
A felülvizsgálat 

ideje:

2016. október 3.

év hó/nap

2016. szeptember 1.

Évnyitó 

értekezlet

2016. augusztus 31.

Évértékelő 2017. június 30.

2016. december 1.

2016. december 5.

2016. december 16.

2017. február 13.

2017. március 14.

2017. március 22.

2017. április 21.

2017. április 17.

2017. május 30.

2017. május 5.

Különös közzétételi lista-ÓVODA-229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi 

közzétételi lista

Hétszínvirág Magánóvoda

Az éves 

munkaterv 

szerint, a 

szülőket a 

jogszabály 

szerint 

Óvoda neve:

Húsvét az első tavaszi 

napéjegyenlőség utáni holdtöltére 

következő vasárnap

Mikulás december 6.

Megnevezés

Karácsony december 242526.

Farsang vízkereszttől 

hamvazószerdáig

Március 15. nemzeti ünnep

Víz világnapja március 22.

Óvoda címe: 1041. Budapest, Szigeti József u. 2-4.

1.

OM azonosító 200256

Óvodai nevelési év rendje

Az óvodai nevelés első napja

Nevelés 

nélküli 

munkanap

Szülői 

igény 

szerint 

ügyeletet 

biztosít az 

óvodaSZMSZ, 

Pedagógiai 

Program, 

éves 

munkaterv  

szerinti 

óvodai 

rendezvény

Advent ünnepi készülődés

Madarak és Fák napja május 28.

Anyák napja május első vasárnapja

Föld napja április 22.

24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató 

rendszerben az október 1jei állapotnak megfelelően 

közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A 

köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista 

tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, 

tanévenként egyszer, az OSAPjelentés megküldését 

követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A közzétételi 

lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat 

tartalmazhat.



2017. május 26.

2017. június 9.

2017. augusztus 31.

kezdete 2017. július 31.

vége 2017. augusztus 14.
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2

ebből 1
ebből 1

ebből 0
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ebből 0

Gyermekek létszáma

1. Katica

2. Micimackó

Az óvoda weblapján

2017. május 01.05.

óvodai csoport nevét kel  ide írni

óvodai csoport nevét kel  ide írni

érettségi

felsőfokú végzettségű

stb

stb

szakképzettség

A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma

stb

stb

stb

dajkaképző

Dajkákra vonatkozó adatok

további szakképzettségű

tanár

tanító

Dajkák száma

felsőfokú végzettségű

szakvizsgázott

közoktatás vezető

Óvodapedagógusok száma

óvodapedagógus

1.

stb

SZMSZ, 

Pedagógiai 

Program, 

éves 

munkaterv  

szerinti 

óvodai 

rendezvény

Ballagó gyermekek búcsúztatása

vezető óvodapedagógus

Gyermeknap május utolsó vasárnapja

Az óvodai nevelés utólsó napja

Nyári zárva 

tartás 

várható ideje

Szülői igény 

szerint 

ügyeletet 

biztosít az 

óvoda

Az éves 

munkaterv 

szerint, a 

szülőket a 

jogszabály 

szerint 

értesítjük

4.

középfokú végzettségű

 Óvodai felvétel

gyermekvédelem

3.

2. Óvodapedagógusokra vonatkozó adatok

5.

 Az óvodai felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

A beíratkozás időpontja:



2012. december 31.

2015. november 10.

2015. szeptember 14.

2015. november 10.

hétfőtőlpéntekig

7:30tól 17:30ig

Budapest, 2016. október 3.

Radnai Tünde

Alapító okirta hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a honlapra)

Kötelező óvodai dokumentumok6.

Pedagógiai Program hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a 

honlapra)

SZMSZ hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a honlapra)

Házirend hatálybalépésének ideje (fel kell tölteni a honlapra)

Dátum:

Óvodavezető:

napi nyitva tartás

Az óvoda nyitva tartása8.

heti nyitva tartás


