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

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával 

jogviszonyban áll. 

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 

nyitvatartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 

életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító 

óvoda). 

(3a) Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon 

alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda 

házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti. 

Az óvodai felvételeknél elsősorban az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe 

venni: 

1) Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott körzethatárok szerint lakik, 

vagy ahol szülője dolgozik. 

2)  1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló (Gyvt.)  

a) 6.§ (2a) A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga 

van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények 

leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez. 

b) 41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon 

gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a 

gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési 

támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a 

nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási 

intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében 

biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő 

munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult 

az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is. 

3)  Nkt. 4. § 25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
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érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátást biztosító székhelyóvoda és 

tagóvodák:                       

1. Mozgásszervi (mozgássérült) fogyatékosság JÓK Virágkoszorú Tagóvodája 

JÓK TÁ-TI-KA Tagóvodája 

2. Érzékszervi (látássérült) fogyatékosság JÓK Napvirág Tagóvodája 

3. Érzékszervi (hallássérült) fogyatékosság JÓK Százszorszép Tagóvodája 

JÓK Pitypang Tagóvodája 

JÓK Katica Tagóvodája 

4. Enyhe értelmi fogyatékosság JÓK Csodasziget Tagóvodája 

JÓK Pitypang Tagóvodája 

JÓK Mesepalota Tagóvodája 

5. Középsúlyos értelmi fogyatékosság JÓK Tündérkert Tagóvodája 

6. Beszéd fogyatékosság Józsefvárosi Óvodák 

(székhelyóvoda) és minden 

tagóvoda 

7. Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

súlyosan-halmozottan fogyatékosság 

JÓK Katica Tagóvodája 

JÓK Várunk Rád Tagóvodája 

8. Autizmus spektrum zavar Józsefvárosi Óvodák 

(székhelyóvoda) és minden 

tagóvoda 

9. Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) 

Józsefvárosi Óvodák 

(székhelyóvoda) és minden 

tagóvoda 

 

 

 

A felvétel rendje 

 Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-

oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi 
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kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai 

foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, 

továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános 

járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban 

részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem 

a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. 

 45 § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján 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 eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme 

alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai 

dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői 

bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló 

határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét 

javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének 

teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat. 

 „Befogadó óvodákkal a minőségi kisgyermekkori fejlesztésért” című projektben az a cél, 

hogy 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 
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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. 

Körzethatár módosítás az óvodák optimális kihasználása, és annak érdekében, hogy az egyes 

óvodákban arányosan legyenek jelen a roma, a sajátos nevelési igényű és a külföldi gyerekek. 

- A felvételnél előnyt élveznek az óvoda körzetébe tartozó 3 évesnél idősebb 

gyermekek. 

- Túljelentkezés esetén a gyermek óvodai ellátását különösen az olyan gyermek 

számára kell biztosítani. 

 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség, 

 akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, 

 kinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni. 

Amennyiben a gyermekek azonos helyzetűek, akkor az intézményvezető a tagóvodák között 

koordinálja a felvételeket. A szülők számára felajánlja a lakóhelyéhez legközelebbi, nem 

körzetes tagóvodát (férőhely esetén). 

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

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A 

fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 

eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal  

 Az engedélyezett csoportok száma összesen: 55 

A csoportba járó gyermekek maximális létszáma: 25 fő 

 

Józsefvárosi Óvodák/ JÓK/ 

összes 

csoport 51   

Csodasziget Tagóvodája 4 Pitypang Tagóvodája 6 TÁ-TI-KA Tagóvodája 4 

Napvirág Tagóvodája 4 Székhely Tagóvodája  4 Tündérkert Tagóvodája 4 

Katica Tagóvodája 6 

Százszorszép 

Tagóvodája 6 Várunk Rád Tagóvodája 4 

Mesepalota Tagóvodája 5   Virágkoszorú Tagóvodája 4 

 

A felvehető gyermekek száma: 1 215 fő 
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A 2022. 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 

24 fő 

Pillangó 

22 fő 

Csiga-biga 

19 fő 

Halacska 

17 fő 

  

2)  Napvirág 93 Csibe 

21 fő 

Maci 

24 fő 

Róka 

24 fő 

Cica 

24 fő 

  

3)  Katica 143 Süni 

23 fő 

Tigris 

23 fő 

Kenguru 

23 fő 

Lila sárkány 

24 fő 

Mákvirág 

23fő 

Méhecske 

23 fő 

4)  Mesepalota 104 Kippkopp 

19 fő 

Kis Vuk 

19 fő 

Kisvakond 

23 fő 

Süni 

21 fő 

Micimackó 

22 fő 

 

5)  Napraforgó 88 Katica 

23 fő 

Süni 

19 fő 

Maci 

24fő 

Cica 

22 fő 

  

6)  Pitypang 115 Maci 

18 fő 

Mókus 

18 fő 

Csiga 

18 fő 

Cica 

19 fő 

Süni 

25 fő 

Pillangó 

20 fő 

7)  Százszorszép 139 Cica 

24 fő 

Pillangó 

24 fő 

Mókus 

22 fő 

Kutyus 

23 fő 

Maci 

21 fő 

Nyuszi 

22 fő 

8)  TÁ-TI-KA 83 Bambi 

20 fő 

Nefelejcs 

25 fő 

Mókus 

16 fő 

Tücsök 

22 fő 

  

9)  Tündérkert 76 Katica 

17 fő 

Csiga-biga 

16 fő 

Maci 

24 fő 

Hangyabanda 

18 fő 

  

10)  Várunk Rád 73 Cica 

19 fő 

Süni 

20 fő 

Kutya 

15 fő 

Maci 

20 fő 

  

11)  Virágkoszorú 92 Búzavirág 

24 fő 

Kamilla 

20 fő 

Csipkebogyó 

24 fő 

Levendula 

24 fő 

  

 összesen 1088       

 

 

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 szóló  
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1997.évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő 

módosítása alapján, amely 2015. szeptember 1- én lépett hatályba. MK. 2015/77. Gyvt.) 

151. § (5) 

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 

2022-ban 200.000 Ft     133.000,- Ft x 1,3-al = 172.900,- Ft/ hó 

- 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: 

- Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Hatósági ellenőrzése: 

kerti játékok felülvizsgálata. 

- A HACCP-rendszeren keresztül az élelmiszer-biztonság elérése. 

- Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). 

- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat (2 évente). 

- JSzSzGyK révén meghatalmazott személy által végzett pénzügyi felülvizsgálat. 

 

Belső ellenőrzések: 

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

az oktató-nevelő munka eredményeinek megfigyelése. 
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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. 

 

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

évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

 

Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2022. szeptember 01. utolsó napja 2023. 

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.  

 

2022-2023. évi naptári évet érintő munkarend-változás szempontjából releváns 

időpontok:  

- 2022. október 15. szombat - munkanap 

- 2022. november 1. kedd - Mindenszentek napja  

- 2022.december 26. - Karácsony  

- 2023. január 2. hétfő - első munkanap 

- 2023. március 15. szerda – Nemzeti ünnep 

- 2023. május 1. hétfő – munka ünnepe 

- 2023. április 7. péntek – Nagypéntek 
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- 2023. április 10. hétfő - Húsvét 

- 2023. május 29. hétfő – Pünkösd 

 

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.  

146§ (2) A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik, célja az 

ellenőrzött pedagógus pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, módszere - ha a pedagógus 

munkakörének részét képezi - a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti 

megfigyelése, a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai 

tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, valamint az intézményi önértékelés 

pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése. 

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.  

Komplex ellenőrzésre gyakrabban (háromévente) kerülhet sor. 

 

A minősítési eljárásba bekerülő pedagógusok 2022/2023-ban: 

 

Ssz. Pedagógusok száma Eljárás megnevezése Célfokozat 

1. 1 fő  pedagógus tanfelügyelet tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

2. 2 fő  intézményvezetői tanfelügyelet tanfelügyeleti 

ellenőrzés 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jog-szabályok megtartásával történik. 

https://unnepnapok.com/punkosd/
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Az OH által elvégzett 2021/2022-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. 

 

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. 

 

1; A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok száma: 134 fő 

• intézményvezető   1 fő nincs kötött munkaideje 

• vezető helyettes   2 fő kötött munkaidő: 6 óra/hét 40 órából 

• tagóvoda-vezető   4 fő kötött munkaidő: 14 óra/hét 40 órából 5-6 cs. 

• tagóvoda-vezető   7 fő kötött munkaidő: 15 óra/hét 40 órából 4 cs. 

• csoportos óvodapedagógus  102 fő kötött munkaidő: 32 óra/hét 40 órából 

• fejlesztőpedagógus   11 fő kötött munkaidő: 32 óra/hét 40 órából 

• logopédus    1 fő kötött munkaidő: 24 óra/hét 40 órából 

• gyógypedagógus   4 fő kötött munkaidő: 24 óra/hét 40 órából 

• pszichológus    2 fő kötött munkaidő: 22 óra/hét 40 órából 

 

2; Nevelést, oktatást közvetlenül segítők (NOKS alkalmazottak) 

 

• pedagógiai asszisztens  23 fő munkaideje: 40 óra/hét  

• dajka     60,5 fő munkaideje: 40 óra/hét 

0,5 fő munkaideje: 20 óra/hét 

• óvodatitkár    7,5 fő munkaideje: 40 óra/hét 

 

3; Nevelést, oktatást segítők (NOS alkalmazottak) 

• JÓK     titkárság az   igazgatóságon 5 fő munkaideje: 40 óra/hét 
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• udvaros-általános munkás  9 fő munkaideje: 40 óra/hét 

•  

0,5 fő munkaideje: 20 óra/hét 

 

Az engedélyezett álláshelyek száma: 239 

 

- 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 óvoda igazgatója  

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jog-szabályok megtartásával történik. 

 

Az OH által elvégzett 2021/2022-es nevelési évben a minősítéseken részt vett pedagógusok 

valamennyien megfeleltek, minősítésük megtörtént. Az eredmény nem publikus. 

 

- 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 óvoda igazgatója. 

 

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. 

 

A pedagógusok iskolai végzettsége 

 

óvodapedagógus 134 fő, ebből (11 fő fejlesztőpedagógus 1 fő logopédus, 4 fő 

gyógypedagógus) 

❖ óvodapedagógusi főiskolai végzettségű  97 fő Gy. P/I/1-15-ig, P/II. /2-15-ig 

➢ szakvizsgával rendelkezik  42 fő  P/II.4-15-ig, 

➢ mesterpedagógus    4 fő   M/8-15-ig, 

➢ gyakornok     15 fő  Gy-F, Gy-E,   
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❖ középfokú óvónőképzőt végzett  7 fő  D/12-15-ig 

 

❖ +egyetemet végzett /tanári/        1 fő  

❖ +második főiskola /tanítói/   4 fő 

❖ +második főiskola /gyógypedagógia  6 fő 

❖ +művelődés szervező    1 fő 

❖ címzetes óvodapedagógus   1 fő 

felzárkóztató pedagógus: 

• logopédus     1 fő P/I./14 

• gyógypedagógus    3 fő P/I.1-P/II.7 

• múzeum pedagógus    1 fő P/I.4 

 

NOKS-os alkalmazottak végzettsége 

pedagógiai asszisztens    23 fő  

egyéb középfokú végzettségű   14 fő  D/3-12 

felsőfokú végzettségű     7 fő E/2-8 

+pedasszisztensi     tanfolyam   1 fő  F/1 

Ped.I       1 fő P/I.5 

 

dajka       60,5 fő 

ált.isk.+dajkaképző     46,5 fő B/1-14 

érettségi + dajkaképző    12 fő D/1-12 

érettségi      1 fő C/11 

 

óvodatitkár      7,25 fő 

főiskolai végzettségű     2 fő  F/4 

felsőfokú végzettségű     1 fő E/1-4 

középfokú végzettségű    7 fő D/1-10 

 

NOS-os alkalmazottak végzettsége 

 

titkárságon ügyviteli dolgozói   5 fő  

felsőfokú végzettségű     3 fő E/5-13 

középfokú végzettségű    2 fő D/2-4 
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1. magyar és 2. angol nyelven 

 

1. Óvodánk tevékenységét az érvényben lévő A90/2022 Alapító Okirat határozza meg, 

- óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

 

- óvodai nevelés, ellátás, 

- iskolai előkészítő oktatás, 

- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, 

- nemzeti óvodai nevelés, ellátás, 

- óvodai intézményi étkeztetés, 

- munkahelyi étkeztetés 

 

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. 

 

---------------------------- 

Angol nyelvű tájékoztató: 

7.The activity of our Kindergarten is determined by the updated Deed of Foundation (No.:  

A90/2022 

 

- Complex supporting of the institutes and public bodies of the kindergarten upbringing 

educational activities 

 

- Kindergarten upbringing, education and support    

 

- Preparatory education for school 

- Upbringing, education and support for those children who need special supporting 

http://www.08egyesitettovoda.hu/
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- National kindergarten upbringing, education and support 

 

- Kindergarten nutrition 

- Nutrition at the workplace 

 

Downloading: www.08egyesitettovoda.hu  

 

Our tasks: To assist and promote the integrated and versatile developing of our kindergartners, 

to help in the unfolding of the personality of children, to decrease the differences and disad-

vantages, with the taking the personality, childhood and the different growth into consideration. 

To up bring and educate such children, who are creative and have suitable, real self-assessment 

and who have so capabilities, skills and personality, which fit and suited them for the starting 

of the school. 

Our kindergarteners are in mixed age groups, because we think that the upbringing of our 

kindergarteners in a familiar environment is very important and we try to accept the requests 

of the parents also. 

 

Visszafordításban: Az Óvodánk foglalkozásait az alapítványi okirat határozza meg. (No.: 

20170801/A/1/2017.(XI.08. 

-  Intézmények és nyilvános szervek átfogó támogatást nyújtanak az óvodaoktatási és 

nevelő tevékenységeiben 

- Óvodai oktatás, nevelés és támogatás 

- Iskolára való felkészítés 

- Nevelés, oktatás és támogatás a különleges nevelést igénylő gyermekeknek 

- Nemzeti óvodai oktatás, nevelés, és támogatás 

- Óvodai élelmezés 

- Munkahelyi élelmezés 

Letölthető: www.08egyesitettovoda.hu 

Feladatunk: Pedagógusaink teljeskörű, integrált fejlesztésének segítése és előre mozdítása 

annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudják 

Segíteni a gyermekek személyiségének kibontakozását, csökkenteni a különbségeket és hátrányokat, a 

személyiséget, gyermekkort és a különböző ütemű növekedés figyelembevételével. 

    

 

http://www.08egyesitettovoda.hu/
http://www.08egyesitettovoda.hu/

