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Intézményi közzétételi lista 

 

Jogalap: 2011. évi CXC. törvény, 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet  

 

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozás ideje, fenntartó által 

engedélyezett csoportok /229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§ (1)a),b)/  

 

A gyermekek felvétele mindenkor, a hatályos törvények, rendeletek szerint történik.  

Az óvodai felvétel, átvétel rendje  

 Az óvoda a gyermek hároméves 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, a településen, 

fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett 

településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. /2011. évi CXC. törvény 

8. § (1)/  

 Intézményünk egyházi fenntartású, így körzetnek tekinthető Makó város és 

vonzáskörzetének területe.  

 Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e 

törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik 

tevékenységüket. (2) a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában 

meghatározott személy tartja fenn:a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti 

tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek 

vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet 

elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. /2011. évi CXC. törvény 

31.§ (1)/  

 Az óvodai előjegyzés a kijelölt beíratási időszakban, április 20 és május 20 között 

történik. /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 20.§ (1)/ A jelentkezés idejét, módját a 

határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozzuk az elhelyezett 

hirdetményekben(óvoda, orvosi rendelő, iskola) és az óvoda honlapján. Egyéb esetben 

az óvodai jelentkezés és felvétel egész évben folyamatos.  

 A felvételről határozat formájában kapnak értesítést az érintettek. Fellebbezni a 

határozat kézhez vételétől számított 15. napig a vezetőhöz benyújtott, a Fenntartóhoz 

címzett levélben lehet. Fenntartói szerv: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház 4025 

Debrecen, Petőfi tér 8.  

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a 

szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.  
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 A gyermek átvétele – lehetőség szerint - másik óvodából a szülő kezdeményezésére, 

hivatalos átjelentkezés útján történik.  

 Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételnél meghatározó az 

engedélyezett férőhelyszám. Az Alapító Okirat szerint felvehető maximális 

gyermeklétszám: 75 fő, Makón a Zrínyi utcai telephelyen 3 csoportban. 

 

Jelentkezéshez, majd a beíratáshoz szükséges okmányok:  

 

 A gyermek személyazonosítására alkalmas és állampolgárságára vonatkozó születési 

anyakönyvi kivonat,  

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, a gyermek TAJ kártyája,  

 amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolás bemutatása a szakellátás 

biztosítása érdekében,  

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,  

 amennyiben a gyermek először kezd óvodát, orvosi igazolás az egészséges állapotról.  

 

2. Térítési díjak, kedvezmények /229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23§ (1)c)/  

 

Kedvezményes étkezés igénybevétele:  

 100 % támogatást kap (Ingyenes), azaz nem fizet étkezési térítési díjat, aki rendszeres 

gyermekvédelmi támogatást kap az állandó lakhelye szerinti önkormányzattól, s az arról 

szóló, határozat másolatát bemutatja és nyilatkozatával igazolja. Az ingyenesség csak 

addig szól, ameddig a támogatás tart!  

 100 % támogatást kap (Ingyenes), azaz nem fizet étkezési térítési díjat, aki három, 

vagy több gyermeket nevel, és azt a szülő nyilatkozatával igazolja.  

 100 % támogatást kap (Ingyenes), azaz nem fizet étkezési térítési díjat, aki olyan 

családban él, ahol tartós beteg gyermeket, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, és azt a 

szülő nyilatkozatával igazolja. Ez esetben az egészséges gyermek is ingyenes étkezésre 

jogosult.  

 100 % támogatást kap (Ingyenes), azaz nem fizet étkezési térítési díjat, aki olyan 

családban él, ahol az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a nettó 

minimálbér meghatározott összegét és azt a szülő nyilatkozatával igazolja.  

 

A szülőt bejelentési kötelezettség terheli, ha körülményeiben olyan változás áll be, amely 

megváltoztathatja a kedvezményre való jogosultságát.  

 

A jelenleg fizetendő étkezési- térítési díj:  

Napi háromszori étkezés 

Tízórai 152 Ft 

Ebéd 476 Ft 

Uzsonna 145 Ft 
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Összesen 773Ft 

 

 A szülő, a gyermekének, a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezéséért a 

vonatkozó jogszabályokban és az Intézményi étkezési, térítési díj szabályzatban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Makó Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete szabályozza a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, és az ezekhez kapcsolódó térítési 

díjakat. 

 Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónapot követő 2. hetében történik az 

óvodában átvételi elismervény ellenében. ( 6900 Makó, Zrínyi u 57.) 

 Az időpontról pontos tájékoztatást minden esetben a hirdetőtáblán olvashatnak. Az 

étkezésért a tárgy hó utáni második héten kell fizetni. 

 Minden nap 08:45 óráig kell bejelenteni a hiányzást és kérni a következő napi étkezés 

lemondását. Ezt megtehetik telefonon, szóban, vagy személyesen. Az óvoda 

mobilszáma: 06/30 001 0823 Ezen a számon SMS üzenetet is lehet hagyni. 

 Az óvoda a napi hiányzásokat a mulasztási naplóban nyilvántartja. Az étkezésben 

részesülő gyermek hiányzásakor a visszatérítés a szülők bejelentéséhez kötött.  

 

Egyéb befizetések rendje  

 Az óvodai nevelés igénybevétele a gyermekek számára ingyenes.  

 

3. A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő vizsgálatok, ellenőrzések 

/229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§ (1) d), f)/  

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai: 

 Óvodapedagógus minősítések Pedagógus II. fokozatba 

o 3 fő: 2015.01.01.- Megfelelt 

 

4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, nevelési évben tervezett 

jelentősebb rendezvények, események időpontja /229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§ 

(1) e)/  

 

Nyitva tartás:  

Az óvoda hétfőtől – péntekig 5 napos munkarenddel üzemel.  

Nyitva tartás 6.00 – 17.00-ig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel.  

Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a 

nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul.  

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. 

 

2020/2021. nevelési év rendje 2020. szeptember 1.- 2021. augusztus 31. 

Szorgalmi időszak 2020. szeptember 1.- 2021. június 15.  

Nyári életrend 2021. június 16.- 2021. július 23. 

Nyári zárva tartás 2021. július 26.- 2021. augusztus 13. 
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Jelentősebb rendezvények, események  

 

Ősz 

Időpont  Program, ünnep, jeles nap  

szeptember 01.  Nevelési év kezdete  

szeptember 08.  Szűz Mária születése - Épület átadó ünnepség 

szeptember 14.  Szent Kereszt felmagasztalása  

október 01.  Szűz Mária oltalma  

október 04.  állatok világnapja  

október 17-21  Szent Márton hete  

november 01. 02.  Mindenszentek, halottak napja  

november 08.  Szent Mihály és Gábor főangyalok  

november 15.  Karácsony előtti bűnbánati időszak kezdete  

november  Egészségnapok a szülők bevonásával 

november 21.  Szűz Mária bevezetése a templomba  

 

Tél 

Időpont  Program, ünnep, jeles nap  

december 06.  Szent Miklós Püspök  

december  Adventi gyertyagyújtás Makó város főterén 

Adventi vasárnapokon 

december 17-21.  Karácsonyi barkácsolás a szülők 

támogatásával  

december 25-26-27.  Jézus Krisztus születése  

január 06.  Jézus megkeresztelése,  

február 02.  Jézus bemutatása a templomban, 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

február 07.  

február 15. 

Farsang  

Nagyböjt kezdete 

  

Tavasz 

Időpont  Program, ünnep, jeles nap  

március  „Iskolakóstoló napok”  

március 15.  Nemzeti Ünnep  

március 22.  Víz világnapja  

március 21.  A költészet világnapja  

március 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony, Mária 

örömhírvétele  

március 28.  

 

április 02. 

Virágvasárnap, Jézus bevonulása 

Jeruzsálembe  

Nagypéntek 

április 04.  Húsvét, Jézus Krisztus feltámadása  

április 22.  Föld napja  
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április 23.  Szent György napja  

május első vasárnapjához közeli napokon 

(április 27,28, 29.)  

Anyák napja Csoportonként 

május 10.  Madarak fák napja  

május 15-26 között  Gyermeknap  

Nyár 

Időpont  Program, ünnep, jeles nap  

május 23 - 24   Pünkösd Szentháromság ünnepe 

május 28.  Ballagás 

  

 

5. Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége, a dajkák száma, 

iskolai végzettsége, szakképzettsége, az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a 

gyermekek létszáma /229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§ (2)/  

 

Alkalmazott 

beosztása 
létszám Iskolai végzettség Szakképzettség 

Óvodapedagógus  

ebből 

 

 

6 fő  

2 fő 

1 fő 

1 fő  

1 fő 

Főiskola  

 

 

óvodapedagógus 

szakvizsgázott fejlesztő pedagógus    

szakvizsgázott drámapedagógus 

„C” kategóriás báb szakkör vezető 

gyógytestnevelés speciál kollégium 

Dajka  

 

3 fő  2 fő érettségi 

 

1 fő szakmunkás 

dajka – 2 főnek pedagógiai 

asszisztens végzettsége is van 

Pedagógiai 

asszisztens  

1 fő  

 

Főiskola 

(Államigazgatási) 

 Pedagógiai asszisztens  

 

Karbantartó 1 fő                 Érettségi, 

mestervizsga 

Asztalos mester 

 

 

Óvodai csoportok Létszám 

Napsugár vegyes csoport 21 fő 

Szivárvány vegyes csoport 17 fő 

Ficánka vegyes csoport 21 fő 

Összesen: 59 fő 

 

6. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program a honlapon 

a dokumentumok mappájában található/229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23§ (1) g)/  

 


