
 

           Micimackó Magánóvoda Közzétételi lista 
Óvodánk közétételi listája a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 
229/2012.(VIII.28.) 
Kormányrendelet alapján készült. 
 

Az Óvoda megnevezése:  
Micimackó Magánóvoda  
1196. Budapest, Kisfaludy utca 69. 
info@maganovoda-kispest.hu 
Tel: 0630/964-3597 
 
Telephelyeink: 

- 1196. Budapest, Báthory utca 90/A. 
- 1196. Budapest, Kisfaludy utca 56. 

 

OM: 102756 Fenntartó: 
 Wekerlei Gyermekekért Alapítvány Alapító okirat száma: 18/2017(III.14) 

 

1.Az óvodai felvétellel kapcsolatos információk 

      Az Micimackó óvodában az óvodai felvétel, átvétel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 30. 49§ (1) jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (8.§ (1)) A gyermek 
hároméves korától, a tankötelezettség kezdetéig legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson köteles részt venni a nevelőintézményben. Felvehető az a gyermek is, aki a 
harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. A gyermekek csoportba 
sorolásáról az óvoda vezetője dönt (31§). 
   A fenntartó a 20/2012.(VIII:31.) EMMI rendelet (20§ (1)) bekezdése alapján az óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, valamint a 
felvétel tárgyában meghozott döntés jogorvoslati eljárás szabályairól az óvoda honlapján, és 
a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.  

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja (20§ (8)). Ha a gyermek óvodát 
változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. 
Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai 
jogviszonya megszűnt. 

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a 
nevelési év során kérheti az óvoda fenntartójához benyújtott kérelmében a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Továbbá a kérelem másolatát megküldi a 
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. 
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2.   Térítési díj, a tandíj,egyéb díjfizetési kötelezettség 

Intézményben az étkezési hozzájárulási díjat  fizetnek a szülők, melynek összege: 
       500.-Ft/nap/fő 

 Étkezési hozzájárulást nem fizetnek azon szülők, akik: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

- tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek 

- azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 
családtagja van 

-akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

-akiknek a nevelésébe vételét a gyámhatóság rendelte el 

-        akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

3. Óvodánk három épületében kilenc csoport üzemel. 
2022-2023. nevelési évben 

Székhely:       1196.Bp. Kisfaludy u.69. 
Napocska csoport 13 fő 
Katica csoport 24 fő 
Barika csoport 20 fő 
Pillangó csoport 25 fő 

Telephely 1:   1196.Bp.  Báthory u.90/A. 
Maci csoport 20 fő 
Süni csoport 20 fő 
Pingvin csoport 25 fő 

Telephely 2:   1196.Bp. Kisfaludy u. 56. 
Cica csoport 23 fő 
Mókus csoport 24 fő 

 

Humán erőforrás 

Óvodavezetők Gombi-Nagy Orsolya közoktatás 
vezető 
Oszlay Éva közoktatás vezető 

Óvodapedagógusok 19 fő főiskolai végzettségű 
Pedagógiai asszisztensek 3 fő középiskolai végzettségű  
Dajka 9 fő Dajka végzettségű 
Logopédus 1 fő főiskolai végzettségű 
Adminisztrátor 1 fő középiskolai végzettségű 
Konyhai kisegítő 1 fő  



4. Az intézmény nyitvatartási rendje: 
Óvodánk egész évben nyitva tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
meghatározottak alapján az óvoda napi nyitvatartási ideje legalább nyolc óra, amely 
időtartam a fenntartó engedélyével csökkenthető.  Az óvodai nevelés időkerete magában 
foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet.  
 
 
A 2022/2023 nevelési év rendje 
Nevelési év: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. napjáig tart. 
 
 
 
Az óvoda nyitva tartása: 630 – 1730 óráig 
Az ügyeleteket, reggel 630-800 óráig és délután 1700-1730óráig a székhelyen összevont 
csoportokban szervezzük meg. 
Aktív nevelési idő: 700-1500 óráig  
 
 
2022-2023. nevelési évben  

Székhely:       1196.Bp. Kisfaludy u.69.  630-17 30ig 
Telephely 1:   1196.Bp.  Báthory u.90/A.  700-1700ig 
Telephely 2:   1196.Bp. Kisfaludy u. 56 700-1700ig 

 
 
Az óvodát kezdő, új gyermekek fogadása: 2022. szeptember 1 csütörtök 
  
Szünetek: 

• Iskolai Szünetek, melyek az óvodahasználó szülők igényeinek megfelelően hatással 
lehetnek az intézmény működésére:  
Őszi szünet    -  Tavaszi szünet           -     Téli szünet: 

Szülői igényfelmérés alapján a téli szünetben biztosítjuk a gyermekek megfelelő 
óvodai ellátását, azonban a lecsökkenő gyermeklétszám miatt összevont 
csoportokkal dolgozunk.  

 

Munkaszüneti, illetve pihenőnapok a 2022/2023. nevelési évben: 
– október 23,31- november 1. - december 24,25,26,- január 1. –március 15.-április 7,9, 
10. –május 1,28,29 - augusztus 20. 

Munkanapok a 2022./2023. nevelési évben: 
- október 15. 

    

Nevelés nélküli munkanapok: 
- 2022.augusztus 31, október 15 
- 2023 január 31.-április 25.- június 23. 

 
 
 
 
 



5. Fontosabb rendezvények, események 
 
Hazafias nevelést segítő programok: 

 
 

Hagyományos és szervezett programok, ünnepélyek, 
megemlékezések: 
 

 Téma Időpont 

1. „Itt van az ősz, itt van újra” 

 Micimackó nap – Új óvodások 
avatása- ugráló vár 2022. szeptember 12-16. 

 Autómentes nap –szeptember 
22. 2022. szeptember 19-23. 

 Állatok Világnapja-október 4. 2022. október 04. 

 Őszi kirándulás  
 

2022. október 17-21. 
Elmaradhat a járvány 
helyzet miatt 

 Október 23.-i megemlékezés 2022. október 21. 

2. „Légy jó kedvű itt öröm vár, az Advent is megjött már” 

 Adventi barkács délután 

2022. november utolsó hete 
Online megrendezésre 
kerülhet a járvány helyzet 
miatt 

 Mikulás ünnepély  2022.december 05.-09. 

 Karácsonyi ünnepély 

2022.december 15.- 22. 
Online megrendezésre 
kerülhet a járvány helyzet 
miatt 

3. „Ki játszik ilyet, majd meg mondom milyet?” 

 Medve-nap - február 2. 2023. február 02. 

 Farsang 2023. február 
második,harmadik hete 

 

4. 
 
           „Tavaszi szél fújdogál, hamarosan itt a nyár”  

 Nemzeti Ünnep- március 15. 2023. március 14. 

 Víz Világnapja-– március 22. 2023. március 22. 

 Húsvéti hagyományok 2023.április 07. 

Dátum Program 

október 
21 

október 23.-i 
megemlékezés 

március 
14. 

március 15.-i 
megemlékezés 



 Föld Napja - április 22. 2023. április 21. 

 Tavaszi kirándulás 
2023. április 24.-28. 
Elmaradhat a járvány 
helyzet miatt 

 Anyák napi barkács délután 
2023.május1-05 Online 
megrendezésre kerülhet a 
járvány helyzet miatt 

 
Madarak-fák Világnapja – 
május 10. 2023. május 10. 

 Gyermeknap 2023. május 22.-28. 

 Évzáró - Ballagás 2023. június 12-22. 

 
6.Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 
• Pedagógiai Program 
• Házirend 
• Éves munkaterv 

Az intézményünk működését szabályozó dokumentumai megtalálhatóak az intézményvezető 
irodájában és az intézmény honlapján:  micimackoovi-kispest.hu 

7.A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával: 
 

• Sikeres minősítő vizsga Ped/1 2 fő 
Eredmények: a minősítés mind két esetben 90% feletti 
 
Erőségeink: Gyermek központú szemlélet érvényesítése a gyermekek 
szuverenításának megtartásával, a személyes tapasztalat szerzés és az 
önállóság támogatása változatos, komplex tevékenység formákon keresztül. 
 

• Az intézményi és vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés alapján   
 Erőségeink  
- eredményesé intézményi működés  
- egységes, színvonalas dokumentáció 
- csapatunk nyitott az új ismeretekre és lehetőségekre, a pedagógusok egyenlő 
terhelés mellett elkötelezetten, egyéni felelősségvállalással veszik ki részüket a 
nevelő munkából. 
Fejleszthető terület: 
Folyamatos önértékelésre, folyamatszabályozásra való törekvés. 
 
 

http://micimackoovi-kispest.hu/
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