
Nevelési- oktatási intézményi közzétételi lista 

  

A 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23.§ (1) - (2) bekezdése értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

1. Az óvodai felvétel: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja. 

Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, illetve a felvételi körzetben lakóhellyel 

rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Bölcsődei felvétel: A Bölcsőde intézményegységbe folyamatos a felvétel. 

Öskü Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását a Napsugár Óvoda és 

Bölcsődében biztosítja. 

 

I.) 

A bölcsődei ellátás keretében annak a családban élő gyermeknek a gondozását – nevelését 

kell biztosítani: 

 1) Akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége. 

 2) Akiről szülője, nevelője munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt napközben nem 

tud gondoskodni. 

 3) A bölcsődei ellátást különösen annak a gyermeknek kell biztosítani: 

     a., akiről szülei munkavégzésük vagy oktatási intézményben végzett    tanulmányaik 

folytatása miatt nem tudnak gondoskodni, 

     b., akiről szülei betegségük miatt nem tudnak gondoskodni, 

     c., akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel vagy akivel együtt a családban három 

vagy több gyermeket nevelnek ( kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási 

díjban részesül) 

     d., akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt ellátásáról nem tud gondoskodni, 

különösen akkor, ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 

e., A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával –a körzeti védőnő,-a 

házi gyermekorvos vagy a háziorvos,-a szociális illetve családgondozó,-a 

gyermekjóléti szolgálat,-a gyámhatóság- is kezdeményezheti. 

 

4) A gyermek napközbeni ellátását biztosítani kell, ha a jegyző védelembe vételt 

     ( Gyvt.68.§ (2) a. pontja) során elrendeli. 



 

II.) 

 

1) Bölcsődébe a gyermek 24 hónapos korától 3 éves korának betöltéséig, illetve annak az 

évnek december 31-ig vehető fel, amelyben a 3. életévét betölti. 

2) Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi      szintje 

alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és az óvodai jelentkezését a bölcsődeorvos 

nem javasolja, a bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

 

III.) 

 

1) A Bölcsődei ellátásra irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

2) A felvételi kérelemhez csatolni kell a következő igazolásokat: 

a) A szülő munkavégzése esetén munkáltatói igazolást, a tanulói,- hallgatói 

jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási 

igazolást, társas vagy egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó hivatalos 

nyilatkozatát. 

b) A szülő betegsége esetén a háziorvos/ szakorvos által kiállított igazolást. 

c) A gyermek testi, szellemi állapotát, az ellátás indokoltságát a házi 

gyermekorvos által kiállított igazolással , felvételi javaslattal kell igazolni. 

d) Három vagy több gyermek esetén a szülő, eltartó nyilatkozatát, egyedülálló 

szülő nyilatkozatát. 

e) Ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák a kérelemhez csatolni kell 

nyilatkozatokat és igazolásokat. 

 

- Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők 

megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük 

gyakorolja, a gyámhivatal által készített megállapodási jegyzőkönyvet. 

 

3) Amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükséges- azonnali intézkedést igénylő 

esetben- a Bölcsőde munkatársa, egyéb esetben a Polgármesteri Hivatal 

Gyermekvédelmi munkatársa környezettanulmányt készít a gyermek otthonában. 

4) A bölcsődei ellátásért térítési díjat kell fizetni, havonta előre a gondozást nyújtó 

bölcsődében. Az ingyenes ellátáshoz a Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményt 

biztosító határozat másolatát be kell nyújtani az intézmény vezetőjének. 

5) Az intézményvezetője saját hatáskörben intézkedik a napközbeni ellátásról, ha annak 

elmaradása a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy annak hiányában a 

gyermek átmeneti gondozásáról, gyermekvédelmi gondoskodásba vételéről kellene 

intézkedni. 

6) A bölcsődei felvételről az intézményvezetője dönt. 

7) A bölcsődei ellátás igénybevételének kezdő napja – az azonnali ellátás kezdő napja- 

/megállapodás szerint/ 

 

 

IV. 

1) A bölcsődei ellátás megszűnik: 

a) A szülő, törvényes képviselő bejelentése alapján. 

b) Ha a gyermek a II. Fejezetben rögzített életkort betöltötte. 

 



2) A bölcsődei ellátást meg kell szüntetni annál a gyermeknél, aki a bölcsőde 

orvosának szakvéleménye alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem 

gondozható, illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek 

egészségét. 

 

  

2. A beiratkozás ideje: 

Az óvodában a beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó a 

beiratkozás első határnapját megelőzően közleményt vagy hirdetményt tesz közzé. Ezen 

időpontokon felül az óvodában nevelési év közben is lehetőség van a beíratkozásra. 

A Bölcsőde intézményegységbe folyamatos a felvétel. Túljelentkezés esetén várólista létezik. 

 3. A térítési díj: 

Az óvodai ellátás ingyenes, kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni az alábbiak 

figyelembevételével: 

Az étkezési térítési díj óvodai: 450-Ft/ Fő/ nap  

                                      bölcsődei 400- Ft/ Fő/ nap 

A gyermek, a család anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesülhet.  

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról jogszabály 

alapján: 

151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 

kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 

a) a óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át, vagy 

ae) nevelésbe vették; 

 (5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni. 

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 



(10) A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe 

venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban 

részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a 

nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél 

elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet. 

(10a) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a 

kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell 

figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) (10) bekezdés szerinti gyermeket, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő 

vagy házastársa által eltartott rokont. 

(10b) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is 

kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha az 

(5) vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében 

fennállnak. Az (5) bekezdés a) pontac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti 

esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló 

gyermekeknek a számát össze kell adni. A (10a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a 

családbafogadó gyámot is érteni kell. 

  

4. Az intézmény nyitva tartása 

A nevelési év: szeptember 1. napjától - augusztus 31. napjáig tart. 

Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 6.00 órától – 17:00 óráig. 

A nyári zárás időpontja: 

 nyári karbantartás, nagytakarítás ideje alatt (augusztus első két hete, illetve 

munkálatok szervezésétől függően) Az óvoda nyári zárásának végleges időpontját a 

szülőkkel legkésőbb február 15-ig közöljük.  

 Szülői igény esetén a gyermekek elhelyezését sz óvoda biztosítja. 

  

5. A nevelési évben tervezett ünnepek, megemlékezések: 

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események a Pedagógiai Program és az 

éves munkatervben meghatározottak szerint történik, időpontjait a csoportnaplókban rögzítjük. 

  

6. Dokumentumok: 



 Szervezeti és működési szabályzat 

 Házirend 

 Pedagógiai program 

 A dokumentumok nyilvánossága biztosított: 

 a honlapon 

 az intézményben, a helyben a szokásos módon. 

A Házirend egy példánya - az óvodás és bölcsődés gyermek beíratásakor - minden szülő 

számára átadásra kerül. 

 7. Pedagógusok száma, iskolai végzettségük, szakképzettségük: 

 Óvodapedagógusok végzettség szerint Fő 

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus 6 

Középiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus 1 

Főiskolai végzettségű kisgyermeknevelő 1 

Középiskolai végzettségű kisgyermeknevelő 1 

Ebből szakvizsgával rendelkezik 2 

8. Dajkák száma, iskolai végzettségük, szakképzettségük:  

Dajkák végzettség szerint Fő 

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka 3 

Bölcsődei dajkai szakképesítéssel nem rendelkező dajka  1 

9.  Pedagógiai asszisztens szakképzettsége: 

pedagógiai asszatens végzettség szerint Fő 

Szakképesítéssel rendelkező (érettségi, pedagógiai assziszetns, kisgyermekgondozó- nevelő) 1 

 10. Óvodai csoportok száma, egyes csoportok gyermek létszáma: 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma 2018-19-es nevelési évben: 3 óvodai csoport 

és 1 bölcsődei csoport. 

A gyermekcsoportok létszáma a 2018. október 1. napi állapot szerint: 

Sün Balázs csoport 25 Fő 

Micimackó csoport 25 Fő 

Ficánka csoport:                    27 Fő 

Összesen 77 Fő 

Bölcsődei csoport 12 Fő 

 


