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Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 
 

 

     ÓVODAPEDAGÓGUSOK 

 

név iskolai végzettség szakképzettség 

Szalai Andrásné  

intézményvezető 

Tanítóképző főiskola szakvizsgázott 

óvodapedagógus 

Bognárné Németh Marianna 

intézményvezető-helyettes 

Tanítóképző főiskola óvodapedagógus 

Englert Éva Rebeka Tanítóképző főiskola óvodapedagógus 

Szénási Lászlóné Szakközépiskola óvodapedagógus 

Komárominé Csákvári 

Mónika 

Tanítóképző főiskola óvodapedagógus 

 
  

 

DAJKÁK 

 

 

név iskolai végzettség  

Hermann Dorottya érettségi vizsga szakképzett dajka 

Ujvárosi Irén érettségi vizsga szakképzett dajka 

Laposa Éva érettségi vizsga szakképzett dajka 

 

 

A nevelési év rendje: 

 

2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig folyamatosan nyitva tart. A szülői igényeknek 

megfelelően a nyári szünetben ügyeletet tartunk a fenntartó határozata alapján. 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap 

nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal 

előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek 

megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre használja fel. 

Ezeken a napokon, igény esetén a gyermekek számára összevont csoportban működő 

felügyeletet biztosít az óvoda. 

 

Óvodai csoportok  

 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 3 

Csoport létszámok az október 1. állapot szerint: 

 

• Süni:   26 gyermek 



• Pillangó:  24 gyermek 

• Katica:  18 gyermek 

összesen: 68 fő 

 

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:  

 

Farsang: február 15. 

Március 12.: Nemzeti ünnep, márc. 15.  

Télapó: december 6 

Karácsonyi hangverseny: december 19. 

Ballagás: május 28. 

Gyermeknap: június 4. 

Szüreti délután 2021. augusztus 13-14. 

 

A 2021-2022-es nevelési évre meghatározott beiratkozás ideje: 

 

2021. április 14. de. 8-12-ig, 2021. ápr. 15. du. 13-17-ig 

 

 

 A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 

 

Az óvodai felvételekről az óvoda vezetője dönt, a felvételről is ő tájékoztatja a szülőket. A 

szülőnek joga van a szabad óvodaválasztáshoz. Ha az illetékes óvoda elutasítja a gyermek 

felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelmet 

nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet 

elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.  

 

A beiratkozás helye: Madocsai Csillagvirág Óvoda 

              Madocsa, Paksi út 19. 

  

A beíratáshoz szükséges okmányok, dokumentumok: 

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata 

• A gyermek felügyeletét ellátó szülő (gondviselő) személyi 

igazolványa, lakcímkártyája 

• A gyermek lakcímkártyája 

• A gyermek Taj-kártyája 

 

 

Madocsa, 2020.10.27. 

Szalai Andrásné 

óvodavezető 

 


