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Az intézmény hivatalos neve

Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda

Az intézmény címe
telefonszáma
e-mail címe
web

1202 Budapest, Mártírok útja 205/B.
+361-285-5102
lurkohaz@lurkohaz.t-online.hu
www.lurkohazovoda.hu

Az intézmény fenntartója, címe,
telefonszáma

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 01.

Az engedélyező szerv neve
Az intézményalapító okiratának
törzskönyvi azonosító száma, kelte
OM azonosító

Budapest, Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat
Képviselőtestülete
2/2017/Lurkóház
Budapest, 2017. május 17.
034726

Az intézménybe felvehető
maximális gyermek létszám
(fenntartói határozat, működési
engedély száma)

344 fő

Az intézmény csoportjainak száma
2019/2020. nevelési évben

14 csoport

Az intézmény napi nyitvatartási
ideje a 2019/2020. nevelési évben

11.30 óra

Alapító okirat szerinti ellátandó
feladatai

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése

A többi gyermekkel együtt nevelhető, szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi
(látási, hallási) értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb
pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartási szabályozási zavarral) küzdő gyermekek
nevelését.

Gazdálkodással összefüggő
jogosítványok

Budapest, Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzatának költségvetési rendeletében
meghatározottak szerint

Intézményvezető

Molnár Tímea

Óvodatitkár

Duka Júlia

Óvodavezető helyettesek

Erdélyi Orsolya, Kökösi- Sigmond Lia

Tagóvoda vezetők

Gálné Kalapos Anita, Oláhné Horváth Ildikó
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1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL A 2020/2021-S NEVELÉSI ÉVRE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése
értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvodákban a nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az Nkt. 72. § (2) bekezdése
értelmében a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően,
saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon
választhat óvodát.
A Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata által fenntartott óvodák jegyzéke a
www.pesterzsebet.hu oldalon található!
Hány éves kortól kötelező az óvodába járás?
A törvény értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, azaz ebben az évben 2020.
szeptember 1-től legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni,
melynek teljesítéséért a szülő felelős. Az Nkt. 8. §. (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az
óvoda felvegye azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A beiratkozás időpontja: 2021. május 03-07.
A beiratkozás a szabadon választott óvodában történik, a beiratkozás részleteiről az érintett
óvodában tájékozódhatnak! A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó
által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. Az a szülő
vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.
A kötelező felvételt biztosító óvoda
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitel szerűen az óvoda
körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).
Mi minősül életvitelszerű ott lakásnak?
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda
körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási
helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta
szerepel.
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Mit kell a beiratkozáskor bemutatni?
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, vagy anyakönyvi kivonatot,
 a szülők személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
 nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy
az alábbi feltételekkel rendelkezik:
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát
Magyarországon gyakorolja,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország
területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálá sáról a szülőket 2021. június 05.
napjáig értesíti. A szülő - amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján az elektronikus
elérhetőségének megadásával kérte - elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke
óvodai felvételt nyert, a gyermek felvételét elutasító döntés közlése minden esetben írásban,
határozati formában történik.
Jogorvoslat az óvodai döntés ellen
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított
15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat az óvodavezetőnél. A fenntartó jár el és
hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre való hivatkozással
benyújtott kérelem esetén. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a
közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
Az integrált nevelést vállaló óvodák a hatályos alapító okiratukban felsorolt fogyatékossági
típussal rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadják a szakértői és
rehabilitációs bizottság javaslata alapján. A sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó
óvodák jegyzéke a www.pesterzsebet.hu honlapon található.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályai
A jegyző – az óvodavezető, valamint védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek az negyedik
életévét betölti, felmentést adhat a 2020/2021. nevelési év kezdő napjától esedékes kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, akinek gyermeke ebben a nevelési évben lesz óvodaköteles, azaz elsőként venné
igénybe az óvodai nevelést és felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel
alól, május 25-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító
óvoda vezetőjéhez. Az a szülő, akinek gyermeke már óvodába jár, fenti eljárás szerint május
25-ig, illetve a nevelési év során bármikor kérheti a kötelező óvodai nevelésben való
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részvétel alóli felmentést, továbbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett
gyermek szülője a nevelési év során bármikor kérheti a gyermek óvodai felvételét.
Ha a szülő egyházi, magán, nemzetiségi önkormányzati - nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem
másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőhöz.
Mi a teendő, ha a család külföldre költözik?
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb május 25-ig írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az első foglalkozási nap – a nevelési év első napja: 2021. szeptember 1.
Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt nyert gyermekek átvétele
is. Az óvodák nyári zárva tartásának idejéről az érdeklődők az önkormányzat, valamint az
óvodák honlapjairól tájékozódhatnak.

2. A Fenntartó által engedélyezett csoportok száma
Lurkóház Óvoda:
4 csoport
Kincskereső Tagóvoda: 4 csoport
Gyermekkert Tagóvoda: 6 csoport

Ssz.

Csoport neve

Létszám

Óvodapedag ógus

Dajka

Pedagógiai
asszisztens

Léka Anita

LURKÓ
1.
2.

3.
4.

Szivárvány

24

Kökösi-Sigmond Lia
Bardi Lászlóné Marika

Regőlyiné
Máté
Krisztina

Ficánka

20

Czwickné Bakai
Andrea
Molnár Gyöngyike

Valentér Zita

23
+1 SNI2

Banáné Viola Anikó
Baranyiné Németh
Ildikó

Kreknyákné
Hrabár
Renáta

25

Balláné Kátai Ildikó
Hideghné Kiss Ágnes

Imre Klaudia

92
+1SNI2

8/8

4/4

Középső csoport

Kis csoport

Süni
Vegyes csoport

Kiscsikó
Vegyes csoport

Összesen:

1/1
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Ssz.

Csoport neve

Létszám

Óvodapedag ógus

Dajka

Pedagógiai
asszisztens

KINCSKERESŐ
1.

Méhecske

2.

Mackó

3.
4.

Kis csoport

Középső csoport

Napsugár
Vegyes csoport

Katica
Vegyes csoport

Összesen:

21
+1SNI2

Kiss Melinda

Vargáné Tóth
Katalin

24

Gálné Kalapos Anita
Kálócfainé Bokor
Veronika

Zalasch
Julianna

23

Balázs Krisztina
Király Miklósné
Marika

Seres Erika

22
+1SNI2

Kondorné Virág Csilla
Virág Péterné Gabi

Kiss Julianna

90
+2SNI2

8/7

4/4

1/1

Kóródiné
Szilágyi Judit

Tomcsik
Nikolett

GYERMEKKERT
1.

Nefelejcs
Vegyes csoport

19
+1SNI2
+1SNI3

Gyurcsek Judit

Nagyné
Zimány
Magdolna

19

Pék Szilvia
Buday Beáta

Szabó
Jánosné
Rózsika

2.

Napraforgó

3.

Napsugár

21
+2SNI2
+1SNI3

Pók Zoltánné Anna
Gábor Krisztina

Szabó
Sándorné
Zsuzsi

4.

Maci

22
+1SNI2

Nagy Lászlóné Éva
Kovács Ildikó

Tóth Cecília

Pillangó

21
+2SNI3

Juhászné Szirmai Edit
Oláhné Horváth Ildikó

Kovácsné
Kiss Beatrix

Katica

25

Erdélyi Orsolya
Gémesi Gőgh Anikó

Kondics
Krisztina

Összesen:

127
+4SNI2
+4SNI3

12/11

6/6

2/2

Intézményi összesen:

317
+7SNI2
+4SNI3

28/26 (+1Vezető)

14/14

4/4

5.

6.

Vegyes csoport

Vegyes csoport

Belina
Csabáné
Szandi
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3. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, az egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá
nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által
adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.
A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje
A Szülő gyermeke részére a tárgy hót megelőző hónapban rendeli meg az étkezést.
Rendelet szerint ingyenesen, illetve térítés ellenében lehet az étkezést megrendelni.
Ingyenes étkezés esetében NYILATKOZAT (gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
igénybevételéhez) kitöltése szükséges.
Az étkezés megrendelésének eljárásrendje
A megrendelés időpontjának pontos dátumát – havonta egy nap - az óvodában jól látható
helyre, legkésőbb egy héttel korábban, az erre rendszeresített hirdetőn függesztjük ki.
Megrendelésre ezen a napon van lehetőség. Kérjük önöket a megrendelési időpont betartására.
A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra.
Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés eljárásrendje
A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.
Hiányzás esetén az étkezést írásban, valamint telefonon az óvodatitkárnál, vagy az
óvodapedagógusoknál lehet lemondani minden nap 900 - óráig!
A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a lerendelést követő befizetésnél írható jóvá.
A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét pénteken, 900 - óráig van lehetőség.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt!
Az ingyenes étkezést igénybe vevő szülő kötelessége az étkezés lemondása a gyermek
hiányzása esetén is!
A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem
A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt
behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad.
A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben
kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni.
Az óvodában csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével
behozni nem szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk.
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4. A Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő
értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési
alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazóvizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék
ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai.
Az intézmény irodájában megtekinthető.
5. Jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Nevelési év
Tevékenységek/foglalkozások rendje
Nyári életrend
Szünetek
Új gyermekek befogadásának ideje

2020. szeptember 1 – 2021. augusztus 31.
Az óvoda nyitva tarása 6,00 – 17,30ig.
A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig
óvodapedagógus foglalkozik.
2020. szeptember 1. - 2021. június 15.
2021. június 16. - 2021. augusztus 31.
Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó
rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan
üzemel. Ezen idő alatt összevont csoportok
működhetnek a gyermeklétszámtól függően.
2020. szeptember 1-től folyamatosan
A fenntartó által meghatározott időben, általában
május első hete.

Új gyermekek beíratása

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint
Felhasználás tárgya

Időpont

(iskolai őszi
szünet
időszaka)
08.00-16.00



Tagóvodánkénti felhasználás szakmai,
módszertani megújulás
Lurkó: 2020.10.28.
Kincskereső: 2020.10.26.
Gyermekkert: 2020.12.12.
Egyéb aktualitások.

2.




SNI (Fonyódi Ildikó)
Egyéb aktualitások

3.



II. Kerületi Fitt Óvodás „Olim-pici”

Ssz.


1.

Érintett
Felelős
Molnár Tímea
Erdélyi Orsolya
Kökösi- Sigmond Lia
Gálné Kalapos Anita
Oláhné Horváth Ildikó

2021.01.29.
Péntek
08.00-16.00

Molnár Tímea
Oláhné Horváth Ildikó

2021.04.30.
Péntek
08.00-16.00

Molnár Tímea
Erdélyi Orsolya
Molnár Gyöngyike
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Munkatársi értekezlet
S sz.

4.

5.

Felhasználás tárgya

A 2020-2021. nevelési év lezárása
 Beszámoló megvitatása, kirándulás

A 2021-2022. nevelési év előkészítése
 M unkaterv javaslat megvitatása

Időpont

Érintett
Felelős

2021.06.11.
péntek
08.00-16.00

Molnár T ímea
Gálné Kalapos Anita
Oláhné Horváth Ildikó
Erdélyi Orsolya
Kökösi-Sigmond Lia
Pók Zoltánné
Molnár Gyöngyike
Kondorné Virág Csilla

2021.08.27.
péntek
08.00-16.00

Molnár T ímea
Kökösi-Sigmond Lia
Gálné Kalapos Anita
Erdélyi Orsolya
Oláhné Horváth Ildikó
Pók Zoltánné
Molnár Gyöngyike
Kondorné Virág Csilla

Iskolai szünetek időpontjai:

Az őszi szünet: 2020. október 26-tól --- 2020. november 01-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 2020. november 02. (hétfő).

A téli szünet: 2020. december 24-től --- 2021. január 01-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. január 04. (hétfő).

A tavaszi szünet: 2021. április 01-től --- 2021. április 06-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2021. április 07. (szerda).
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Munkaszüneti napok

Év

Munkaszüneti nap
átcsoportosításából adódó
munkanapok

Munkaszüneti nap

2020.

2021.

Október 23. (péntek) Nemzeti ünnep

Nincs

November 01. (vasárnap) Mindenszentek napja

Nincs

December 24. (szerda) Szent este

December 12. (szombat)

December 25. – 26. (kedd, szerda) Karácsony

Nincs

Január 01. (péntek) Újév

Nincs

Március 15. (hétfő) Nemzeti ünnep

Nincs

Április 02; 04-05. (péntek; vasárnap-hétfő)
Húsvét
Május 01. (szombat) Munka ünnepe

Nincs

Május 23-24. (vasárnap-hétfő) Pünkösd

Nincs

Augusztus 20. (péntek) Nemzeti ünnep

Nincs

Nincs

A „LURKÓNEVELŐ” PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN IS MEGJELENÍTETT
ÓVODAI ÜNNEPEK ÉS EGYÉB PROGRAMOK TERVEZETT IDŐPONTJAI
Időpont

Jeles napok, hagyományok, kulturális programok

2020.09.22.

Autómentes nap

2020.09.30.

Magyar népmese napja és gyermeki alkotások kiállítása

2020.10.04.

Állatok világnapja kerületi rendezvényen is részvétel

2020.10.19.-23.

„Ősz varázs” környezet védő heti program; Szüret kezdete; Táncház

2020.11.11.

Márton nap

2020.11.30.

Advent kezdete – karácsonyvárás, hangulati előkészítés

2020.12.04.

Mikulás sport verseny rendezvényen való részvétel

2020.12.04.

Télapó érkezése a csoportokba

2020.12.14.-18.

Karácsony – gyermekek számára

2021.01.28.

Jégszobrász

2021.02.08.-28.

Farsang, Bűvész, Szomjoltóság

2021.02.26.;27.

Alapítványi bál – szülők számára (tagóvodánként)

2021.03.12.

Nemzeti ünnep

2021.03.22.

A víz világnapja

2021.03.29.04.01.

Húsvét – „Nyuszi les!” a csoportokban
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Időpont

Jeles napok, hagyományok, kulturális programok

2021.04.

Nyuszi sport verseny rendezvényen való részvétel

2021.04.11.

A magyar költészet napja

2021.04.19.-23.

„Tavaszi zsongás” környezet védő heti program; kertszépítések;
A Föld napja (04.23.)

2021.04.30.

II. Fitt Óvodás Olimpia kerületi rendezvény megszervezése

2021.05.

„Ovi-Zsaru” kerületi rendezvényen való részvétel

2021.05.

Csillagocska fesztivál kerületi rendezvényen való részvétel

2021.05.03.-07.

Édesanyák köszöntése, Évzárók, Ballagások

2021.05.10.

Madarak-fák napja
 Csütörtök: Kirándulás
 Péntek: „Lurkók napja”- nyílt, szülőkkel együtt

2021.06.03.-04.

I. nyári sporttábor a MOA táborában!

2021.07.

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
Életpálya modellhez igazodó személyi besorolások
A nevelőtestület létszáma: 28 fő, 1 csoportban még nem biztosított a 2 fő óvodapedagógus.
Intézményünkben az óvodapedagógusok a törvényi előírások figyelembe vételével, a különös
feltételeknek való megfelelés lehetőségeit kihasználva jelentkeztek a pedagógus életpálya
kínálta eljárásokra.
Óvodapedagógus
Ebből
szakvizsgázott
Mester
Pedagógus II.
Pedagógus I.
Gyakornok
Tanfelügyeleti
ellenőrzésben
részt vett

Össz. létszám
28 (2fő hiányzik)

Lurkóház
9

Kincskereső
7 (1fő hiányzik)

Gyermekkert
11 (1fő hiányzik)

11

4

4

3

Ebből pedagógus életpálya szerinti besorolás
2
1
0
15
5
2
12
3
6
0
0
0
3

1

1

1
8
3
0
1
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7. SZMSZ, Házirend és a Pedagógiai program – feltöltve külön!
8. Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

Létszám

1

1
1

Beosztás,
munkakör
Intézményvezető
Vezetőhelyettes;
Óvodapedagógus
Vezető helyettes;
Óvodapedagógus

Végzettség

Szakképzettség

Főiskola

Vezető
óvodapedagógus;
Tanügy- igazgatási
szakértő;
PSZE-PÉM szakértő

Főiskola

-

Főiskola

Vezető
óvodapedagógus,
PSZE-PÉM
szaktanácsadó
Gyermek-, ifjúság-és
családvédelem
szakvizsga
Fejlesztő pedagógusi
szakvizsga

2

Tagóvoda vezető;
Óvodapedagógus

Főiskola

4

Óvodapedagógus

Főiskola

18

Óvodapedagógus

Főiskola

-

1

Óvodapedagógus

Középiskola

-
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9. A NOKS és egyéb dolgozók száma, iskolai végzettsége,
szakképzettsége
Létszám

Beosztás,
munkakör

Végzettség

Szakképzettség

14

Dajka

Középfok

-

4

Pedagógiai
asszisztens

Középfok

-

4

Konyhás

Középfok

-

3

Kertész

Középfok

-

3

Óvodatitkár

Középfok

1 fő közgazdasági
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