
K Ü L Ö N Ö S  K Ö Z Z É T É T E L I  L I S T A  

2019-2020. nevelési év 

  

 

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

végrehajtásáról 23.§ - a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

 

 

Az óvoda megnevezése 

 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 

 

Az óvoda székhelye, címe, elérhetősége 

 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 

8200 Veszprém, Haszkovó u.23. 

Tel. / Fax: 88/402-554 

E-mail: bobitakorzeti.ovoda@chello.hu 

Körzeti óvodavezető: Sándor Edit 

Általános óvodavezető helyettes: 

Vester-László Rozália 

 

 

Az óvoda telephelye, címe, elérhetősége 

 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 

Hársfa Tagóvodája 

8200 Veszprém, Jutasi út 9. 

Tel.: 88/325-356 

E-mail: harsfa.ovoda@chello.hu 

Körzeti óvodavezető: Sándor Edit 

Tagóvoda vezető: Lakatos Antalné 

 

Alapító okirat száma KOZP/4223/4/2017. 

OM azonosító 036814 

  

 

 

 

tel:88/
tel:88/


Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda (8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.) 

 

1. Óvodapedagógusok száma: 19 fő ( +1 fő tartósan távol van) 

ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 19 fő 

ebből Közoktatási vezető szakvizsgával rendelkezik 2 fő 

ebből Tanügy igazgatási szakértő szakvizsgával rendelkezik 1 fő 

ebből Fejlesztő pedagógus szakvizsgával rendelkezik 3 fő 

ebből Intézményvezető 1 fő 

ebből Általános óvodavezető helyettes 1 fő 

 

2. Pedagógiai asszisztensek száma: 4 fő (+1 fő tartósan távol van) 

ebből Tanító végzettséggel rendelkezik 1 fő 

ebből Pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik 2 fő 

ebből Gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik 3 fő 

 

3. Dajkák száma: 12 fő (+1 fő tartósan távol van) 

ebből Dajka végzettséggel rendelkezik 8 fő 

ebből Érettségizett 4 fő 

ebből Egyéb végzettséggel rendelkezik 3 fő 

 

4. Óvodatitkár: 1 fő – számítógép-kezelő szakképesítéssel rendelkezik 

5. Gazdasági ügyintéző: 1 fő - felsőfokú mérlegképes könyvelő végzettséggel rendelkezik  

6. Élelmezésvezető: 1 fő – élelmezésvezető szakképesítéssel rendelkezik (+1 fő tartósan 

távol van) 

7. Rendszergazda: 1 fő – pedagógus végzettséggel rendelkezik 

8. Konyhai dolgozók: 4 fő 

ebből Szakács végzettséggel rendelkezik 2 fő 

ebből Egyéb végzettséggel rendelkezik 2 fő 

 

 

 

 

 



9. Óvodai csoportok és az engedélyezett férőhelyek száma: 11 csoportban 268 férőhely 

Tátika csoport - vegyes életkorú 26  fő 

Búzavirág csoport – középső csoport 23 fő 

Kis Vuk csoport - vegyes életkorú 23 fő 

Orgona csoport - vegyes életkorú 26 fő 

Delfin csoport - vegyes életkorú 23 fő 

Margaréta csoport - nagycsoport 26 fő 

Csipkerózsa csoport – középső csoport 23 fő 

Gyöngyvirág csoport – nagycsoport 26 fő 

Nefelejcs csoport - kiscsoport 23 fő 

Tulipán csoport – vegyes életkorú 26 fő 

Napraforgó csoport – vegyes életkorú 23 fő 

 

 

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Hársfa Tagóvodája  

(8200 Veszprém, Jutasi út 9.) 

 

1. Óvodapedagógusok száma: 10 fő 

ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 10 fő 

ebből Közoktatási vezető szakvizsgával rendelkezik 2 fő 

ebből Fejlesztő pedagógus szakvizsgával rendelkezik 1 fő 

ebből Tagóvoda vezető  1 fő 

 

2. Pedagógiai asszisztensek száma: 2 fő 

ebből Érettségizett 2 fő 

ebből Kisgyermek gondozó - nevelő végzettséggel rendelkezik 1 fő 

 

3. Dajkák száma: 6 fő 

ebből Dajka végzettséggel rendelkezik 5 fő 

ebből Érettségizett 2 fő 

ebből Egyéb végzettséggel rendelkezik 1 fő 

 



4. Gazdasági ügyintéző: 1 fő – felsőfokú mérlegképes könyvelő végzettséggel rendelkezik 

5. Konyhai dolgozó: 1 fő – egyéb végzettséggel rendelkezik 

 

6. Óvodai csoportok és az engedélyezett férőhelyek száma: 6 csoportban 130 férőhely 

Cseresznye csoport – középső csoport 21 fő 

Szilva csoport – kiscsoport 21 fő 

Körte csoport – középső csoport 21 fő 

Alma csoport - nagycsoport 21 fő 

Gesztenye csoport – kiscsoport 21 fő 

Eper csoport – nagycsoport 25 fő 

 

Az óvodai nevelési év rendje: A nevelési év 2019. 09. 01-től - 2020. 08. 31-ig tart. 

 

A nevelési - oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik, hétfőtől péntekig napi 11 órában, reggel 6.00 

órától 17.00 óráig.  

 

Intézményünk a 2019/2020-as nevelési évben az alábbi időszakokban tart zárva: 

 Téli zárás: 2019. december 23. - 2020. január 1.  

A decemberi ünnepek közötti időszakban a fenntartó jelöli ki, hogy melyik óvoda látja el 

városi szinten az óvodás korú gyermekek felügyeletét. 

 Nyári zárás: Az intézményegységek egymást követő zárva tartása lehetővé teszi, 

hogy azok a szülők, akik nem tudták megoldani gyermekük öt hétig tartó nyári 

felügyeletét, igénybe vehessék a körzet aktuálisan nyitva tartó óvodáját. 

- Hársfa Tagóvoda 2020. június 15. – július 17. 

- Bóbita Körzeti Óvoda 2020. július 20. – augusztus 21. 

 Nevelés nélküli munkanapok: 

- 2019. október 31. csütörtök – teljes óvodai körzet 

- 2020. január 2. csütörtök – Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda (Haszkovó u. 23.) 

- 2020. január 3. péntek – Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda (Haszkovó u. 23.) 

- 2020. április 14. kedd – teljes óvodai körzet 

- 2020. május 21. csütörtök – Hársfa Tagóvoda (Jutasi út 9.) 

- 2020. május 22. péntek – Hársfa Tagóvoda (Jutasi út 9.) 



- 2020. június 5. péntek – Hársfa Tagóvoda (Jutasi út 9.) 

- 2020. június 12. péntek – Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda (Haszkovó u. 23.) 

 

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)). 

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező 

gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél 

körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 

Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

óvodavezetőkből  és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a 

felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles 

felvenni. 

 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a 

helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.  

 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

A háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) térítési díja: 540.- Ft / nap / gyermek 

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételével ingyenesen étkezhetnek: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők; 

 tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek; 

 akiknek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; 

 akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek; 

 akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság; 

 akiknek a 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; 

A kedvezményre jogosító nyilatkozat a hozzátartozó dokumentumokkal együtt 

intézményünk honlapjáról letölthető. 

 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

 Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja 



 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Éves munkaterv 

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodáiban és honlapunkon biztosítunk 

nyilvánosságot. 

A Házirend egy példánya minden szülő számára nyomtatott formában kiosztásra, vagy e-

mailben elküldésre kerül, illetve honlapunkon és a gyermeköltözőkben kifüggesztve 

olvasható. 

 

Ünnepek, megemlékezések rendje: 

Az Éves Munkatervben és a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint: 

Mikulás 2019. 12. 06. 

Mindkét óvodában „igazi” Mikulással, a 

gyerekek megajándékozásával, bábjátékkal a 

munkaközösségek előadásában. 

Karácsony 2019. 12. 18. 

Bóbita Körzeti Óvodában a Veszprémi Deák 

Ferenc Általános Iskola diákjainak betlehemes 

műsorával. 

Karácsony 2019. 12. 19. 

Hársfa Tagóvodában betlehemes játék a 

gyerekek előadásában, közös ünneplés a 

tornateremben. 

Farsang 2020. 02. 10. 

Bóbita Körzeti Óvodában, azonos 

időpontban, csoportonként, a legtöbb 

csoportban szülők bevonásával kezdődik, majd 

a Báb Munkaközösség szervezésében, a 

tornateremben közös „Farsangi fergeteg-

partyval” fejeződik be a délelőtt.  

Farsang 2020. 02. 21. 

Hársfa Tagóvodában együtt temeti a telet az 

egész óvoda a szülők aktív bevonásával, 

meghívott előadóval. 

Március 15. 

 

2020. 03. 13. 

 

Bóbita Körzeti Óvodában rövid 

megemlékezés csoportonként. Közös éneklés 

és felvonulás a tornateremben, folyosókon, jó 

idő esetén, az udvaron. A nagyobbak 



megemlékezése a Színházkertben a Petőfi 

szobornál. 

Március 15. 

 

2020. 03. 13. 

 

Hársfa Tagóvodában rövid megemlékezés, 

bábműsor, óvónők közös éneke. A nagyobbak 

megemlékezése a Színházkertben a Petőfi 

szobornál, rosszabb idő esetén a Kossuth 

iskola előtti szobornál. 

Húsvét 2020. 04. 08. 
Mindkét óvodában csoportonként "nyuszi és 

tojás kereső". 

Anyák Napja 2020. 05. hó 

Bóbita Körzeti Óvodában csoportonként, 

különböző időpontokban, a csoportok 

hagyományai szerint. 

Anyák Napja 2020. 05. 04. 
Hársfa Tagóvodában csoportonként, azonos 

időpontban, a csoportok hagyományai szerint. 

Évzáró 2020.05.14.– 06. 05. 

Bóbita Körzeti Óvodában csoportonként, 

május második felétől június első hetéig 

bezárólag. 

Évzáró 

 

2020. 05. 22. 

 

Hársfa Tagóvodában közösen, a hat 

csoportot felvonultató műsorral, 

nagycsoportosok búcsúztatásával, lufi 

engedéssel az óvoda udvarán. 

Gyermeknap 2020. 05. 29. 

Bóbita Körzeti Óvodában egész napos 

programokkal, délután szülőkkel, testvérekkel, 

leendő ovisokkal, meghívott vendégekkel, 

előadóval. 

Gyermeknap 2020. 05. 28. Hársfa Tagóvodában óvodai kirándulás. 

Nemzeti 

Összetartozás 

Napja 

2020 .06 .04. Bóbita Körzeti Óvodában óvodai kirándulás. 

Nemzeti 

Összetartozás 

Napja 

2020. 06 .04. 

Hársfa Tagóvodában az udvaron, 

körjátékokkal, mozgásos játékokkal, minden 

csoportot bevonva. 
  

 

 


