
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2020/2021. 

 

A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 23.§ értelmében az alábbi adatokat tesszük közé. 

 

Intézmény megnevezése, elérhetősége: 

Múcsonyi Általános Művelődési Központ, Bölcsőde és Konyha 

Játékvár Óvodája 

Alapító okirat száma, kelte:  1.a./2019. 

                                              2020. február 11. 

OM: 202416 

3744 Múcsony, Élmunkás út 6-8. 

 

Telefon: 

06(20)289-6220/Intézményvezető 

06(20)289-6320/Intézményvezető-helyettes 

06(20)289-5888/óvoda/ 

 

E-mail: 

mucsonyiamk@mucsony.hu              mucsonyiovi@citromail.hu 

 

Alkalmazotti adatok: 

Óvodapedagógusok száma: 6fő 

           ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 6fő 

           ebből Pedagógus szakvizsgával rendelkezik 2fő 

           ebből Intézményvezető - Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 1fő 

Pedagógiai asszisztens: 2fő 

Dajkák száma: 3fő 

           ebből  képesítéssel rendelkezik 3fő 

 

Óvodai csoportok száma: 3 

1. Alma jelű csoport /vegyes korcsoport: 25 fő 

2. Körte jelű csoport /vegyes korcsoport: 24fő      

3. Cseresznye jelű csoport/vegyes korcsoport: 26fő 

 

A nevelési év rendje 

A nevelési év 2020.09.01 - 2021.08.31-ig tart 

 

Az óvoda nyitva és zárva tartása, melyet a Fenntartó Önkormányzat határoz meg: 

Nyitvatartási idő: 10 és fél óra 

naponta 6
00

 -16
30

 

 

Zárva tartások: 

Nyári zárás: 2021. július 19.-től augusztus 06-ig 

 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése: 

2021.01.25. Hétfő 

2021.04.21. Szerda 

2021.06.18. Péntek 

 

 

mailto:mucsonyiamk@mucsony.hu
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Az óvodai ünnepek, rendezvények, programok időpontjai: 

 

2020. szeptember 08.  Szülői értekezlet 

2020 szeptember 30.           A népmese napja-Benedek Elek születésnapja alkalmából 

2020. október 14.  Könyvtár-mozi a gyerekeknek 

2020. október 22.   Megemlékezés az október 23-i nemzeti ünnepről 

2020. november 11.            Márton napi lámpás felvonulás 

2020. november 18.   Első osztályos gyermekek látogatása 

2020. december 04.   Mikulás nap 

2020. december 11.   Karácsonyváró játszóház 

2020. december 13. Falukarácsony ünnepély 

2020. december 16.  Karácsonyi ünnepély 

2021. február 03.  Szülői értekezlet 

2021. február 12.  Farsang 

2021. március 12.  Megemlékezés a március 15-i nemzeti ünnepről/Ünnepi  

 műsor 

2021. március 24.   „Sulicsalogató”- Leendő első osztályos gyermekek  

 látogatása az  iskolában      

2021. március 30.  Tavaszi húsvétváró játszóház 

2021. március 31. Tojásfa díszítés a Zászlóparkban ünnepi műsor 

2021. április 13-15.             Nyílt napok       

2021. április 21.   Ismerkedés az óvodával – Ovicsalogató 

2021. április 29.  Anyák napja 

2021. április 30.    Május 1. – Majális – Májusfa állítás a Zászlóparkban  Ünnepi 

műsor 

2021. május 5. Tanítói látogatás 

2021. május 19. Internet Fiesta – Könyvtári foglalkozás a tanköteles korú  

                           gyermekeknek 

2021. május 28.   Gyermeknap 

2021. június 03.  Évzáró ünnepély 

 

Egyéb óvodai programok: 

Színházlátogatás a kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Házban – Bérletes  

előadások napján 

Környezetvédelmi napok – Ismeretet, élményt nyújtó séták 

 

Kistérségi programok: 

Víz világnapja 

Föld világnapja – Szöcskenap 

Madarak, fák napja 

 

Felvételi lehetőség: 

 

Az 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az 

óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles 

értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be. 

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen  lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. 

Férőhely esetén a körzethatáron kívül élő gyermek is felvehető. 

 



A beiratkozás ideje: 

2021. április 20 – április 30-ig, szabad férőhely esetén folyamatosan. 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. 

Az étkezési térítési díj 334 FT+ÁFA össz.:/425 Ft /nap/fő 

 

Étkezési térítési díj befizetése 

 Az élelmezésvezető által meghirdetett helyen és időben történik a tárgyhavi térítési díj 

befizetése, számla ellenében. 

 A gyermek távolléte, betegsége nem mentesíti a szülőt az étkezési térítés napján a 

befizetési kötelezettsége alól. 

 A szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének. 

 Az étkezési térítési díjat az érvényes rendelet alapján a fenntartó állapítja meg. 

Az étkezés térítése alól azok mentesülnek, akik a hiányzást megelőző napon, legkésőbb 10
00 

óráig bejelentik gyermekük távolmaradását. 

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

megváltoztathatja a kedvezményre való jogosultságát. 

Gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevétele 

2015. szeptember 1-én lépett hatályba a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és 

óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása, amely az alábbi 

rendelkezéseket tartalmazza: 

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő 

gyermek után, amennyiben 

1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

4. 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,  

5. nevelésbe vették. 

A 100%-os normatív kedvezmény, ingyenes étkezés csak egy jogcímen vehető igénybe. A 

kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozatok leadása szükséges. 

A jövedelemről történő nyilatkozat csak az egyéb okból ingyenes étkezésre nem jogosult 

családokat (azaz a háromnál kevesebb gyermeket nevelő, továbbá a tartósan beteg, fogyatékos 

gyermeket nem nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult családokat) 

érinti. 

 


