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 Kedves Szülők!  

- 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az 

ún.  Különös közzétételi lista megjelentetésére. 

- A nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. ( VIII.28. ) Kormány-rendelet 10. 

fejezet 23.§ -a 1.-2. bekezdése alapján a következő adatokat tesszük közzé: 

1.Óvodánk adatai:   

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde   

7143, Őcsény, Fő u.42-44 

Tel: 74-495-636 

E-mail cím: ocsenyovoda@gmail.com 

Honlap:  http://www.ocsenyovoda.hu/ 

Az óvoda vezetője: Csirzóné Kovács Éva- Sárga csoport 

Óvodavezető helyettes: Deutsch Boglárka  

Gyermekvédelmi felelős: Csirzóné Kovács Éva – Sárga csoport 

Az óvoda nyitva tartása: Hétfőtől - Péntekig 6.30-17.30. 
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2.  Személyi feltételek 

Alkalmazotti közösség létszáma: 10 fő 

 Dolgozók végzettsége: 

- Óvodapedagógusi szakképzettséggel (főiskola) rendelkezik: 5 fő  

Ebből 1 fő szakvizsgázott óvodapedagógus, közoktatási szakértő 

                       1 fő  és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája 

 

- Dajka szakképzettséggel rendelkezik: 3 fő  

Ebből 1 fő szakmunkásképző + dajkai szakképzettség  

                      2 fő érettségi+ dajkai szakképzettség 

 

- Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

 Érettségi + pedagógiai asszisztens szakképzés 

 Érettségi  

 A óvodapedagógusok továbbképzési területei: 

Csirzóné 

Kovács Éva 

 

Diploma: 1991. 

 

 

Szakvizsga: 

2007. 

 

     

 

1998-2005 

 

60 óra :A játék öröm 

óvodás korban ( 

2000.) 

 

60 óra:Az óvodás 

gyermek 

tevékenységei 

(1999) 

 

 

2007. közoktatás 

vezetői szakvizsga 

2007-2014. 

30:Ismeretek a tanulói 

nehézségekés zavarok 

felismerésének és 

kezelésének köréből 

(2012.) 

5: A lelki egészség 

fejlesztése önismereti 

technikák segítségével 

(2012.09.) 

60:Vezetői-

minőségirányítási,- 

minőség biztosítási 

mentor szakmódszertani 

modul (2013.06.) 

5: A tehetségek egyéni 

fejlesztési programja 

(2013.) 

 

 

2014-2021.(120) 

30 óra: 

Intézményvezetők 

felkészítése az 

intézményi 

önértékeléshez, a 

tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez és a 

pedagógus 

minősítéshez 

kapcsolódó 

intézményvezetői 

feladatok ellátása 

(2015) 

10: Pedagógusok 

felkészítése a 

tanfelügyeleti 

ellenőrzésre és a 

pedagógus-

minősítési 

eljárásban való 

részvételre (2015) 

10: 

Intézményvezetők 

felkészítése az 

intézményi és a 

tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez 

kapcsolódó 

feladatok ellátására 

(2016. ) 

30:Egészséges 

életmódra nevelés 

2021- 

mentes a 

továbbképzési 

kötelezettség alól 
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hátrányos helyzetű 

gyermekeket nevelő 

óvodákban, a 

fejlesztés beépítése 

a pedagógiai 

programba (2018) 

10: 

Intézményvezetők 

felkészítése az 

intézményi és a 

tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez 

kapcsolódó 

feladatok ellátására 

(2019. ) 

30: Számítógép 

alkalmazási 

lehetőségei a 

tanítás-tanulási 

folyamatban I. 

(2019. ) 

Deutsch 

Boglárka 

 

Diploma: 2003. 

 

 

 

 

 

. 

2003-diploma  

2003-

2010.mentes 

 
60:Játék és tánc az 

iskolában       

   ( 2006) 

Családi Napközi 

működtetésére 

felkészítő tanfolyam 

2006. ( nem 

akreditált)- 

2010-2017. (120) 
30:Ismeretek a tanulási 

nehézségek és zavarok 

felismerésének és 

kezelésének köréből   

(2012.)  

5:Segítség a bajban-

munkahelyi 

segítségnyújtás az 

óvodákban      (2012)  

5:Lelki egészség 

fejlesztése önismereti 

technikák segítségével   

(2012) 

10:A matematikai 

kompetenciák 

fejlesztése és 

diszkalkulia prevenció 

gyakorlata 

gyermekkorban( 2013) 

5: A tehetségek egyéni 

fejlesztési programja 

(2013.) 

5:Pedagógus portfólió 

készítése ( 2013.) 

30: Ünnepek a 

néphagyományokban, 

ünnepek az óvodában és 

az általános iskola 1-2. 

osztályában ( 2014) 

30: Népi játékok, népi 

tánc módszertan az 

óvodában és az 

általános iskola 1.-2. 

osztályában (2014.) 

60:Népi játék, néptánc 

alapú mozgásfejlesztés 

és tehetséggondozás az 

óvodában és az alsó 

2017-2024 (107) 
30: Számítógép 

alkalmazási 

lehetőségei a 

tanítás-tanulási 

folyamatban I. 

(2019. ) 

30:” Így tedd rá! – 

Nép játék, 

néptáncmódszertan 

az óvodákban és az 

általános iskola alsó 

tagozatában” 

30: Drámajáték-

vezetés (2020) 

5:DíaPed-Diabétesz 

oktatási program 

pedagógusoknak 

gyakorlat (2021) 

5:DiabMentor-

szakmai 

továbbképzés 

pedagógusoknak a 

cukorbeteg gyerekek 

támogatásáért 

(2022) 

7: Pedagógusok 

felkészítése a 

minősítésre (2022) 
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tagozatban       ( 2016) 

30:Autizmussal élő 

gyermekek célzott 

pedagógiai ellátásának 

elméleti és gyakorlati 

alapjai  (2016) 

30:Népi játék, néptánc 

módszertan az 

óvodában és az 

általános iskola alsó 

tagozatában ( 2016) 

 

 

 

 

 Fetzer Dóra 

 

Diploma: 2003. 

 

 

 

Szakvizsga: 

2008. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

2003-diploma 

2003-2010 mentes 

2008-szakvizsga 

2008-2015. mentes 
30:Az IPR elméleti és 

gyakorlati 

alkalmazásához 

szervezett DIFER 4-8 

éves gyerekek 

számára(2009) 

30: DIFER 

Programcsomagra 

alkalmazott fejlesztés4-

8 éves korban(2009) 

10:Drámapedagógiai 

rendszerek az 

óvodában(2011) 

30:Anyanyelvi 

fejlesztés játékosan A 

kisgyermek fejlesztése 

anyanyelvi és 

drámajátékokkal(2012) 

5:Előítélet-kezelés a 

közoktatási 

intézményekben(2012) 

5:A tehetségek egyéni 

fejlesztési programja 

(2013.) 

20:Pedagógia portfólió 

szabadegyetemi kurzus 

(2013.) 

2015-2022. 

(120) 
60: Reflektív 

óvodapedagógus 

mentor-felkészülés a 

reflektív 

óvodapedagógus 

mentor szerepre ( 

2015.) 

30:Művészeti 

nevelés hátrányos 

helyzetű 

gyermekeket nevelő 

óvodákban, 

fejlesztés beépítése 

a pedagógiai 

programba ( 2018.) 

30: Drámajáték-

vezetés (2020) 

7:Pedagógusok 

felkészítése a 

minősítésre ( 2022) 
 

 

2022-2029 
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Stölkler 

Viktória 

 

Diploma: 2016. 

 

     

 

 2016-diploma 

 

2016-2023 

mentes 

 

 

 

 

 

 

 

Steiner 

Andrásné 

 

Diploma:1981. 

 

 

 

   2022- 

mentes a 

továbbképzési 

kötelezettség alól 

 

3. Óvodai nevelési év rendje 

 A nevelési év 2022. szeptember 01-tól 2023. augusztus 31-ig tart. 

 

 

A szünetek alatt az óvoda ügyeletet biztosít a szülők igényei szerint! 

A nyári nagytakarítási szünet tartama: 3 hét  

Tervezett ideje: 2023. augusztus 11 - 2023. augusztus 31-ig tart. 

A nyári zárás időpontját 2023. február 15 –ig közöljük a szülőkkel. 

 

A 11/1994 (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 

előreláthatóan 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket 

legalább 7 nappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési 

értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel. 

Ezeken a napokon, igény esetén a gyermekek számára összevont csoportban működő 

felügyeletet biztosít az óvoda. 

 

 Nevelés nélküli munkanapok: 

 - Belső továbbképzés       1. nap 2022. október 15. 

 - Belső képzés, értekezlet      2. nap 2023. április 6. 
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 4.Ünnepek, megemlékezések, kirándulások, közös programok 

 

- Szülői értekezlet (beszoktatás)  2022. augusztus 29.   

- Szülői értekezletek    2022. szeptember 21. 

- Mese délelőtt Vízcseppek világa  2022.szeptember 27. 

- Kirándulás Gemencbe   2022- szeptember 28. 

- Egészségnap                       2022. október 5.  

- Nevelés nélküli munkanap   2022. október 15 

-  Fényképész az óvodában   2022.október 27-28. 

- Márton napi készülődés az óvodában 2022.november 11.   

- Mikulás ünnepség    2022.december 6. 

- Karácsonyi ünnepség    2022.december 21. 

- Szülői értekezletek    2023. január 25. 

- Fogadó óra kék csoport   2023. január 30-31. 

- Fogadó óra zöld csoport   2023. február 1-2. 

- Fogadó óra sárga csoport   2023. február 6-7. 

- Farsangi mulatság    2023.február 12. 

- Kiszebáb égetés    2023. február vége-március eleje 

- Március 15 ünnepség    2023.március 14. 

- Nevelés nélküli munkanap   2023.április 6. 

- Húsvéti nyuszi ünnep    2023. április 12. 

- Anyák napja mindhárom csoportban  2023. május 5. 

- Szülői értekezletek    2022.május 17. 

- Ballagás és évzáró a kék csoportban   2023. május 24. 

- Ballagás és évzáró a sárga csoportban 2023. május 25. 

- Ballagás és évzáró a zöld csoportban 2023. május 26. 

- Pécs kirándulás    2023. május 31.  

- Fogadó óra kék csoport   2023. május 31-június 1. 

- Fogadó óra zöld csoport   2023. június 2-3. 

- Fogadó óra sárga csoport   2023.június 7-8. 

- Gyereknap     2023. június 13. v. 14. 
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5. Óvodai csoportok  

 

 

- Az óvodai csoportok száma: 3 vegyes életkorú csoport 

 

- Csoportok felvett gyermeklétszáma: 67 fő 

 

- Zöld csoport: 23 fő  

- Kék csoport: 23 fő 

- Sárga csoport: 21 fő 

 

 

6.Étkezési térítési díjak 

 

 

- Tízórai  75,- Ft+ÁFA =95,- Ft 

 

- Ebéd  218,- Ft+ÁFA =277,- Ft 

 

- Uzsonna 41- Ft+ÁFA =52,- Ft  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 

ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. szept. 1-ejei 

hatállyal kibővítette az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét. 

Ingyenes étkezésre jogosultság feltételei: 

-         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

-         a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek 

-         azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül 

az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos 

-         akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

-         akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

-         akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, nettó összegének 130% - át. 

Az ingyenes étkezés igénybevételéhez a nyilatkozatot bármikor benyújthatja a szülő. 
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7. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok 

Megtekinthetők az intézmény honlapján: :  http://www.ocsenyovoda.hu/címen, vagy papír 

alapon az óvodavezető irodájában. 

 

- Helyi Óvodai Pedagógiai Program 

- Házirend 

- SZMSZ 

- Éves Munkaterv 

 

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra 

kerül. 

 

8.Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2015. szeptember 1- től hatályba lépő 

rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson kell részt vennie. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

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 május 25. 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, 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 rendelhető ki. 

Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben – szabad férőhely esetén - 

akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a 

harmadik életévüket. ( Nkt.8.§ (1) bekezdés. 

 

Az óvodába történő jelentkezés: 

2023. április 20.-tól május 20.-ig bezárólag. Az önkormányzat jegyzője által meghirdetett 

időpontban. 

  

 

Őcsény, 2022.10.01. 


