg a tagóvodát, abban az esetben 

nyernek a megjelölt tagóvodába automatikusan felvételt, ha az első és második helyen 

megjelölt tagóvodákba helyhiány vagy a „Beiratkozási szabályzatban” foglalt valamely 

előnyben részesíti követelmény, illetve esélyegyenlőségi szempont miatt nem nyerhetnek 

felvételt.  

Nem nyernek automatikusan felvételt azok a kérelmezők, akik a jelentkezési lapon választható 

három tagóvoda közé sorolták a körzetes tagóvodát, de nem állítottak fel sorrendet az általuk 

választott három tagóvoda között. Az ő esetükben arra kell törekedni, hogy a három általuk 

választott tagóvoda valamelyikébe felvételt nyerjenek. 

Az egyenlő bánásmód érvényesítése és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a JÓK 

intézményvezetője minden tanévben meghatározza a Józsefvárosi Óvodákba járó gyermekek 

között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek arányát. 

A megjelölt tagóvodába felvételt nem nyerő körzetes kérelmezők a „kerületi várólistára” 

kerülnek, felvételi kérelmükről a Felvételi Egyeztető Fórum (FEF) hoz döntést. 

A FEF tagjai a tagintézmények vezetői, a JÓK intézményvezetője, helyettesei, és az 

intézményvezető által kijelölt levezető elnök. 

Az intézményvezető a JÓK honlapján nyújt tájékoztatást arról, hogy a szülők mikor és hol 

vehetik át a határozatot a felvételi kérelmükről meghozott döntésről. Azon kérelmezőket, akik 
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e-mailes elérhetőségüket feltüntették a jelentkezési lapon, személyre szóló e-mailben is értesíti 

a határozat személyes átvételének helyszínéről és lehetséges időpontjairól. 

A rendes beiratkozási időszakban beadott felvételi kérelmet elbíráló döntés ellen 

jogszabálysértésre, az intézmény belső szabályzatának megsértésére vagy érdeksérelemre 

hivatkozással a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt 

napon belül eljárást indíthat a felvételi kérelmében elsőként választott tagóvoda vezetőjénél. A 

tagóvoda-vezető az eljárást indító kérelmet az ügy összes iratával – elbírálás céljából – 

megküldi a fenntartó önkormányzat nevében másodfokon eljáró jegyzőhöz, a Budapest 

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Humánkapcsolati Ügyosztály Vezetőjének 

címezve. 

A szülő a másodfokú döntést a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja, a 

keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani jogszabálysértésre, érdeksérelemre hivatkozással. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátást biztosító székhelyóvoda és tagóvodák:                       

1. Mozgásszervi (mozgássérült) fogyatékosság Virágkoszorú Tagóvoda 

TÁ-TI-KA Tagóvoda 

2. Érzékszervi (látássérült) fogyatékosság Gyerek-Virág tagóvoda 

3. Érzékszervi (hallássérült) fogyatékosság Százszorszép Tagóvoda 

Pitypang Tagóvoda 

4. Enyhe értelmi fogyatékosság Csodasziget Tagóvoda 

Pitypang Tagóvoda 

Mesepalota Tagóvoda 

5. Középsúlyos értelmi fogyatékosság Tündérkert Tagóvoda 

6. Beszéd fogyatékosság Napraforgó Tagóvoda 

Katica Tagóvoda 

Mesepalota Tagóvoda 

7. Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

súlyosan-halmozottan fogyatékosság 

Napsugár Tagóvoda 

Katica Tagóvoda 

Várunk Rád Tagóvoda 

8. Autizmus spektrum zavar Napraforgó (székhelyóvoda) és 

minden tagóvoda 

9. Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) 

Napraforgó (székhelyóvoda) és 

minden tagóvoda 

 

A felvétel rendje 

Nkt. 8. § (1) bek. Az óvoda feladata, hogy a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az 

iskolai nevelés-oktatásra készítse fel. 

Nkt. 8. § (2) A szülő tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekeit 

szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik évét betölti, 

különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 
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napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. a Kormány rendeletben kijelölt szerv – járási 

hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozásokon részvétele alól, ha: 

 a gyermek családi körülményei 

 sajátos helyzete indokolja. 

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15 után is 

benyújtható. az eljárás időtartama ötven nap. 

Nkt. 45. § (2) módosítása szerint: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 

a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv 

döntése alapján (Oktatási Hivatal) a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben 

vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége megkezdésének 

halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

A szülő, a gyámhatóság a kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja 

be a felmentést engedélyező szervhez. 

Az eljárási ügyintézés határideje 50 nap. 

A szülő kérelme alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó 

óvodai dokumentumokat is. 

b.) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma 

Az engedélyezett csoportok száma összesen: 55 

A csoportba járó gyermekek maximális létszáma: 25 fő 

Józsefvárosi Óvodák/ JÓK/ 

összes 

csoport 55   

Csodasziget Tagóvodája 4 Napsugár Tagóvodája 4 TÁ-TI-KA Tagóvodája 4 

Gyerek-Virág Tagóvodája 4  Pitypang Tagóvodája 6 Tündérkert Tagóvodája 4 

Katica Tagóvodája 6 Székhely Tagóvodája 4 Várunk Rád Tagóvodája 4 

Mesepalota Tagóvodája 5 

Százszorszép 

Tagóvodája 6 Virágkoszorú Tagóvodája 4 

 

 

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik, 

felvételükre a szabad férőhely betöltéséig van lehetőség.  

A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A 

gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Az 

óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti. (49. § 

(3a))  
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Józsefvárosban az április 20. – május 20. között beíratott gyermek az adott év szeptember 1-

én kezdi gyakorolni óvodai jogviszonyát. 

Nkt. 91. § (4) Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki a gyermeknek, aki óvodába járási 

kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól. (OH felületen) 

A felvehető gyermekek száma: 1 302 fő 

 

A 2021. októberi statisztika alapján a következő felosztásban alakultak a csoportok 

összetételei: 

 Tagóvoda Össz

létsz 

1.csoport 2.csoport 3.csoport 4.csoport 5.csoport 6.csoport 

1)  Csodasziget 82 Katica 

21 fő 

Pillangó 

20 fő 

Csiga-biga 

20 fő 

Halacska 

21 fő 

  

2)  Gyerek-Virág 79 Mákvirág 

20 fő 

Harangvirág 

18 fő 

Napraforgó 

22 fő 

Gyöngyvirág 

19 fő 

  

3)  Katica 126 Süni 

20 fő 

Tigris 

20 fő 

Kenguru 

21 fő 

Lila sárkány 

22 fő 

Mákvirág 

20 fő 

Méhecske 

22 fő 

4)  Mesepalota 111 Kippkopp 

21 fő 

Kis Vuk 

25  fő 

Kisvakond 

21 fő 

Süni 

22 fő 

Micimack

ó 

22 fő 

 

5)  Napraforgó 82 Katica 

24 fő 

Süni 

21 fő 

Maci 

23 fő 

Cica 

14 fő 

  

6)  Napsugár 60 Maci 

16 fő 

Csiga-biga 

15 fő 

Egerek 

13 fő 

Pillangó 

16 fő 

  

7)  Pitypang 118 Maci 

18 fő 

Mókus 

18 fő 

Csiga 

18 fő 

Cica 

19 fő 

Süni 

25 fő 

Pillangó 

20 fő 

8)  Százszorszép 126 Cica 

24 fő 

Pillangó 

20 fő 

Mókus 

22 fő 

Kutyus 

18 fő 

Maci 

20 fő 

Nyuszi 

22 fő 

9)  TÁ-TI-KA 79 Bambi 

19 fő 

Gyöngyvirá

g 

21 fő 

Mókus 

15 fő 

Tücsök 

24 fő 

  

10)  Tündérkert 78 Katica 

19 fő 

Csiga-biga 

20 fő 

Maci 

18 fő 

Hangyabanda 

21 fő 

  

11)  Várunk Rád 69 Cica 

18 fő 

Süni 

18 fő 

Kutya 

17 fő 

Maci 

16 fő 

  

12)  Virágkoszorú 81 Búzavirág 

23 fő 

Kamilla 

22 fő 

Csipkebogyó 

17 fő 

Levendula 

19 fő 

  

 összesen 1091       

 

c) A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési 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 

 

A napi térítési étkezési díj, háromszoros étkezés esetén: 333 Ft / nap 

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról  

1997.évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, amely 

2015. szeptember 1- én lépett hatályba. MK. 2015/77. Gyvt.) 151. §  
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A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként 

kell biztosítani, (a továbbiakban: ingyenes étkezés) az óvodai nevelésben részesülő gyermek 

után, amennyiben: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek (megjegyzés: 

fontos, hogy azonos háztartásban élő), 

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-

át 

2021-ben 167.400 Ft     nettó 111.320 Ft x 1,3-kal = 144.717 Ft), vagy 

- nevelésbe vették. 

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 tartalmazza, 

 

További intézményi ellenőrzések (eredmények később várhatóak): 

- Hexon-Gold Kft - udvaron lévő játszóeszközök ellenőrzése. 

- ÁSZ ellenőrzés. 

- MÁK ellenőrzés 

- HACCP  ellenőrzés. 

- Belső ellenőrzések: 

1. Szakmai- pedagógiai tevékenység célja a minőség és hatékonyság biztosítása,  

az oktató-nevelő munka eredményeinek megfigyelése. 

2. Gazdálkodás ellenőrzése kiterjed a vagyonvédelemre, az eszközök rendeltetésszerű 

használatára, a beszerzésekre és a takarékosságra. 

3. Munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés vonatkozik a munkakezdés pontosságára, a 

munka-végzés minőségére, a munkaidő hatékony kihasználására, valamint a törvények 

betartására. 

4. Tanügy- igazgatási feladatok ellenőrzése elsősorban a tanügyi dokumentumok 

meglétéhez, és vezetéséhez kapcsolódik. 
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e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2021. szeptember 01. utolsó napja 2022. 

augusztus 31.  

Hétfőtől-péntekig 6.00 órától 18.00 óráig tart nyitva tagintézményünk változó, lépcsőzetes 

munkakezdéssel, illetve befejezéssel. Reggel az óvodába való érkezéstől tagóvodánként 

meghatározott időpontig, összevontan biztosítunk ügyeletet a gyerekek részére.  

A nevelőtestületek által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használhatunk fel. Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli 

munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A 

nevelőmunkát segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, udvari munkás) részvétele az 

alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.  

 

2021 – 2022. évi naptári évet – érintő munkarend-változás szempontjából releváns 

időpontok:  

- 2021.november 1.hétfő  - Mindenszentek napja  

- 2021.december 11. szombat - munkanap  

- 2021.december 24. péntek: pihenőnap (dec.11-én ledolgozzuk)  

- 2021.december 25-26. - Karácsony  

- 2022. január 3-án - hétfőn első munkanap 

- 2022. március 14. – hétfő – Pihenőnap 

- 2022. március 15. – kedd – Nemzeti ünnep 

- 2022. március 26. – szombat – munkanap 

- 2022. április 15. – péntek – Nagypéntek 

- 2022. április 17-18. vasárnap-hétfő Húsvét 

- 2022. június 6. – hétfő – Pünkösd 

- 2022. augusztus 20. – szombat – Államalapítás ünnepe 

 

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

jogszabályok megtartásával, 

 

Ellenőrzések 

Tanfelügyeleti, és pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 145§ (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a 

nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános 

pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános 

pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját 

céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva 

értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.  

 

https://unnepnapok.com/punkosd/
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146.§ (2) A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik. 

A pedagógusok előmenetelét a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló korm.rendelet szabályozza. 

A minősítő vizsgába, minősítési eljárásba bekerülő pedagógusok 2021/2022-ben: 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 
jog-szabályok megtartásával történik. 

Az OH által elvégzett 2020/2021-es nevelési évben a minősítéseken részt vett pedagógusok 

valamennyien megfeleltek, minősítésük megtörtént. Az eredmény nem publikus. 

 

 

 

g) Az SZMSZ-t, a Házirendet és a Pedagógiai Programot tartalmazza. 

 

A felsorolt, folyamatosan frissített dokumentumok az intézmény honlapján megtalálhatóak, 

onnan letölthetők. 

 g)  
www.08egyesitettovoda.hu dokumentum menüpont alatt 

 

(2) 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. 

Ssz. A pedagógusok száma Az eljárás megnevezése Célfokozat 

1. törölve 2021-es tagóvoda-vezetői, és tagintézményi 

ellenőrzés 

tanfelügyelet 

2. 3 fő 2021. évi kötelező minősítő vizsga 

gyakornokoknak 

Pedagógus I. 

elérése 

3. 2 fő 2021. évi Pedagógus I. minősítési eljárás Pedagógus II. 

elérése 

4. 1 fő 2021. évi Pedagógus II. minősítési eljárás Mesterpedagógus 

5.  1fő ped.,3 fő vezetői,  

1tagóvoda, 

2022-es pedagógus, tagóvoda-vezetői, és 

tagintézményi ellenőrzés 

tanfelügyelet 

6. 3 fő 2022. évi kötelező minősítő vizsga 

gyakornokoknak 

Pedagógus I. 

elérése 

7. 1 fő 2022. évi Pedagógus I. minősítési eljárás Pedagógus II. 

elérése 

8. 0 fő 2022. évi Pedagógus II. minősítési eljárás Mesterpedagógus 

http://www.08egyesitettovoda.hu/
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1; A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok száma: 114 fő 

 intézményvezető      1 fő nincs kötött munkaideje 

 vezető helyettes      3 fő kötött munkaidő   

 tagóvoda-vezető      9 fő kötött munkaidő. 

 csoportos óvodapedagógus   84 fő kötött munkaidő 

 fejlesztőpedagógus    12 fő kötött munkaidő 

 logopédus       1 fő kötött munkaidő 

 gyógypedagógus      2 fő kötött munkaidő 

 pszichológus       2 fő kötött munkaidő 

 

2; Nevelést, oktatást közvetlenül segítők (NOKS alkalmazottak) 

 

 pedagógiai asszisztens   23 fő kötött munkaidő  

 csoportban dolgozó pedaszi   16 fő ebből 8 óvodapedagógusnak tanul 

 dajka      58 fő kötött munkaidő 

 óvodatitkár     10 fő kötött munkaidő 

 

3;  Nevelést, oktatást segítők (NOS alkalmazottak) 

 JÓK     titkárság az   igazgatóságon  6 fő munkaideje 

 udvaros-általános munkás   9 fő munkaideje 

 

Az engedélyezett álláshelyek száma: 251 
 

- Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében 

történik, rájuk a többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó. 

- Munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézményvezető. 

 

A közalkalmazottak illetményüket a Kjt. (A/1-től F/14-ig), óvodapedagógusok esetén pedig a 

pedagógus életpálya modell által szabályozott bértábla {Fokozat: Gyakornok (0-2 év), 

Pedagógus I (maximum 9 év)., Pedagógus II. (minimum 6 év), Mesterpedagógus (választható, 

14 év szakmai gyakorlat, szakvizsga + minősítés után)} alapján kapják. 
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A pedagógusok iskolai végzettsége 
 

óvodapedagógus 114 fő, ebből  

 óvodapedagógus felsőfokú végzettségű  92 fő  

 szakvizsgával rendelkezik   34 fő  

 gyakornok       14 fő 

 Ped.I      43 fő 

 Ped.II      43 fő 

 mesterpedagógus       5 fő 

 tartósan távol van       9 fő   

 +egyetemet végzett            5 fő  

 +második főiskola /tanítói, tanár/    8 fő 

 +második főiskola     28 fő 

 középfokú végzettségű     5 fő 

 fejlesztőpedagógus    12 fő 

 pszichológus       2 fő 

 logopédus       1 fő 

 gyógypedagógus      2 fő  

  

 

NOKS-os alkalmazottak végzettsége 

 

pedagógiai asszisztens    23 fő  

csecsemő-gyermekápoló      1 fő 

egyéb középfokú végzettségű     2 fő 

érettségi végzettségű      12fő   

felsőfokú végzettségű       8 fő  

    

 

dajka       58 fő 

ált.isk.+dajkaképző     43 fő  

középfokú + dajkaképző      3 fő  

érettségi      12 fő  

 

óvodatitkár      10 fő 

középfokú végzettségű    10 fő  

 

NOS-os alkalmazottak végzettsége  

 

titkárságon ügyviteli dolgozói   5 fő  

felsőfokú végzettségű     3 fő  

középfokú végzettségű    2 fő  
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1. magyar és 2. angol nyelven 

 

1. Óvodánk tevékenységét az érvényben lévő 2021.08. 01/A/5 Alapító Okirat határozza meg: 

 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

„Befogadó óvodákkal a minőségi kisgyermekkori fejlesztésért” című projekt célja: 

a kerületi lakosság széles rétegei számára vonzó, a társadalmi hátrányok kiegyenlítése és a gyerekek 

kompetenciáinak fejlesztésére alkalmas, a gyerekek az iskolára hatékonyan felkészítő 

intézményrendszer kialakítása. 

A 12 józsefvárosi óvoda váljon vonzóvá azon szülők számára is, akik ma a kerületen kívül járatják 

óvodába a gyermekeiket; tükrözzék azt a sokszínűséget, ami a kerületre, az óvoda körzetére jellemző, 

ehhez minden óvoda – saját programját megőrizve, az erősségeire építve – egy saját intézményi 

fejlesztési programot alakítson ki, és valósítson is meg. Azt is szeretnénk elérni, hogy az óvodák olyan 

vonzó és magas színvonalú programokat és szolgáltatásokat nyújtsanak a kerületieknek, hogy minden 

VIII. kerületben élő család helyi óvodába akarja járatni a gyermekét. 

Letölthető: www.08egyesitettovoda.hu 

Feladatunk: óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését elősegítsük, az életkori és egyéni sajátosságok és az 

eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Kreatív, megfelelő önértékelő képességgel és reális 

önbizalommal bíró gyermekeket neveljünk, akik rendelkeznek olyan készségekkel, képességekkel, 

személyiségjegyekkel, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai élet megkezdésére. 

Gyermekcsoportjaink vegyes, és osztott életkorúak, fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk bekerült 

gyermek családias légkörben nevelődjenek, valamint figyelembe vesszük a szülők kérését is. 
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Angol nyelvű tájékoztató: 

 

The operation of our Kindergartens is determined by the validated 2021.08. 01/A/5 Founding 

Regulation: 

Pre-school education and providing and its professional tasks.  

Education and providing of children with special needs in the kindergarten and the 

professional tasks. 

Pre-school education and providing of nationalities, and its professional tasks. 

Operation tasks of the pre-school education and providing. 

Catering for children in the public-educational-institutions. 

Catering of employee in the public-educational-institutions. 

 

The purpose of the tender, called „Befogadó óvodákkal a minőségi kisgyermekkori 

fejlesztésért”: 

 

By the people of the district it is very pleased to establish an educational institution, which 

could treat socio-economic disadvantages, improve the different competencies of the children 

and prepare them to school.  

The 12 kindergartens should be engaging for those parents, whose children currently are not 

attending to the kindergarten of the VIIIth district. The kindergartens should reflect the diversity 

of the district. To achieve that, every kindergarten has to prepare a development-plan, which 

builds on the strengths and traditions of the kindergarten. The development plans are 

continually realized during the school-year.  

We would like to achieve, that the kindergartens could provide high-quality services for the 

people of the district, and that way every family have the opportunity to enroll their children to 

a well-improved kindergarten. 

 

Download from www.08egyesitettovoda.hu 

 

Our mission: allow the children the diverse and harmonic development, give the opportunity 

to unfold the children their personalities, reduce the socio-economic disadvantages, take care 

about the age-specifities, individual-and special needs. We try for raise children, who are 

creative and have adequate self-esteem and have the skills, abilities and traits, which can 

guarantee the successful school-starting.  

 

Based on age groups there are homogeneous and heterogeneous groups in the kindergartens. 

We believe, that it is important to create a calm, peaceful, family-spirited environment. We take 

notice of the parents’ needs.  

 

http://www.08egyesitettovoda.hu/

