
Különös közzétételi lista 
A kormány 229/2012.(VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

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

 

Közzétevő: Jászboldogházai Mesevár Óvoda 

5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2 

Telefon: +36/57/460 744 

Mobil: +36/70/372 7347 

E-mail: ovoda.boldoghaza@gmail.com 

  ovoda@jaszboldoghaza.hu 

Közzététel időpontja: 2018.október 1. 

Óvodapedagógusok száma, végzettsége 

 iskolai végzettség szakképzettség 

1 fő főiskolai óvodapedagógus 

integrációs fogadópedagógus 

szakvizsgázott nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus 

szakvizsgázott közoktatási vezető 

1 fő főiskolai óvodapedagógus, tanító 

1 fő főiskolai óvodapedagógus 

 gyógypedagógiai aszisztens  

szakvizsgázott fejlesztő, differenciáló pedagógus 

1 fő főiskolai  gyakornok óvodapedagógus 

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkák  

 

 iskolai végzettség szakképzettség munkakör 
1 fő érettségi dajka dajka 

1 fő szakmunkás dajka dajka 

 

 

 

 



Óvodai csoportok 

Az 50 férőhelyes óvodánkban 2 részben osztott életkorú csoportban fogadjuk a 

gyermekeket. 

 

2018.10.01. adat alapján 

csoport neve fő 
Maci csoport 20 
Vuk csoport 22 
 

 Intézményünk rendelkezik tornaszobával, amelyben lehetőség nyílik a gyermekek 

mozgásigényének sokoldalú kielégítésére és az egyéni differenciált bánásmódra.  

Nevelési év rendje 
A nevelési év:  2018. szeptember.01-től 2019.augusztus.31-ig   

Szorgalmi időszak: 2018.szeptember 01-től 2019. május 31-ig 

Nyári időszak: 2019.június 01-től 2019. augusztus 31-ig 

Az óvoda nyitva tartása: 600-1700  napi 11 óra. 

A nyári zárva tartási időtartam a fenntartó rendelkezése szerint: 4 hét  

Kapcsolattartás rendje 

Szülői értekezlet: 2018.szeptember 18. mindkét csoportban 

 2019.január 16. mindkét csoportban 

 2019. április (az iskolai beiratkozás napján) nagycsoportos 

gyermekek szülei részére 

Fogadóórák: A gyermek fejlődésének nyomon követéséről évi két 

alkalommal mindkét csoportban a szülőkkel egyeztetett 

időpontban. Ezen kívül igény esetén az óvodapedagógussal 

egyeztetett időpontban. 

Nyílt napok 2019. március   

Nevelés nélküli napok az óvodában 
 
A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés 

nélküli munkanapot vesz igénybe, amely időpontról a szülőket legalább 7 nappal korábban 

értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, 

illetve belső vagy külső továbbképzésekre és tanulmányutakra használja fel. E napokon az 

óvoda a rászoruló gyermekek részére ügyeletet szervez. 



Az ügyeleti rend és az óvónők munkarendje az éves munkatervben kerül 

meghatározásra. 

Az óvoda működéséről az egyéb részletes tudnivalókat az SZMSZ-ben és a Házirendben 

olvashatják. 


