
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az oktatási és kulturális miniszter 32/2008. (XI. 24) OKM rendeletének 4.§-a 
értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

1. Óvodapedagógusok száma: 2 fő

2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

- felsőfokú végzettségű: 2 fő
- szakvizsgázott: 2 fő 
- Waldorf-óvodapedagógus végzettségű: 2 fő

4. Óvodai kisegítő, szakképzettsége:  1 fő (középiskolai érettségi)

5. Csoportok száma: 1

6. Csoport létszáma: 20 fő

7. Óvodai nevelési év rendje: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 
31.

8. Az év folyamán megrendezésre kerülő fontosabb események 
időpontjai:

Ünnepek, közös kirándulások

Betakarítás-Hálaadás: október 1., péntek 12.15 óra – szülőkkel közösen
Őszi családi kirándulás (sárkányeregetés ): október 9.,  szombat 10.00 óra
Szent Mihály ünnepe: október 22., péntek. - csak a gyerekekkel 
Reggeli éneklés – Márton napi dalok – november 8., 9., 10., 11.,    8.00 – 8.15-ig
Szent Márton ünnepe: november 12. (19.) péntek 16.30 óra - családi ünnep, nincs 
délutánosság
Szent Miklós érkezik: december 6., hétfő -  csak a gyerekekkel
Roráté az adventi időszakban: december 1., 2., 7., 8., 9.,  13., 14. (8.00-8.20-ig)
Felnőtt adventi kert: dec. 15., szerda 18.00
Adventi kert: dec. 16. csütörtök 17.00 - családi ünnep
Farsangi ünnep (beöltözés): február 25., péntek – szülőkkel közösen, nincs délutánosság
Tavasz kezdő napja: március 21. hétfő (szülőkkel közös virágültetés)
Húsvét ünnepe: április 25., hétfő. – csak a gyerekekkel
Tavaszi családi kirándulás  (a Nagy-Kevélyre) május 7. (14.) szombat. 9.30 óra
Mennybemenetel ünnepe: május 26., csütörtök – csak a gyerekekkel
(Május 27. pihenőnap az ünnep után!)
Pünkösd ünnepe: június 3., péntek csak a gyerekekkel, nincs délutánosság



Közös nap a csemetékkel: június 10. péntek 13.00 – 16.30 óráig
Csemeték búcsúztatása: június 17. (18.) péntek, 11.30 – nincs délutánosság, családi ünnep
Nyárünnep: június 18. (19.) szombat  17.30 – családi ünnep
Aratás: kb. június végén (Péter-Pálkor)

Szülőkkel közös tevékenységek

kertrendezés/garázsvásár: október 16. szombat 9.30-16.00 óráig
lámpáskészítés: november 11. csütörtök 15.30 – 18.00
kertrendezés/garázsvásár: március 19. szombat 9.30 - 13.30 óráig
ovi összepakolása: június 16. csütörtök 13 óra után
kertrendezés: június 11., szombat 9.30 – 13.30
kertrendezés: július 9., szombat 9.30 – 13.30
kertrendezés: augusztus 6., szombat 9.30 – 13.30

Szülői estek - csütörtöki napokon 17.30-19.30 óráig

1. Évnyitó szülői est: szeptember 2. csütörtök
2. Szülői est: október 7. (+sárkánykészítés)
3. Szülői est: november 11. (+lámpáskészítés)
4. Szülői est: január 13. (euritmia)
5. Szülői est: február 3.
6. Tájékoztató szülői est: február 17.
7. Szülői est: március 17.
8. Szülői est: április 28.
9. Befogadó szülői est: június 9. 

9.     Nyitva tartás: 7. 30 – 15.45 (fenntartói határozat alapján)

         10.  Felvételi tájékoztató előadás időpontja:
- 2022. február 17. 17 óra
A 2022/2023-as nevelési évre való jelentkezés határideje: 

     - 2022. április 10.
Beiratkozás: 
- 2022. május 12., csütörtök 16.00 órától

A jelentkezés írásban történik a letölthető Felvételi jelentkezési lapon!


