
KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019/20. NEVELÉSI ÉV 

Óvoda neve: NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA 

OM azonosító: 032939 

Óvoda címe: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. 

Intézményvezető: Szabó Orsolya 

Intézményvezető helyettes: Tóth Mária Erzsébet 

Tagintézmény-vezető (Dózsa György u. 39.): Szabó Éva 

Tagintézmény-vezető (Száva u. 7.): Karczevicz Dóra 

 Óvoda nevelési rendje – nevelés nélküli munkanapok 

  Megnevezés Év Hó Nap 

  Az óvodai nevelés első napja 2019. szeptember 2. 
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2019. október 24. 

  

munkaterv 

alapján 
2019. október 25. 

  

munkaterv 

alapján 
2020. február 13 

  

módosított / 

tervezett 

időpont 

2020. április . 

  

munkaterv 

alapján 
2020. augusztus 24. 

  Óvodai nevelés rendje – jeles napok, ünnepek, hagyományok 

 Autómentes hét 2019. szeptember 16-22. 

  Mihály napi vásár 2019. szeptember 27. 

 Meseösvény program 2019. október 3-4. 

  Idősek világnapi ünneplés 2019. október 1. 

  Zene világnapja-zenei megállók programja 2019. október 1 

  Állatok világnapi programok 2019. október 1-5. 

  Márton nap, lámpás vonulás, tökkiállítás 2019. november 11. 

  Adventi koszorúk kötése, adventi teaház, vásár 2019. november 26-30. 

  Adventi vásár 2019. november 26. 

  Mikulás-várás 2019. december 6. 

  Karácsonyváró délután csoportonként 2019. december 16-22. 

  Farsang 2020. február 18-26. 

  Kiszejárás 2020. február változó 

  Március 15-i települési megemlékezés 2020. március 15. 

  

Kispatak hét - az óvoda nyílt hete az érdeklődők 

számára 

2020.  

március 

 

13-27. 

  A Víz világnapja  2020. március 22. 

  Húsvét 2020. április . 

  

A Föld napja -"Egy nap az óvodáért" 

Óvodaszépítő akció a szülőkkel karöltve, Zöld 

Kacatos – újra hasznosító játszóház 

2020. április 22. 

  
Anyák napi játékos programok 

2020. április 

május 

27-4. 



  Madarak és fák napi programok  2020. május 10. 

 Mesés tájfutás 2020. május 18-22. 

  Gyereknapi események 2020. május vége 

  
Pünkösdölő játékok 

2020. május projektben 

  Nagycsoportosok búcsúja 2020. június 1-12. 

  Kispatak Jótékonysági rendezvény 2020.  június 19. 

  
Az óvodai nevelés utolsó napja 2020. augusztus 31. 

 Az óvoda tervezett zárva tartása 

 Zárásban érintett óvodaépület Tervezett zárás dátuma 

 

Kaszáló utca 16-18. 
2019. december 23 – 2018. január 1. 

2020. június 29 – augusztus 21. 

 
Száva utca 7. 2019. június 15 – június 26. 

 

Dózsa György utca 39. 
2019. december 23 – 2018. január 2. 

2020. június 29 – augusztus 21. 

 Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok 

  Óvodapedagógusok száma (október 1.) 23 fő 

  ebből középfokú végzettségű 1 fő 

  ebből felsőfokú végzettségű 22 fő 

  ebből szakvizsgázott 6 fő 

  
 

ebből 

közoktatási vezető 3 fő 

  
 fejlesztőpedagógus 2 fő 

 

 
hagyományőrző mesepedagógus 1 fő 

  
 óvodai szakértő 1 fő 

  
 óvodai szaktanácsadó  1 fő 

 Pedagógiai asszisztensekre vonatkozó adatok 

  Pedagógiai asszisztensek száma 6 fő 

  ebből szakképzettség 

  
 ebből OKJ-s pedagógiai asszisztens képesítés 5 fő 

  
 ebből érettségi 6 fő 

 Dajkákra vonatkozó adatok 

  dajkák száma 13 fő 

  ebből szakképzettség   

  

  

ebből dajkaképző 6 fő 

  ebből érettségi 6 fő 

  ebből 8 általános 7 fő 

 

A fenntartó által engedélyezett csoportok és megnevezésük 

Gyermekek 

létszáma 

(október 1.) 

  Gesztenyefa csoport 30 fő 

  Barackfa csoport 30 fő 

  Vackor csoport 23 fő 

  Bodza csoport 27 fő 

  Levendula csoport 30 fő 



  Málna csoport 30 fő 

  Nyuszi csoport 20 fő 

  Katica csoport 18 fő 

  Mókus csoport 23 fő 

  Maci csoport 25 fő 

  Pillangó csoport 24 fő 

  Cinege csoport 25 fő 

  Tengelice csoport 25 fő 

 Óvodai felvétel 

  

Az óvodai felvétel lehetőségről szóló tájékoztató: 

A Nagykovácsi 

Kispatak Óvoda 

Házirendje tartalmazza 

  
A beiratkozás időpontja 2020/21. nevelési évre 

2020. évi Képviselő-

testületi döntés alapján  

Óvodai térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá 

nevelési évenként az egy főre megállapított díj mértékét, a fenntartó által adott 

kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is 

A Nagykovácsi 

Kispatak Óvoda 

Házirendje tartalmazza 

  

Étkezési térítési díj: 

Diétás étkezési térítési díj: 

510 Ft/nap 

550 Ft/nap 

 Kötelező óvodai dokumentumok 

  Alapító Okirat  2016. 

  Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. 

  Házirend 2016. 

  

„A természet útjain - természetes neveléssel”  

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyi pedagógiai programja 

2013.09.17 

Módosított:  

2018. 10. 18 

  Az óvoda nyitva tartása 

  Heti nyitva tartás hétfőtől-péntekig 

  

Napi nyitva tartás 

Kaszáló utca 16-18: 

Dózsa György utca 39: 

Száva utca 7: 

6.30-18.00 

6.30-18.00 

7.00-17.00 

    

  Kelt: Nagykovácsi, 2019. október 15. 

   Intézményvezető: Szabó Orsolya 

 


