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Készítette:  

Bálint Mónika 

intézményvezető 

 



 

 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23.§ 1.2. 

bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 

 

Az óvoda megnevezése Takácsi Bóbita Óvoda 

 

 

Az óvoda székhelye, címe, elérhetősége 

 

8541, Takácsi Petőfi u. 15. 

Tel.: 30/843-0963 

e-mail: ovodabobita@gmail.com 

Intézményvezető:  

Bálint Mónika 

Intézményvezető helyettes:  

Rasekné Kovács Andrea 

 

 

Telephelyek: 

 

8542,  Vaszar, Fő u. 16.  

Tel.: 89/355-450 

e-mail: vaszariovi@gmail.com 

 

8517,  Magyargencs, Petőfi u. 84. 

Tel.: 30/339-6770 

e-mail: magyargencsovi2016@gmail.com 

 

Alapító okirat száma: T.181-2/2016. 

OM azonosító: 036903 

Az óvoda fenntartója: Takácsi-Vaszar-Gecse-Magyargencs 

Óvodafenntartó Társulás 

8541,  Takácsi, Petőfi u. 15. 
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Személyi feltételrendszer 

 

Óvodák Óvodapedagógus Nevelőmunkát közvetlenül segítő 

dajka pedagógiai asszisztens 

Takácsi Bóbita 

Óvoda 

3 1  

 

1 Napsugár  

Tagóvoda 

4 2 

Magyargencsi  

Telephely  

2 1 

 

 

 Vezetői 

szakvizsgával 

rendelkező 

óvodapedagóg

usok létszáma 

Szakvizsgával 

rendelkezők 

létszáma 

Gyakornokok 

létszáma 

 

PED I sorolt 

pedagógusok 

létszáma 

PED II sorolt 

pedagógusok 

létszáma  

Mesterpedagóg

us pedagógusok 

létszáma 

Takácsi 

Bóbita Óvoda 

 

1 

  

 

 

3 

  

Napsugár 

Tagóvoda  

 

2  

  

2 

 

2 

 

M.gencsi 

Telephely 

 

1 

   

1 

 

1 

 

 

 

Óvodák Csoportok 

száma 

Csoportok 

típusa 

Férőhelyek 

száma 

Beíratott 

gyermekek 

száma 

Takácsi Bóbita  

Óvoda 

1 vegyes 25 21 

Vaszari Napsugár 

Óvoda 

2 osztott 75 42 

Magyargencsi 

Telephely Óvoda 

1 vegyes 25 15 

 

Az óvodai adatbázis nyilvántartási fajtái: 

 Az óvodás gyermekek személyes adatai 

 Közalkalmazotti nyilvántartás 

 Törzskönyv 

 A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található a kormány 

229/2012.(VIII.28.)Korm. rendelete alapján. 

 



Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk: 

 Alapító okirat 

 Pedagógiai Program 

 Házirend 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Munkaterv 

A dokumentációknak az intézményünkben – a helyben szokásos módon- nyilvánosságot 

biztosítunk. 

 

Az óvodai nevelési év rendje: 

Nevelési év: 2016. szeptember 01-től – 2017. augusztus 31-ig 

Foglalkozások ideje: 2016. szeptember 15 - 2017. május 31-ig 

Nyári tevékenységek: 2017. június 01-től – 2017. augusztus 31-ig 

Szünetek: Az óvoda nyári zárásának időpontját a fenntartó határozza 

meg, melyről a szülők 2017. február 15-ig tájékoztatást 

kapnak. 

Új gyermekek 

befogadásnak ideje: 

Folyamatos 

 

 

Az óvoda nyitva tartása: 

Feladatellátási-hely Nyitvatartási idő 

(hétfőtől- péntekig) 

Takácsi Bóbita Óvoda 6.30. – 16.30. 

Napsugár Tagóvoda Vaszar 6.30. – 16.30. 

Magyargencsi Telephely 7.30. – 16.00. 

 

Nevelés nélküli munkanapok:  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében intézményünk a 2016/2017 nevelési év 

során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, melynek időpontjáról legalább 7 

nappal előbb tájékoztatja a szülőket.  



A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, szakmai 

továbbképzésre használja fel.  

 

Új gyermekek beíratása:   

 Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét az adott nevelési évben 

betölti.   

 Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől - számított 

féléven belül betölti, feltéve, hogy a településen, ill. felvételi körzetben található 

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

A 2017-2018-os nevelési évre történő beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg, 

amelynek várható ideje az adott év április 20. – május 20. között történik.  

Az óvodai beíratás ideje, módja 30 nappal előbb meghirdetésre kerül a helyben szokásos 

módon. 

 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj:  

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. 

Fizetendő étkezési térítési díjak Takácsi:     345.- Ft/nap 

Fizetendő étkezési térítési díjak Vaszar:     330.- Ft/nap 

Fizetendő étkezési térítési díjak Magyargencs:   496.- Ft/nap 

 

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

szerint gyermekétkeztetési normatív kedvezmény illeti meg azt a gyermeket, aki 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,  

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,  

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,  

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett,azaz nettó összegének 130%-át.  

Formanyomtatvány az óvodában igényelhető. 

 

 



Az óvoda szolgáltatásai 

 

Fejlesztési 

terület 

Takácsi Vaszar Magyargencs Költségviselő 

Logopédia Csütörtök 

délelőttönként 

 

Csütörtök 

délelőttönként 

Kedd 

délelőttönként 

(Pápa, Nev.T.) 

térítésmentes 

Pszichológiai 

ellátás 

egyéni 

szükségletek 

szerint előre 

egyeztetett 

időpontban a 

Nevelési 

Tanácsadóban 

egyéni 

szükségletek 

szerint előre 

egyeztetett 

időpontban a 

Nevelési 

Tanácsadóban 

egyéni 

szükségletek 

szerint előre 

egyeztetett 

időpontban a 

Nevelési 

Tanácsadóban 

térítésmentes 

Hittan Kedd de. –  

katolikus 

csüt. de. – 

evangélikus 

kedd de. - 

katolikus 

 

- térítésmentes 

Néptánc Hétfőn 

délutánonként 

kedd 

délelőttönként 

- Takácsi: 

Önkormányzat 

Vaszar: szülők 

Angol Kedd 

délutánonként 

hétfő 

délutánonként 

- Takácsi: 

Önkormányzat 

Vaszar: szülők 

Gyógytestnev. Szerda 

délutánonként 

- - Önkormányzat 

Futball edzés - kedd délután - térítésmentes 

Furulya - szerda de. - térítésmentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nevelési év rendje – Takácsi 

Szeptember 6. kedd Szülői értekezlet 

 21. szerda Sportnap Vaszaron mindhárom ovinak 

esőnap: szept. 29. csütörtök 

Október 15. szombat Munkanap – Nevelés nélküli nap – értekezlet 

 31. hétfő pihenőnap 

November 1-4. Őszi szünet az iskolában 

 9. szerda Márton napi lámpás felvonulás, sütivásár 

 30. szerda Adventi alkotó délután a szülőkkel 

December 6. kedd Érkezik a Mikulás 

 7. szerda Adventi alkotó délután a szülőkkel 

 11 vagy 18. Adventi gyertyagyújtás a faluban, óvodások 

műsora, adventi vásár 

 19. hétfő Karácsony az óvodában 

 22- jan. 2-ig Téli szünet az óvodában 

Január 18. szerda Szülői értekezlet 

 20. péntek Nevelés nélküli nap  

Február 3. péntek Farsang az óvodában 

 18. szombat Szülők-nevelők bálja 

Március 15. szerda Nemzeti ünnep 

 20. hétfő Nevelés nélküli nap – Szakmai nap Vaszaron 

Április 12. szerda Érkezik a nyuszi 

 13-18. Tavaszi szünet az iskolában 

 24. hétfő Föld napja családi délután 

Május 4. csütörtök Anyák napi nyílt délelőtt 

 26. péntek Gyermeknap az óvodában 

Június 2. péntek  Évzáró ünnepély 

 5-9 héten Kirándulás 

Július 1-31. Nyári takarítási szünet 



Nevelési év rendje - Vaszar 

 

 

Október 15. szombat Munkanap 

November 

02-04. Őszi szünet az iskolában 

11. péntek Márton napi lámpás felvonulás 

16. szerda Játszó délután a Pillangó csoportban 

17. csütörtök Nyílt nap a Katica csoportban 

December 

06. kedd Mikulás az oviban 

08. csütörtök Mézeskalács sütés 

15. csütörtök Alkotó délután a szülőkkel 

20. kedd Karácsony az oviban 

22-jan. 02-ig Téli szünet az iskolában 

23. péntek Nevelés nélküli nap 

Január 12. csütörtök Szülői értekezlet 

Február 10 vagy 17. péntek Farsang az oviban 

Március 
15. szerda Nemzeti ünnep 

20. hétfő Nevelés nélküli nap 

Április 

06. csütörtök Nyílt nap a Pillangó csoportban 

11. kedd Nyílt nap a Katica csoportban 

12. szerda Húsvét az oviban 

13-18-ig Tavaszi szünet az iskolában 

14. péntek Nevelés nélküli nap (szakmai nap) 

Május 

05. péntek Anyák napja az oviban 

26. péntek Vidám évzáró, (mindkét csoport 

részvételével), nagycsoportosok ballagása 

28. hétfő Gyermeknapi kirándulás 

Június 10. szombat Ünnepség, 40 éves az óvoda 

Július-Augusztus 24-aug.18-ig Takarítási szünet 



Nevelési év rendje- Magyargencs 

 

Október 4. kedd Állatok világnapja 

 

 

November 

2-4. ig Őszi szünet az iskolában 

2. szerda Nevelés nélküli nap 

11. péntek Márton nap 

27. vasárnap Első adventi gyertyagyújtás 

December 

5. hétfő Mikulás érkezése az óvodába (zárt ünnap) 

14. szerda Mézeskalács sütés 

15. csütörtök Ajándék készítés 

21. szerda Karácsony (nyílt nap) 

22. csütörtök Nevelés nélküli munkanap (2) 

22.-01.02-ig Téli szünet az iskolában 

Január 6. péntek Színházlátogatás 

Február 
2. csütörtök Medve kibújik a barlangból 

24. péntek Farsang (nyílt nap) 

Március 

14. kedd Megemlékezés Márc. 15-ről (zárt ünnep) 

20. hétfő Nevelés nélküli nap (3)– szakmai nap Vaszaron 

22. szerda Víz világnapja 

Április 

12. szerda Húsvét az óvodában (zárt ünnep) 

13-18-ig Tavaszi szünet az iskolában 

22. szombat Föld napja 

28. péntek Májusfa állítás 

Május 
5. péntek Anyák napja az óvodában (nyílt ünnep) 

10. szerda Madarak, fák napja 

Június 
2. péntek Nyár köszöntő műsorunk, nagyok búcsúztatása 

5. hétfő Gyermeknap 

Július-Augusztus Júl. 17-aug. 

18-ig 

Nyári nagytakarítás 


