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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

Az óvoda neve: Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 

Az óvoda címe: 2347 Bugyi, Sport utca 1. 

Telefon: +36-70/ 504-2488 

E-mail: bugyiovoda@gmail.com 

Az óvoda OM azonosítója: 032988 

A nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm.rendeletének 

23. §-a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé. 

1. Intézményünk óvodái 

Óvoda Felelős vezető Cím Telefonszám 

Napraforgó 

óvoda-  

székhely 

Bodnár Sándorné 

óvodavezető 

Vargáné Klics Mária 

óvodavezető- helyettes 

 

2347 Bugyi, 

Sport utca 1. 

 

06-70/504-2488 

Katica óvoda- 

telephely 

Fejesné Kovács Beatrix- 

telephely vezető 

2347 Bugyi,  

Jókai utca 11. 

06-70/504-2484 

Bóbita óvoda- 

telephely 

Sáska Balázsné- telephely 

vezető 

2347 Bugyi, 

Széchenyi tér 13. 

06-70/504-2478 

2. Óvoda dolgozói 

Óvodapedagógusok száma 15 fő. 

 

 

 

 

Ebből 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik 15 

szakvizsgázott közoktatásvezető 2 

szakvizsgázott fejlesztő pedagógus 2 

szakvizsgázott drámapedagógus 1 

két diplomával rendelkezik 1 

Gyakornok 1 

Pedagógus I. fokozatú 12 

Pedagógus II. fokozatú 3 

Nevelő munkát segítő alkalmazottak száma 13 fő. 

 

 

Ebből 

óvodatitkár 1 

dajka 7 

pedagógus asszisztens 2 

konyhai kisegítő 3 (heti 20 órában) 

udvari munkás 1 
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3. Óvodai csoportjaink 

Óvoda neve Csoport megnevezése Korcsoport jellege Beírt gyermeklétszám 

2019.október 1-én 

 

Napraforgó 

Margaréta vegyes csoport 27 

Tulipán vegyes csoport 25 (ebből 1 SNI) 

Hóvirág vegyes csoport 22 

Katica Pillangó vegyes csoport 26 (ebből 1 SNI) 

Vizipók vegyes csoport 23 

Bóbita Kópé vegyes csoport 22 

Micimackó vegyes csoport 27 

összesen 172 

4. Az óvodai nevelési év rendje:  

A nevelési év: 2019. 09. 02-től – 2020. 08. 31-ig tart. 

Nevelés nélküli napok: 2019. október 28. 

  2019. december 7. 

   2019. augusztus 28. 

Nevelési évenként 5 nap vehető igénybe nevelés nélküli napként, melyről a nevelőtestület 

dönt. A nevelés nélküli napok igénybevételének időpontjáról 7 nappal előbb tájékoztatjuk a 

szülőket. 

5. Az óvoda nyitva tartásának rendje 

heti nyitva tartás: hétfőtől péntekig 

napi nyitva tartás: 6:00-tól 16:30-ig 

Téli zárás: 2019. december 23-tól 2020. január 03-ig 

Nyári összevont ügyelet: 2020. július 13-tól augusztus 7-ig. 

Nyári zárva tartás: 2020. augusztus 10-től augusztus 28-ig. 

Az óvodák nyári zárva tartásának ideje évente kerül egyeztetésre a fenntartóval, hogy a 

szükséges karbantartási és felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen.  

Az óvodavezető a zárva tartás pontos idejét legkésőbb minden év február 15-ig a szülők 

tudomására hozza. 

6. Óvodai felvétel 

Az óvodai felvétel lehetőségéről szóló tájékoztatót a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.-a 

tartalmazza. A beiratkozás időpontja 2020. április vége. 
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7. Óvodai térítési díj 

Az óvodai térítési díj, valamint a nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a 

fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is 

tartalmazó adatok: 

Étkezési térítési díj:  549 Ft/nap/fő. 

Ingyenesen étkezhetnek:  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, 

- tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek, 

- azok a gyermeke, akiknek a családjában nevelkedő testvére tartósan beteg vagy fogyatékos, 

- akinek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 

- akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb kötelező 

munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130°-át (2019. évben a 128.810 Ft-ot). 

8. Kötelező óvodai dokumentumok 

Alapító okirat honlapon megtalálható 

Szervezeti és Működési Szabályzat honlapon megtalálható 

Pedagógiai Program honlapon megtalálható 

Házirend honlapon megtalálható 

Éves munkaterv a vezetői irodában és a csoportokban megtalálható 

9. Ünnepek, rendezvények, megemlékezések 

 

szeptember 

Szülő értekezletek 

utazó planetárium előadása 

SZMK értekezlet 

 

október 

16-18. papírgyűjtés 

17. bábelőadás 

21. almaszüret Kiskunlacházán 

 

november 
Márton napi játszóház a Bóbita óvodában 

Noé állatotthonba látogat a Napraforgó óvoda 

Adventi koszorúkészítő játszóház a Katica óvodában 

december Mikulás várás 

karácsonyi ünnepség 

január szülői értekezletek 

február Farsang 

március Nemzeti ünnepre készülődés 

zenés előadás 

április 

 

 

 

készülődés a Húsvétra 

 

szülői értekezletek 
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május 

Édesanyák köszöntése 

tűzoltó nap 

ballagás 

gyermeknap 

kirándulások 

 

Bodnár Sándorné 

óvodavezető 


