
 
 

Különös közzétételi lista  
                 A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde  

-  
1. Óvoda, óvodapedagógusainak száma három Tagintézményben: 22 fő 

           A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és     
           oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, pedagógiai asszisztensek száma a     
           három Tagintézményben: 4 fő +  2 fő Felsőfokú óvodapedagógus 
           diploma hiányában pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott.  
 
      2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége,  
            szakképzettsége  
 
Pedagógusok, 

pedagógiai 
asszisztensek 

Petőfi úti tagóvoda Fáy úti tagóvoda Újtelepi tagóvoda 

1. Felsőfokú 
óvodapedagógus  
       

  

2.  Felsőfokú 
óvodapedagógus 
  

  

3.  
     

Felsőfokú 
óvodapedagógus 
 

  

4.  
     

Felsőfokú 
óvodapedagógus 
 

  

5.  
    

Felsőfokú 
óvodapedagógus 

  

6.  
  

Felsőfokú 
óvodapedagógus 
vezető óv.ped.szakvizsga 

  

7.   
   

Középfokú pedagógiai 
asszisztens  

  

8.  
   

Felsőfokú 
óvodapedagógus 
SZTE-JGYTF  
Pedagógia-Gyermek és 
Ifjúságvédelem 
Közoktatási vezető  
(ped. szakvizsga) 

  

9.  Felsőfokú 
óvodapedagógus 
ált.isk. tanító 

  

10. Felsőfokú 
óvodapedagógus 
 

  



11.  Felsőfokú 
óvodapedagógus 

 
 

 
 

12. 
 
 
 
 
 

Felsőfokú 
óvodapedagógus 
diploma hiányában 
Pedagógiai asszisztens  
 

  
 
 
 
 

13.  
    

 Felsőfokú óvodapedagógus 
 

 
 

14.  Felsőfokú óvodapedagógus 
Fejlesztőpedagógus 

 

15.  
         

 Felsőfokú óvodapedagógus 
 

 

16.           Felsőfokú óvodapedagógus 
Fejlesztőpedagógus 

 

17.   Középfokú pedagógiai 
asszisztens  

 

18.  Felsőfokú óvodapedagógus 
 

 

19.   Felsőfokú óvodapedagógus 
Bajai TKF tanító, 
vezető óv.ped.szakvizsga 

 
 
 

20.   Felsőfokú óvodapedagógus  

21.  
      

 Felsőfokú óvodapedagógus  

22.   Felsőfokú óvodapedagógus 
Szakértő a közokt. rendsz., 
vezetésfejlesztő menedzser, 
vezető óvodapedagógus 

23.  
      

  Felsőfokú óvodapedagógus 
 

24.   Felsőfokú óvodapedagógus 
 

25.        Felsőfokú óvodapedagógus 
diploma hiányában 
Pedagógiai asszisztens  
 

26.   Középfokú pedagógiai 
asszisztens  

27.   Felsőfokú óvodapedagógus 
NyF magyar nyelv és 
irodalom szak 

28.   Középfokú Pedagógiai 
asszisztens  
 

 
 
 



 
3. A óvodai dajkák száma  a három tagóvodában: 12 fő. 
 
4. Dajkák szakképzettsége 
 

Dajkák Petőfi úti tagóvoda Fáy úti tagóvoda Újtelepi tagóvoda 
1.  
    

Gimn. érettségi 
Kisgyermeknevelő-gondozó

  

2.  
   

8 általános  
dajka szakképesítés 

  

3.  
     

8 általános 
dajka szakképesítés 

  

4.  
    

Gimn. érettségi  
 

 

5.  
    

Gimn. érettségi  
dajka szakképesítés 

 
 

 

6.  
  

 Szakiskola  
dajka szakképesítés

 

7.  
     

 Szakiskola  
dajka szakképesítés

 

8.  
     

 Gimn. érettségi 
dajka szakképesítés

 

9.  
     

 Gimn. érettségi 
dajka szakképesítés

 
 
 

10.  
     

  Gimn. érettségi 
dajka szakképesítés 

11.  
     

  Szakiskola  
dajka szakképesítés 

12. 
     

  Egészségügyi 
szakiskola 

 
 
5. Óvodai nevelési év rendje   
 
Nevelés nélküli munkanapok: 
 
A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról hét nappal előbb tájékoztatjuk a 
szülőket. Igényelhető öt napból három napot arra az időszakra tervezzük, amikor az ünnepek 
előtt, illetve után csökkent létszámmal üzemelnek az óvodák (Pl.: az iskolai téli,- őszi,- 
tavaszi szünet.) A zárva tartás alatt a szülők igénye alapján ügyeletet szervezünk. 
 
Éves programok: 

Augusztus utolsó hete - Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 
Szeptember - Alkalmazotti tanévnyitó értekezlet 

              - Óvodanyitogató 
                    -  Takarítási Világnap 
                    -  Autómentes nap 
                    -  Kirándulások szervezése a gyümölcsösbe 



Szakmai munkaközösségek által szervezett szakmai napok minden hónapban mese előadás 
báb-dramatikus formában előadás szervezése. 
Október - Vizuális munkaközösség szakmai hete „Tök jó hét” 
November – Jótékonysági nap 
December - Télapó- és Karácsonyi ünnepség 
Április - „ Hozz egy növényt” az óvoda udvarára, szülők és gyermekek segítségével 
Május - Erdei Óvoda Várhelyi Ifjúsági Tábor  
           - Környezeti munkaközösség szakmai hete „Egészséghét” 
Június - Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 
 
Óvodai nevelési év rendje: 

 Az óvodai nevelési év szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart.  

 Az óvodák nyári zárva tartásának ideje évente kerül egyeztetésre a fenntartóval, hogy 

a szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen. Az 

Intézményvezető és a Tagóvoda vezetők a zárva tartás pontos időpontját legkésőbb minden év 

február 15-ig a szülők tudomására adják.  

 Az ünnepekkel, megemlékezésekkel kapcsolatos változásokról – országos és helyi 

rendelkezések figyelembe vétele mellett – hét nappal előbb értesítjük a szülőket.  

 
 
Szünetek: 

Őszi szünet: A 2013/2014 nevelési évben nem tervezünk! 

Téli szünet: 2013. december 23-2014. január 03. (szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., 

péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 06. hétfő) Mindhárom telephely,és a 

Bölcsőde bezár. 

Tavaszi szünet: Intézményünkben igény szerint tartunk, előre láthatólag nem tervezünk. 

 

Nyári zárvatartás:  Fáy úti óvoda    -   2014. június 16 – július 11-ig  
                                  Petőfi úti óvoda – 2014. július 14 – augusztus 08-ig 
                                  Újtelepi óvoda  -   2014. augusztus 04 – augusztus 22-ig 
                                  Bölcsőde  - Nem zár be 
                                  A nyári időszakban a Petőfi úti a Fáy úti,és az Újtelepi óvoda felváltva              
                                  fogadja a gyermekeket. 

 
 
 



2013/2014-es tanév munkaterve 
 
 
Szeptember 
 Tanévnyitó értekezlet a Petőfi  utcai óvodában, 2013. augusztus 30, 13:00 óra. 
 Téma: 1./ A 2013/2014-es nevelési év munkatervének ismertetése, elfogadása, 
jogszabályváltozások pedagógus életpályamodell, portfólió készítés ismertetése 
munkaközösség vezetők éves munkatervének bemutatása. 
Felelősök: Intézményvezető 
       Tagóvoda vezetők 
       Munkaközösség-vezetők 
 Rendezvény naptár elkészítése 
 Tűzriadó megszervezése, lebonyolítása. 
            Munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás 
 Felelősök: Intézményvezető, Tagóvoda vezetők és munkaközösség-vezetők 
             Szülői értekezletek megtartása a csoportokban 
Felelősök: óvodapedagógusok 
              Alkalmazotti értekezlet 2013. szeptember 10. 17 óra 15 perc - technikai dolgozók  
              feladatainak megbeszélése 
Felelősök: Intézményvezető – tagóvoda vezetők 
             Takarítási Világnap 
             Autómentes nap 
             Kirándulások szervezése a gyümölcsösbe 
Felelősök: Intézményvezető – tagóvoda vezetők 
             óvodapedagógusok 
 
Október   
            Állatok világnapja 
            Őszi takarítás az udvaron  
 Okt. 23.- A nemzeti ünnep méltó megünneplése. 
Határidő: október 20. 
Felelős: óvodapedagógusok 
 Október vége – Látogatás a kiscsoportban. 
 Téma:  A beszoktatás tapasztalatai. 
Felelős: Intézményvezető és Tagóvoda-vezető 
             Vizuális munkaközösség szakmai hete  
              Hidacska munkacsoport szervezésében az elsőosztályosok műsorának megtekintése 
 
November 
 Munkaközösségi programok 
          „Séta a csillagok között” 
Felelős: Munkaközösség-vezetők. 
            Hidacska program lezárása kezdete 
Felelős:A mindenkori nagycsoportos óvodapedagógusok, és az elsős tanítónénik 
Jótékonysági nap– 2014 április 12.  
Helye:” Sétakert” 
 
 
 
 



December 
 Télapó és karácsonyi műsor megszervezése. 
            A Télapó ünnepséget mindenki a tagóvodában szervezi  
Határidő: december 6. 
Felelős: Intézményvezető, Tagóvoda vezetők, óvodapedagógusok 
            December 13. 
 Luca napi – búza ültetése 
Felelős: óvodapedagógusok 
 Karácsonyi műsorok szervezése. 
 Idősek Otthona (igény szerint) 
Felelős: óvodapedagógusok 
           Adventi játszóház szervezése. 
Felelős: Intézményvezető és óvodapedagógusok 
           Karácsonyi műsor mindenki a saját tagóvodájában szervezi 
Ideje: 2013. december 16-20  
Felelősök: Intézményvezető, tagóvoda-vezetők, óvodapedagógusok 
 
 Téli szünet: 2013. december 21-2014. január 03. (szünet előtti utolsó tanítási nap 
 december 20., péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 06., hétfő) 
 
 Mindhárom Tagóvoda, és a Bölcsőde bezár. 
 
Január 
 Hidacska program - Iskolalátogatás. 
Felelős: Intézményvezető 
  Tagóvoda vezetők  
             Mindenkori nagycsoportos óvodapedagógusok 
               
 
Február 
 Mackóhét, mackónap 
            Farsang 2014.febuár.14– vidám felszabadult szórakozás, jelmezkészítés, tavaszvárás. 
            Tagóvodánként  
Helye: Petőfi úti Óvoda – tagóvodában 
            Fáy úti Óvoda – Iskola épülete 
            Újtelepi Óvoda - tagóvodában 
Felelős: Intézményvezető és óvodapedagógusok 
 
Március 
 Március 8. Nőnap 
 Ajándék készítése, a nők köszöntése. 
Felelős: óvodapedagógusok 
            Víz világnapjának ünneplése 
            Március 15. – Nemzeti ünnep 
A csoportok életkoruknak megfelelően emlékezzenek meg az ünnepről. 
Ünnepi fal, kokárda, zászló elhelyezése Petőfi szoborhoz. 
Felelős: óvodapedagógusok 
 
 
 



Április 
 Húsvéti játszóház szervezése. 
 Húsvét – Hagyományápolás, tojásfestés. 
Határidő: Húsvéti időszakban 
Felelős: óvodapedagógusok 
 Bölcsőde, iskola, óvoda látogatása 
Határidő: március-április 
            „Hozz egy növényt”az Óvoda udvarára 
            Nyílt hét mindhárom tagóvoda 2014. április 16 – 20-ig 
            Tavaszi szünet: Igény szerint tartunk, de nem tervezünk ebben a tanévben.  
Május 
 Anyák napja az óvodában. 
Felelős: óvodapedagógusok 
            Gyermeknap –  mind három tagóvoda az Újtelepi óvodában 
Ideje: 2014. május 21. 
Felelős: Intézményvezető, Tagóvoda vezetők, óvodapedagógusok 
            Erdei óvoda 
Az idén az Erdei óvoda hetén kerül megrendezésre a sportnapunk, és az egészségnapunk is. 
Ideje: 2014. május 26 – 30-ig 
Helye: Várhelyi Ifjúsági Tábor 
Felelősök: Intézményvezető, Tagóvoda vezetők, óvodapedagógusok         
    
Június 
 Tanévzáró ünnepségek az óvodában. 
Felelős: óvodapedagógusok 
             Tanévzáró értekezlet : 2014. június 13. 17 óra  
Téma:   2013 -2014-es nevelési év lezárása, értékelése 
Felelős: Intézményvezető, Tagóvoda vezetők 
Folyamatos feladatok tagintézményeinkben:Továbbképzések 
           Szülői fórumok 
           Kirándulások szervezése 
           Városi rendezvényeken való aktív részvétel 
            (gyermekek fellépésével  – igény szerint) 
 
 
6.Óvodai, bölcsődei csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek    
    létszáma            
 
 A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde három óvodai tagintézménnyel, 12 óvodai, 3      
            bölcsődei csoporttal kezdte meg a 2013/2014-es tanévet. A szeptemberi tanév 269 fő      
            óvodás gyermekkel indult, 2014.január hónaptól még 20 fővel emelkedik létszámunk.     
            A Bölcsődés gyermekek létszáma szeptemberben 34 fő, de még folyamatosan vannak  
            jelentkező gyermekek. 
 
 
 
 
 
 
 



2013/2014-es tanév 
 

Csoportok Petőfi úti tagóvoda Fáy úti tagóvoda Újtelepi tagóvoda 
Méhecske 18 fő   
Süni 23 fő   
Katica 25 fő   
Virág 23fő   
Napocska               23 fő   
Napraforgó  17 fő  
Katica  24 fő  
Maci  19 fő  
Margaréta  23 fő  
Mókus   25fő 
Napsugár   25fő 
Katica   24 fő 
Összesen 112fő 83 fő 74fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2013. 09. 01.                                                          
 
 
 

  Mikéné Erdei Erika s.k. 
                                                                                                     Intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


