
Különös közzétételi lista 

2020-2021-es nevelési év 

 
Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényvégrehajtásáról 23.§ 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok: 

Az intézmény neve: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

Az intézmény elérhetőségei: 

Címe:5527. Bucsa Kossuth  tér 9. 

Honlapja:www.bucsaiovoda.hu 

Email címe:bucsaiovoda@gmail.com 

Telefon száma:06/70-425-24-59 

OM azonosítója:202065 

 

Alapító okirat kelte:2019.augusztus 13. (módosított) 

Statisztikai száma:15347024-8510-322-04 

Működési területe: Bucsa község közigazgatási területe 

Fenntartója:Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulása 

Fenntartó címe:5527. Bucsa Kossuth tér 6. 

Fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszám: 90 fő 

Fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 4 csoport 

Csoportok: 

Katica csoport:14 fő 

Süni csoport: 26fő 

Cica  csoport: 25fő 

Pillangó csoport: 25fő 

 

Az óvodai nevelési év rendje: 

A nevelési év 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig, a szorgalmi időszak 2020. 

szeptember 1-től 2021. május 31-ig tart. 

Az iskolai szünetek ideje alatt (őszi, tavaszi) – előzetes felmérés szerint - a csoportok, a 

létszámtól függően összevontan működnek.  

Nyitvatartási rend: A napi nyitvatartási idő: hétfőtől–péntekig 6.30 –16.30 óráig. 

Csoportösszevonás reggel 6,30-tól 7,30-ig, délután 16,00-tól 16.30-ig  egy csoportban. 

Fogadóórák:  
Az óvodavezető fogadóórái: minden hónap első hetének szerdáján 13-től 14 óráig. 

Óvodapedagógusok fogadóórái: minden nap  13-től 14 óráig.(Időpont egyeztetése szükséges.) 

Óvoda zárva tartása: Karácsony és újév között 

Nyári nagytakarítás alatt: 2020. augusztus 03-tól augusztus 16-ig. 

Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 2-3 hét a Fenntartóval egyeztetve.  

Az óvodavezető február 15-ig közzéteszi a zárva tartás pontos időpontját. 

Nevelés nélküli munkanapok: A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet az óvodában 5 nap 

nevelés nélküli munkanapot engedélyez a tanév során. A nevelés nélküli munkanapok 

igénybevételének időpontjáról 15nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket.  

Napi étkezési térítési díj: A Fenntartó a 2020-2021-es nevelési évben Bucsa Község  

Önkormányzata által a település fenntartásában működő nevelési intézményekre vonatkozó 

térítési díjakat alkalmazza.  



Beiratkozás: Az óvodai beiratkozás időpontját a Fenntartó határozza meg. A felvétel 

jelentkezés alapján történik, speciális kritériuma nincs. 

 

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok az óvoda honlapján olvashatóak: 

www.bucsaiovoda.hu 

Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend. 

 

Pedagógusok adatai:  

Főiskolai végzettségű óvodapedagógus:6 fő,ebből: szakvizsgázott 2 fő. 

Pszichopedagógus, SZIT terapeuta: 1fő 

Gyermektánc oktató:1fő  

Gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő 

Pedagógiai munkát segítő munkatársak: Szakképzett pedagógiai asszisztens:1 fő 

Szakképzett dajka: 4 fő  

 


