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

végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: 

ÓVODA 

Az óvoda megnevezése Pásztó Városi Óvoda És Bölcsőde 

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése 
elérhetősége 

3060 Pásztó, Madách utca 15. 
Tel: 06/32/460-365 
Intézményvezető: Nagy Józsefné 
e-mail: pasztoovi@gmail.com 

Alapító okirat szám 2385-2/2018 

OM azonosító 032011 

 

Óvodapedagógusok száma: 19 fő 

ebből  Felsőfokú végzettséggel 
rendelkező 

18 fő 

ebből  Középfokú végzettséggel 
rendelkező 

1 fő 

ebből  Szakvizsgázott 5 fő 

ebből  Vezető és tagóvoda vezető 
óvodapedagógus 

1 + 3 fő 
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Dajkák száma: 9 fő 

Dajkai végzettséggel rendelkező: 9 Fő 

Óvodatitkár: 1 fő 

Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

Tálaló konyhás dajka: 2 fő 

Adminisztrátor: 1 fő 

Gépkocsivezető- karbantartó: 2 fő 

Élelmezésvezető: 1 fő 

Szakács: 1 fő 

Konyhai kisegítő: 1 fő 

 

Óvodai csoportok száma: 9 csoport 

Harangvirág csoport 26 fő   Százszorszép óvoda 

Margaréta csoport 26 fő   Százszorszép óvoda 

Nárcisz csoport 26 fő   Százszorszép óvoda 

Gyöngyvirág csoport 20 fő   Százszorszép óvoda 

Nyuszi csoport 25 fő   Hétpettes tagóvoda 

Mókus csoport 27 fő   Hétpettyes tagóvoda 

Pillangó csoport 21 fő   Hétpettyes tagóvoda 

Csiga- biga csoport 21 fő   Hétpettyes tagóvoda 

Vegyes csoport 17 fő   Pitypang tagóvoda 

 

Az óvodai nevelési év rendje: 

Az óvodai nevelési év: 2020. szeptember 01-től 2021. augusztus 31-ig tart. 

Nyitva tartás óvoda: 6 – 17 ig  

Szükség esetén ügyeleti rend szerint. 

 

 Szünetek időtartama: 

Nyári zárva tartás tervezett ideje tagóvodánként 

 Hétpettyes tagóvoda: 2021.06.21- 07. 16. 

 Százszorszép óvoda: 2021. 07.19- 08.13. 

 Pitypang tagóvoda: 2021. 06. 21- 07.16. 
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Nyári ügyeleti rend: 

 2021. 06.21-07.16-ig Százszorszép óvoda  

  2021. 07.19.- 08.27-ig Hétpettyes tagóvoda 

 

Áthelyezett munkanapok miatti nyitva tartás meghatározása 

         2020. 12. 12. 

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontja. 

1. 2020.október: Gyermekbalesetek kezelése                      

2. 2021. április 22: „Játékos délelőtt” Így tedd rá! 

    3. 2021. június: „Értékeljünk együtt!” Évzáró értekezlet                      

    4. 2021 augusztus  27. Nevelési év indító értekezlet  

                

Óvodai beíratás ideje: 2021. április 27 – 28 

Az időpontokban változás történhet. 

 

Az óvodai felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§ (1) ). 

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség megkezdéséig 6 éves korig 

biztosítja a gyermekek ellátását. 

 A maximális gyermeklétszám 225 fő. 

 Az óvodai felvételről átvételről az intézmény vezetője dönt. Amennyiben az óvodába 

jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből és a 

fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik 

életévet betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni. 

 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

A fenntartó a beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben 

szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. A 

felvételnél jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek. 
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Intézményben fizetendő térítési díjak:  

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

Napi térítési díj: 511,-Ft/ nap/fő 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, vagy ingyenesen étkezhetnek:  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

- tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek 

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

függetlenül az életkortól – tartósan beteg vagy fogyatékos  

- akik a családban három vagy több gyermeket nevelnek 

- akinek a felvételét a gyámhatóság rendelte el 

- akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, csökkentett azaz nettó összegének 

130%- át 

 

BÖLCSŐDE 

 

Bölcsődei nevelési év: 2020.szeptember 01-től 2021. augusztus 31-ig tart. 

Nyitvatartási idő: 7-17 ig 

Nyári zárvatartás: 

 2021. 08. 02.- 08.27.  

Bölcsődei beíratkozás ideje: 2021. április 27. 

Bölcsődei dolgozók száma: 3fő 
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ebből    felsőfokú végzettségű 

kisgyermeknevelő   

1 fő 

ebből középfokú végzettségű  

végzettségű 
kisgyermeknevelő 

1 fő 

ebből bölcsődei dajka 1 fő 

 

 

Bölcsődei csoportok száma: 1 csoport 

Csibe csoport 12 fő 

 

Az ünnepek, megemlékezések rendje az óvodával megegyezik. 

 

Bölcsődei felvételi lehetőségről szóló szabályzat: 

15/1998.(IV.30.)NM rendelet 36§ alapján bölcsődébe a csecsemő, kisgyermek 20 hetes 

korától 3 éves koráig, fogyatékos gyermek 5 éves koráig vehető fel. 

Bölcsődei ellátást Szülő, Gondviselő, Törvényes képviselő akkor kérheti: 

 ha a szülő munkaképtelen 

 ha munkába kíván állni 

 ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel 

 ha három vagy több gyermekes 

 ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll 

 ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább tanúl, vagy 

átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja igazolni 

 ha a gyermek szülője gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a 

gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni 

 ha a Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védőnő, Orvos javasolja 

 ( ekkor szükséges a szülő, gondviselő beleegyezése) 

Étkezési térítési díjak: 
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• Az étkezési térítési díjat számla alapján havonta, előre egy alkalommal személyesen,  

lehet befizetni. Az étkezési díjat a megrendelt étkezések száma után kell fizetni, a 

túlfizetést a következő hónapban jóváírjuk. A gondozási díjat a távolmaradástól 

függetlenül, minden bölcsődei napra meg kell fizetni, a távolmaradások napját nem 

tudjuk jóváírni. A kedvezmények megállapítása az önkormányzat rendeletében 

történik, amelyet jogszabály ír elő. 

•  Napi térítési díj: 610 Ft 

•  Gondozási díj:  200 Ft 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. 151. §-a 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza az ingyenes és 

kedvezményes gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat. 

Ingyenes étkezésre jogosult: 

• A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek az Önkormányzat 

által kiadott határozat alapján. 

• A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, a szakorvos által kiadott igazolás alapján, 

vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 

nevelnek. 

• Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek. 

• Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság. 

• Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 

130%-át 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Pedagógiai Program 

- Bölcsődei Szakmai Program 

- Házirend 
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- Éves munkaterv 

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk 

nyilvánosságot. 

 

 

 

 

 

Ünnepek, megemlékezések rendje óvoda és bölcsőde: 

Fut a suli, fut az ovi, utcai 
futóverseny és városi sport 
nap 

2020. szeptember  Városi rendezvény 

Ősz köszöntő 2020.szeptember Óvodai program 

Takarítási világnap 2020. szeptember Óvodai program 

Őszi kirándulások 2020. szeptember, október 
                

Óvodai program 

Állatok világnapja 2020. október 05 Csoportonként 

Mártonnap  2020. november 11. Csoportonként 

Mikulás 2020. december 6. Csoportonként 

Ádventi készülődés 2020. december 1-től Csoportonként 

Karácsony 2020. december 17-től Tagóvodánként  

Farsang 2021. február 5-6-7 Óvodai program 

Március 15. 2021. március 12. Csoportonként 

Víz napja 2021. március 22 Csoportonként 

„Ovi kóstoló”betekintő 
nyilt nap 

2021. április 09-12-13 Tagóvodánként 
csoportonként 

Húsvét 2021. április Csoportonként 

Föld napja 2021. április 22. Csoportonként 

Bozsik Program 
Körzeti torna 

2020-2021 Nagycsoportosok 

Madarak és fák napja 2021. május 10 Csoportonként 

Gyermek hét 2021. május Tagóvodánként 

Évzárók, Ballagások,  
kirándulások 

2021. május Csoportonként 

 


