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2021/2022  NEVELÉSI ÉV  

Intézményvezető: Simonics Alajosné 

Intézményvezető helyettes: Strasszer Zoltánné 

 

Személyi feltételek:  

Engedélyezett álláshelyek száma: 17 fő   

Alkalmazotti létszám: 19fő    

 

alkalmazott 

munkaköre /betöltött/ 

fő  iskolai végzettségük  szakképzettségük  fő  

óvodapedagógus  6 főiskola  óvodapedagógus  6 

főiskola  ebből német 

nemzetiségi 

óvodapedagógus  

2 

főiskola   ebből pedagógus 

szakvizsga  

2 

1 fő német nemzetiségi  óvodapedagógus tartósan távollevő 

dajka  4  8 általános  --------------  0 

OKJ képzés  óvodai dajka  4 

pedagógiai asszisztens 

/fenntartói engedéllyel/  

 

 

3 

 

főiskolai, egyetemi 

végzettség 

tanár, tanító 1 

OKJ szakképzés Kisgyermeknevelő 1 

egyetemi végzettség biológus 1 

pedagógiai asszisztens 1 OKJ szakképzés pedagógiai 

asszisztens 

1 

kisgyermekgondozó-

nevelő 

2  OKJ szakképzés  Kisgyermeknevelő-

gondozó 

2 

bölcsődei dajka 1 OKJ szakképzés bölcsődei dajka 1 

Fenntartói engedéllyel  

konyhai kisegítő 

1   1 

Fenntartói engedéllyel  

takarító 

1   1 

 

Gyermek csoportok létszáma 2021.10.01 

A fenntartó által engedélyezett csoportok szám: 4 óvodai csoport.  

Az óvoda felvételi körzete: Mágocs Város teljes közigazgatási területe  

                                              Alsómocsolád  teljes közigazgatási területe  

                                              Mekényes teljes közigazgatási területe                                                                   

Nagyhajmás teljes közigazgatási területe  

  

Beiratkozás időpontja, módja: a fenntartó engedélyétől függően minden év április hó. A beiratkozás 

pontos időpontját a beiratkozás előtt 30 nappal tesszük közzé a facebook oldalakon valamint a helyben 

szokásos módon /helyi kábel tévé, internet, kültéri ledes hirdetőtábla, postai úton) az érintettek levélben 



történő megkeresésével. Az év folyamán óvodai felvételt folyamatosan biztosítunk a jelentkezők 

számára.  A mindenkori járványhelyzet iránymutatásainak figyelembe vételével online beiratkozás 

lehetőséggel is élhetnek a szülők.  

 

 kiscsoportok  középső nagy  ebből lány 

 Pillangó Katica Süni Nyuszi összesen   

összesen: 22 20 20 19 81   

lány 9 11 8 13 41   

        

2,5 éves 1   5 6 3  

3 éves 10   14 24 14  

4 éves 11 11   22 10  

5 éves  9 13  22 12  

6 éves   7  7 2  

7 éves        

összesen 
kor 
szerint 

22 20 20 19 81 41  

       
 

 

 

Óvodai nevelési év rendje: A nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart    

Óvodánk hétfőtől péntekig 630-tól 1630 óráig tart nyitva 

Összevont csoportokban reggel 630-730-ig, délután 1530-1630-ig tartózkodnak a gyerekek. 

 

Szünetek időtartama 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 

2021. november 2. (kedd). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. 

január 3. (hétfő).   

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2022. április 20. (szerda). 

A 2021. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó 2021. 

december 11. szombat munkanap, 2021. december 24. péntek pihenőnap. 

2022. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – 

munkarend: 2022. március 14. hétfő pihenőnap,2022. március 26. szombat munkanap. 

Nyári nagytakarítás tervezett időpontja: 2022.08.16-tól 2022.08.31-ig. 



Értekezletek, nevelés nélküli munkanapok időpontja és tervezett témái 

 

• 2021.10.22. péntek Nevelési értekezlet az óvoda működési rendjének értékelése, 

tehetséggondozás műhelymunka, Boldogság óra műhelymunka 

• 2021. december 11. szombat Nevelési értekezlet. 

Program megvalósulás értékelése, következő nevelési félév programok megbeszélése. Veronika 

zeneprojekt műhely. 

• 2022.01.21. péntek Féléves nevelési értekezlet  

Az esetleges következő fél évre vonatkozó változások megbeszélése. Eddigi programok 

értékelése, következők programjainak megbeszélése. Esetleges törvényi változások ismertetése.  

Fejlesztő játék, mesepárna készítés.    

• 2022. március 26. szombat Nevelési értekezlet 

Aktuális feladatok megbeszélése. Eddigi feladatok értékelése. Óvodakerti munkálatok.  

• 2022.06.03. péntek Évzáró nevelési értekezlet  

Éves beszámoló a nevelési év eredményeiről, programjairól, tapasztalatairól. Nyári programok, 

szabadságolási rend megbeszélése. Következő évi csoportbeosztások megbeszélése. 

2022.04.21. A bölcsődék Napja, ezen a napon bölcsődénk zárva tart. 

 

Értekezletek rendje:  

Óvónői megbeszélések: minden hónap kb. 2. szerdája   

(Az óvoda működésével, a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos sürgős, rendkívüli 

esetekben külön megegyezés alapján kijelölt időpontban.)  

Technikai dolgozók megbeszélése: minden hónap kb. 2. csütörtökje   

Munkatársi értekezlet: augusztus, december, január, május, 

Szülői értekezletek rendje: Járványügyi helyzet miatt 

változhat, esetleg online formában kerül megtartásra. 

Korcsoportonként, évfolyamonként összehangolt időpontban:  

• Nevelési évnyitó szülői értekezlet:2021.09.15. szerda  

• Félévi szülői értekezlet: 2022.01.19. szerda 

• Nagycsoportosok szülői értekezlete a tanítókkal egyeztetett időpontban, 2022 

májusában.  

Fogadóórák: korcsoportonként, felméréseket követően, ill. szülők igénye alapján, 

megegyezés szerint. Felelősök: minden óvónő  

 



Szülői Közösség választmányának megbeszélései:  

2021.09.15. Szülői Közösség Szervezet újra, ill. megválasztása (csoportok szülői 

értekezletén)  

Szülői Szervezet Munkaterv elkészítése, a munkaterv elfogadása 

 

Bemutató foglalkozások nyílt napok  

 

Érdeklődő szülőknek szervezett bemutatók a német nemzetiségi héten.  

A leendő óvodásoknak szervezett “ismerkedési délelőtt” óvodai beiratkozás hetében. /a 

járványügyi állapottól függően/ 

Pedagógus önértékelés keretében szervezett bemutató foglalkozások.  

 

Tervezett kirándulások 

• Csoportonként a csoportnaplóban rögzített módon. 

Határidő: A csoportnaplóban rögzített   

             Felelősök:  óvónők.  

• Óvodaszintű kirándulás – ősszel és tavasszal    

Határidő: 2021. október vége   

  Felelős: Strasszer Zoltánné 

 

1.11.Ünnepek, ünnepélyek, hagyományaink 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoportban terveztünk és 

lehetőségeinkhez képest megünnepelünk az intézményben:  

• Állatok világnapja 2021. október 4.  (ünneplése 5-én) Felelős: Simonics Alajosné, 

Strasszer Zoltánné   

• Földünkért világnap (október 21- Zöld Óvodai program) felelős: Pappné Lőrincz 

Adrienn, Györgydeáknlé Somoskői Judit 

• Német nemzetiségi hét, Márton nap 2021. november 5-11 Felelős: Simonics 

Alajosné, Györgydeákné Somoskői Judit, Dósa-Jung Tímea, Zámbó Noémi 

• Mikulás 2021. december 6.   Felelős: Simonics Alajosné  

• Karácsony ünneplése               Felelős: óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek 

• Farsang hete: 2022.02.25-2022.03.03.                                Felelős: Simonics Alajosné  

• farsangi jelmezes bál 2022.02.25. 



• Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe 2022 február 02. Felelős: minden óvónő  

• Szent Balázs ünnepe: 2022. február 03. Felelős: Minden óvónő 

• Húshagyó kedd: 2022 március 01. 16. Felelős: Minden óvónő, Simonics Alajosné 

• Torkos csütörtök 2022. 03.03.. Felelős: Simonics Alajosné 

• Batyus bál 2022.03.01. Felelős: minden óvónő 

• Március 15. nemzeti ünnep (2022. március 11.)   Felelős: Simonics Alajosné 

• Víz hete: 2022.03.16-22. Víz világnapja 2021. március 22. Felelős: Strasszer 

Zoltánné   

• Húsvéti tojáskeresés 2022. április 13. Felelős: minden óvónő  

• Húsvéti tojásgurítás 2022. április 20. Felelős: minden óvónő 

• Költészet napja 2022. április 11. Felelős: Simonics Alajosné, minden óvónő 

• Májusfa állítás 2022. április 29. Felelős: Györgydeákné Somoskői Judit     

• Anyák napja 2022. május 02-06.               Felelősök: minden óvónő   

• Egészséghét. Felelős: Simonics Alajosné , SZK 

• Ballagás 2022. május 20           Felelős: Pappné Lőrincz Adrienn, Simonics Alajosné 

• Lurkók hete, gyereknap, oviparti, májusfa döntés.  2022. május 30-június 2.  

Simonics Alajosné, minden óvónő  

• Nemzeti összetartozás napja 2022. június 07.        Felelős: Simonics Alajosné 

 A csoportok az óvónők és a szülők megegyezése alapján ünnepelik a gyermekek névnapját, 

születésnapját. 

Jeles napokhoz kapcsolódó népi ünnepeket a csoportokban tartják meg.   

 

Bölcsődéseink programjai: 

  

Szeptember 22. Szülői értekezlet és Érdekképviseleti fórum 

(tagok megválasztása) 

Október 5.  Állatok világnapja  

November 8-11. Márton-napi népszokások 

December 6. 

 

Mikulás 

Adventi készülődés, karácsony ünneplése 

Január 26. Szülői értekezlet 

Február 25. Farsangi bál (ünnepi készülődés) 

Március 11. Nemzeti ünnep (ünnepi készülődés) 

Március 22. Víz világnapja 

Április 11-14. Húsvéti készülődés 

Május 2-6 Anyák napi készülődés, anyák napja 

 



Szülőcsoportos értekezletek időpontjai: 

• 2021. szeptember 22 

• 2021.10. hó eleje 

• 2022.02. hó vége 
 

A Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsődében Szülői Közösség és Érdekképviseleti Fórum működik. 

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

 

1997. évi XXXI a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében: 

21/B. §169 (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, 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 (144.717.-Ft) vagy 

ae) nevelésbe vették; 

 

Étkezési térítési díjak: (bruttó) 

Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna): 560  Ft./Fő/nap. 

Bölcsőde ( reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): 600 Ft/fő/nap 

 

A gyermekek az óvodában három étkezésben részesülnek, a bölcsődések pedig napi négy étkezésben. 

 

 


