
Kétegyházi Napsugár Óvoda közzétételi listája 
2022/2023-as nevelési évben 

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

Az óvoda megnevezése Kétegyházi Napsugár Óvoda 

Az óvoda címe, elérhetősége 5741 Kétegyháza Szent Imre 37.sz. 
Tel: 66/610-010 
E-mail:ovoda@ketegyhaza.hu 

Óvodavezető (felmentési idejét tölti) 
Munkaközösségvezető 

Rubás Jánosné 
Franyó János András 

OM azonosító 202519 

 

Óvodapedagógusok száma: 4 fő 
 Ebből tartósan távol 1 fő 

• Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 4 fő 
• ebből Szakvizsgázott 1fő 

 
Dajkák száma: 2 fő 
Pedagógiai Asszisztens :1 Fő 

Felvételi lehetőség: 

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles felvenni az óvodai 

nevelési év első napjától.4 éves korig a Kormány hivatal adhat felmentést az óvodába járás alól. 

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az 

óvodába felvett gyermekek csoportba való besorolásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 

Óvodai beiratkozás időpontja: Minden évben április 20-tól május 20-ig. Az óvodai beíratást a 
fenntartói döntés alapján áprilisban tartjuk. 

A szülő jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a megfelelő időpontban. 



A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosítót születési anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, 

továbbá a gyermek TAJ számát. 

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA 2020/2021-aS NEVELÉSI ÉVBEN: 

Nyuszi csoport 

Óvodapedagógusok 
Franyó János András 
Borsós Bianka Petra 

pedasszisztens 

Dajka 

Szabó 
Istvánné 

 

18fő 

Katica csoport 

Óvodapedagógusok 
Evegyi Eleonóra 

Klaudia  
Csumpilláné Varga- 

Koritár Ildikó 

Dajka 

Muntyán 
Péter 

Istvánné 

18fő 

Az engedélyezett csoportok száma: 2  

A maximálisan felvehető gyermekek létszáma: 60 fő 

Nyitva tartás: 6:00-17:00-ig. 

A NEVELÉSI ÉV HELYI RENDJE: 

A nevelés-oktatás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont résztvevők 

1. Továbbképzés Óvodavezető December 
Óvoda dolgozói 

2. Továbbképzés óvodavezető Április Óvoda dolgozói 
 

Piros betűs ünnepek és munkaszüneti napok 

2022.október 23.(szombat) 

2022. november 1. (kedd) Mindenszentek 
2022. december 24-25-26 szombat, vasárnap, hétfő) Karácsony 

2023. január 1. (vasárnap) Új év 
2023. március 15. (szerda) Nemzeti ünnep  
2023. április 9. 10.(vasárnap, hétfő) Húsvét 
2023. május. 28-29. (vasárnap, hétfő) Pünkösd 



Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban: 

• 2022. október 15. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap október 31. 

Az óvoda hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok: 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Óvoda születésnap óvodapedagógusok szeptember 

2. Mihálynapi vásár óvodapedagógusok szeptember 

3. Tök jó nap óvodapedagógusok október 

4. Mikulás óvodapedagógusok december  

Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése: 

sz. esemény / téma felelős időpont 

1. Szülők bálja Óvodavezető óvoda dolgozói február. 

2. Karácsony együtt (nyílt ünnep) óvónők December 15. 

3. Farsang (nyílt ünnep) óvónők Február.9. 

4. Anyák napja (nyílt ünnep) óvónők Május 4 

5. Apák napja óvónők Május 

6. Ballagás (nyílt ünnep) Nagycsoportos óvónők Május 26. 

7. Kirándulás Óvodavezető Június 9. 

8. Családi nap Óvodavezető Június 16. 

Jeles ünnepeink, amelyek a Zöld Ovi programhoz kapcsolódik 

Időpont Esemény Felelős 

09. 23 Takarítás világnapja Óvodapedagógusok 

10.04. Állatok világnapj a Óvodapedagógusok 

03.22. Víz világnapja Óvodapedagógusok 

04.22. Föld napja Óvodapedagógusok 

05.10. Madarak, fák világnapja Óvodapedagógusok 

06.10. 
Környezetvédelmi világnap Óvodapedagógusok 

 



Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
Pedagógiai Program 
Házirend 
Éves munkaterv 
A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a település honlapján 
biztosítunk nyilvánosságot. 
A Házirend egy példánya - minden szülő számára papír alapon kerül átadásra az első 
szülői értekezleten. 

Kétegyháza, 2022. szeptember 1. 

Franyó János András 
munkaközösség vezető 


