
A Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde  

Különös közzétételi listája 

a 2019-2020-as nevelési évre 

 

Óvodai csoportok száma: 2 

Engedélyezett létszáma: 25/25 fő 

Óvodapedagógusok száma: 4 fő (végzettségük megtekinthető a honlapon) 

 

Bölcsődei csoportok száma: 1  

Engedélyezett gyermeklétszám: 12/14 

Kisgyermekgondozók száma: 2 fő (végzettségük megtekinthető a honlapon) 

 

Pedagógiai asszisztensek száma: 1 fő (végzettségük megtekinthető a honlapon) 

Dajkák száma: 4 fő  

Képzettségük: Óvodai dajka 

 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

Szervezeti Működési Szabályzat 

Pedagógiai Program 

Házirend 

Éves munkaterv 

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk 

nyilvánosságot. 

A Házirend egy példánya - minden szülő számára e-mailben elküldésre kerül, melynek 

elolvasását aláírásával igazolja. 

 

Intézményünk hétfőtől péntekig tart nyitva, 5 napos munkarend alapján. A nyitva tartási idő 7. 30-tól -

17.30 óráig tart, amely időszak alatt 7:30-8:00 és 17-17.30 óráig összevont csoportban működünk. 



Működési körünk: Óvodánknak nincs felvételi körzete. 

A gyermekek óvodai felvétele, átvétele jelentkezés alapján és az év során folyamatosan történik a 

befogadóképesség határáig.  

Az óvodai előjegyzés a 2020-2021-es nevelési évre 2020.05.04.-2020.05.08.  8.00- 17 óra között az 

óvoda épületében, a vezetői irodában történik. A gyermekek jelentkezése, felvétele és átvétele a 

gyermek és szülei személyes megjelenésével, és az okmányok, (a szülők személyazonosságát, 

lakhelyét igazoló dokumentumok, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, 

TAJ kártya) bemutatásával, valamint a jelentkezési lap kitöltésével történik. 

 

A nevelési év rendje 

A nevelési év első napja: 2019. szeptember 1. 

- a gyermekek fogadása: 2019. szeptember 2. hétfő) 

A nevelési év vége: 2020. augusztus 31. 

Szorgalmi időszak: 2019. szeptember 2.- 2020. június 12. 

Nyári életrend: 2020. június 15.- július 24. 

 

Téli szünet: 2019. december 23.- 2020. január 3. 

Tavaszi szünet: 2020. április 09.-14. 

Nyári szünet: 2020. július 26.- augusztus 31. 

 

Ünnepek, ünnepélyek:  

Karácsonyi táncszínházi előadás (óvodások) 2019. december 12. péntek 16:30 

Bölcsődei karácsony: 2019. december 18. 16:00 

Évzáró táncszínházi előadás (bölcsi – ovi): 2020. június 11. csütörtök 16:30 

Nevelésnélküli munkanap: 

2019. október 31. csütörtök 

2020. június 12. péntek 

Ezen a napon nevelőtestületi értekezletet, illetve belső továbbképzést tartunk. 

 

Az időpontok változhatnak, ez esetben legalább 7 nappal előtte értesítjük a szülőket. 



 

 

 


