
1 

 

 
 

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 
 

6931 Apátfalva, Maros utca 43. 

Tel: 62/ 260-052 

Mobil: 20/ 2500 767 

OM azonosító: 201361 

E-mail: apatovi@freemail.hu  

 

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 
 

Az intézmény elnevezése: Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 

 

Székhelye:    6931 Apátfalva, Maros utca 43. 

Telefon szám:   62/260 052 

OM azonosító:  201361 

Intézményvezető neve:  Luczó Anikó  

Intézményvezető-helyettes: Duma Jánosné  

 

Tagintézmények megnevezése és címe:  

 

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Dózsa György utcai Tagintézménye 

6931 Apátfalva, Dózsa György utca 9. 

Mobil: 20/ 2500492 

Tagintézmény vezető neve: Bunyeváczné Bakai Ágota 

 

Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai Tagintézménye 

6931 Apátfalva, Rákóczi utca 23. 

Mobil: 20/ 2500636 

Tagintézmény vezető neve: Csenteri Andrea 

 

Óvodai nevelési év rendje 2019. szeptember 02. - 2020. augusztus 31-ig tart. 

 

 

Az intézmények nyitva tartása: Munkanapokon:        600 -1700 –ig 

 

 

Óvodai férőhelyek száma         115 fő 

Bölcsődei férőhelyek száma                                              7-8 fő 

 

• Intézményünkben 6 csoport  szerveződött. 

✓ óvodai csoportok száma:  5 

✓ bölcsődei csoport száma:  1 

 

• Az óvodában, bölcsődében, jogviszonyban álló gyermekek száma:     105  fő. 
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Személyi feltételek: 

 

Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége 

 

Létszám (fő) 
Beosztás,  

               munkakör                         
Végzettség Szakképzettség 

1 intézményvezető főiskola 

óvodapedagógus 

tanító 

+ szakvizsga 

közoktatási vezető 

gyógytestnevelő 

1 
intézményvezető-

helyettes 
főiskola óvodapedagógus  

1 tagintézmény vezető főiskola óvodapedagógus 

1 tagintézmény vezető főiskola óvodapedagógus 

+ szakvizsga 

Gyermektánc az óvodában 

 

6 óvodapedagógus főiskola óvodapedagógus 

1 óvodapedagógus főiskola 

óvodapedagógus 

+ szakvizsga 

közoktatási vezető 

Összesen: 11 fő 

 

A nevelő munkát közvetlenül segítőmunkakörben dolgozók száma, végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Létszám (fő) Munkakör Végzettség Szakképzettség 

1 kisgyermeknevelő középfokú 
kisgyermeknevelő- 

gondozó 

1 kisgyermeknevelő középfokú  
kisgyermeknevelő- 

gondozó 

1 
pedagógiai 

asszisztens 
főiskola 

tanító 

pedagógiai asszisztens 

1 óvodatitkár középfokú mg-i áruforgalmazó 

1 bölcsődei dajka szakmunkás dajka 

3 dajka szakmunkás dajka 

2 dajka szakmunkás szakmunkás 

Összesen: 10 fő 

 

 

Az óvodai nevelés rendje 

 

Tervezett nevelés nélküli munkanapok: 

 

➢ 2020. január 10. - Nevelési értekezlet, szakmai továbbképzés. 

➢ 2020. április 21. – Bölcsődék világnapja – kistérségi továbbképzés a bölcsődei 

 dolgozóknak. 
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➢ 2020. augusztus 24.  – Tanévzáró-nyitó nevelőtestületi ülés alkalmazotti   

 értekezlet. 

 

A nevelőtestület pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhat fel, 

melynek időpontjáról a szülőket legalább 7 nappal a tervezett nevelés nélküli munkanap előtt 

tájékoztatja.  

A nevelés nélküli munkanapok idejére a gyermekek részére - igény szerint - ügyeleti ellátást 

biztosítunk a társintézmények valamelyikében. 

 

Tervezett nyári zárva tartások (nagytakarítás): a fenntartó rendelkezése szerint 

 

A nyári takarítási szünet ideje alatt is biztosítunk ügyeletet - igény szerint – 

intézményegységeink valamelyikében. A szülők értesítése –a nyári zárva tartás idejéről- 

minden év február 15-ig megtörténik. 

 

• 2020. június 02 – 26-ig   Dózsa György utcai óvoda  

• 2020. június 29 – július 24-ig   Rákóczi utcai óvoda   

• 2020. július 27 - augusztus 19-ig   Maros utcai óvoda 

 

 

Munkaszüneti és munkanapok átcsoportosítása: 

 

 

2019. december 24. (kedd) pihenőnap  - december 07. (szombat) munkanap M 

2019. december 27. (péntek) pihenőnap  - december 14. (szombat) munkanap D 

2020. augusztus 21. (péntek)   - augusztus 29. (szombat) munkanap R 

 

Szünetek: 

 

A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben a szülői igényeknek megfelelve fenntartói 

egyeztetés szerint működik az intézmény. 

(Szünetek időtartama előtt kötelező igényfelmérést végezni a napközbeni ellátás kéréséről!) 

 

 

❖ Iskolai Őszi szünet: 2019. október 28-tól 2019. november 1-ig 

• utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek)  

• első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő)     

                      Az óvodában, bölcsődében nincs őszi szünet!  

 

❖ Téli szünet: 2019. december 23-tól 2020. január 03-ig 

• utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek)  

• első tanítási nap:2020. január 06. (hétfő)  

 

❖ Tavaszi szünet: 2020. április 09-14-ig 

• utolsó tanítási nap: 2020. április 8. (szerda) 

• első tanítási nap: 2020. április 15. (szerda)   

 

 

Nyílt napok időpontjai: 

Minden nevelési évben tartunk egy szakmai bemutatót az érdeklődő szülők részére, amikor 

bepillantást nyerhetnek az óvodai (óvoda és bölcsődei) életbe, be is kapcsolódhatnak a 
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szervezett tevékenységekbe és tájékozódhatnak az óvoda illetve bölcsőde működéséről, 

szokás-, és szabályrendszeréről. Ugyanakkor hospitálásra is szolgálhatnak ezek az alkalmak az 

éppen nem dolgozó pedagógusok, gyakornokok számára. 

 

• mind az 5 óvodai csoportban 2019. november – 2020. április, egyéni jelzés szerint 

• a bölcsődei csoportban a nevelési évben egyszer egy alkalommal egyéni jelzés alapján. 

 

A leendő tanítók betekintése a csoportokba: 2020. március - április (egyeztetés szerint). 

Az óvodapedagógusok betekintése a bölcsődei csoportba: folyamatos, (egyeztetés szerint). 

 

Óvodai ünnepek, megemlékezések, jeles napok 

 

• Idősek világnapja 

• Az állatok Világnapja 

• Október 23. – díszítés 

• Mikulás  

• Karácsonyi ünnepség  

• Farsang 

• Március 15. (nagycsoport: szereplés, kiscsoport: díszítés)  

• A Víz Világnapja 

• Húsvét 

• A Föld Világnapja 

• Anyák napja 

• Madarak és Fák Napja 

• Családi nap 

• Gyereknap 

• Rendvédelmi nap 

• Évzáró, Ballagás - nagycsoportos gyerekek búcsúztatása. 

 

 

Óvodai ballagások: 

 

➢ Maros utcai óvoda: 2020. május 30.(szombat) 9.00 - Faluház 

➢ Dózsa utcai óvoda: 2020. május 30.(szombat) 9.00 

➢ Rákóczi utcai óvoda: 2020. május 30. (szombat) 9.00 

 

 

Az óvodai csoportok száma, a gyermekek létszáma a csoportban: 

 

óvodai csoport megnevezése korcsoport gyermeklétszám 

Maros utca – Katica csoport 
részben osztott:  

kis- középsőcsoport 
17 

Maros utca – Margaréta csoport 
részben osztott:  

középső- nagycsoport  
20 

Dózsa Gy. utca – Napraforgó csoport 
részben osztott:  

középső- nagycsoport 
20 

Dózsa Gy. utca – Hétszínvirág csoport 

részben osztott: 

kis- középsőcsoport 

  

20 
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Rákóczi utca – Szivárvány csoport 
osztatlan: 

 vegyes életkorú csoport 
21 

 

Összesen:         98 gyermek 

 

A bölcsődei csoport száma, a gyermekek létszáma a csoportban: 

 

bölcsődei csoport megnevezése korcsoport gyermeklétszám 

Rákóczi utca – Napsugár csoport bölcsődei csoport 7 gyermek 

                                                                                                       Összesen:         7 gyermek 

 

 

Étkezési térítési díj megállapítása 

A gyermekétkeztetés ingyenes a bölcsődei és óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

• Tartósan beteg vagy fogyatékos, 

• Családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

• Családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek, 

• A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a 

mindenkori kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2019. évben 

128.810,- Ft-ot). 

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez Nyilatkozatokat kell 

kitölteni, melyek az óvodában kérhetők. 

A szülő a gyermekvédelmi támogatás tényét a jegyzői határozat bemutatásával bizonyítja. 

 Azok a szülők, akik a jogszabály kritériumainak nem felelnek meg, gyermeküknek a 

nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a jogszabályban meghatározottak 

szerint térítési díjat fizetnek. 

 

Étkezési térítési díj befizetésének rendszere: 

Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónapban az előzetesen kijelölt napon a megjelölt 

tagintézményekben az élelmezésvezetőnél történik. 

 

 

 

 

Apátfalva, 2019. szeptember 17. 

 

 

 

 

                                                                                                    Luczó Anikó 

                                                                                               intézményvezető 

 


