
PS ÁMK Cserkeszőlő 

Napköziotthonos Óvoda 

5465 CSERKESZŐLŐ 

Szinyei út 1. 

OM: 201884 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

2021/2022 nevelési év 

 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszer (KIR) a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 

(VIII.28.) Korm. rendelet 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési 

intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 

 

 

1.Intézmény adatai 

 

OM:201884 

Intézmény neve: PS ÁMK Cserkeszőlő  

Székhely címe: 5465 Cserkeszőlő Szinyei út 1.  

Székhely megyéje: Jász-Nagykun-Szolnok 

Intézményvezető neve: Tóth Krisztina 

Telefonszáma: 06/56/568-456 

E-mail címe: ovoda@cserkeszolo.hu 

 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021.11.03. 

 

Ellátott feladatok:  

-óvodai nevelés 

- bölcsődei ellátás 

- települési könyvtári feladat 

- egyéb 

 

2. Fenntartó adatai  

 

Fenntartó neve: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

Fenntartó címe: 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. 

Fenntartó típusa: községi önkormányzat 

Képviselő neve: dr. Tóth Dániel 

Telefonszáma: 06/56/568-451 

E-mail címe: onkormanyzat@cserkeszolo.hu 

 

mailto:ovoda@cserkeszolo.hu


 

3. Az intézmény feladatellátási helyei: 

 

001 – PS ÁMK Cserkeszőlő (5465 Cserkeszőlő Szinyei u.1.) 

Ellátott feladatok:  

- óvodai nevelés 

 

Ellátott feladatok: 

091110 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai fel-

adatai 

091140 

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

096015 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

002-PS ÁMK Cserkeszőlő Közétkeztetési Konyha (5465 Cserkeszőlő Szinyei 

u.1/a) 

 

Ellátott feladatok:  

- egyéb 

Ellátott feladatok: 

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

003 – PS ÁMK Cserkeszőlő Községi Könyvtár és Közművelődés (5465 Cser-

keszőlő Ady E. u.1/a) 

Ellátott feladatok:  

- települési könyvtári feladat 

 

Ellátott feladatok: 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

 



 

004-PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde (5465 Cserkeszőlő Szinyei 

u.3.) 

Ellátott feladatok:  

- bölcsődei ellátás 

 

Ellátott feladatok: 

104030Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján      
                                           

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

096025Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

004-Közétkeztetési Konyha 

 

Ellátott feladatok: 

096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

4.1. Óvodapedagógusok száma: 6 fő (ebből 1 fő óvodavezető, 1 fő Gyes-es 

időszakát tölti) 

 

 Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

 Logopédus, gyógypedagógus (napi 4 órában): 1 fő 

 Gyógypedagógus (megbízási szerződéssel): 1 fő 

 

4.2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 

 

Pedagógusok végzettség szerint   Fő 

Felsőfokú, illetve főiskolai végzettségű 

főállású óvodapedagógus 

6 

Szakvizsgát tett főállású 

óvodapedagógus (közoktatás vezető) 

1 

Pedagógiai asszisztens főiskolai 

végzettséggel 1 

Pedagógiai asszisztens érettségi 

végzettséggel 

 

1 

 



4.3.   Dajkák száma: 3 fő 

 

4.4. Dajkák szakképzettsége: 

 

Dajkák végzettség szerint Fő 

Dajkai szakképesítéssel rendelkező 

dajka: 

3 

Ebből: Érettségivel rendelkező dajka - 

Ebből: Dajkai szakképesítéssel és 

érettségivel rendelkező dajka: 

1 

 

4.5. Takarító száma: 1 fő részmunkaidőben 

 

Az óvodai nevelési év rendje 

 

 

A nevelési év 2021. szeptember 1- től, 2022. augusztus 31-ig tart. 

 

A 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 

5 nap nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe, mely időpontokról a szülőket 

legalább 7 nappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület 

nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső továbbképzésre 

használhatja fel. 

Tervezett napok: 2021.10.22. 

                            2021.12.21. 

                            2022.04.14. 

 

Óvodai csoportok: 

 

Óvodai csoportok száma: 3 csoport engedélyezett 

 

Csoportok gyermeklétszáma: 

 

Napocska (kiscsoport): 19 fő 

Delfin (középső csoport): 17 fő 

Pillangó (nagycsoport): 23 fő 

------------------------------------------- 

Összesen: 59 fő  / ebből 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek/ 

 

Férőhely 75 fő 

 

 



5.  Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 

Az óvodai felvétel az óvodába való jelentkezés alapján történik. Az óvodába a 

gyermek 2 és fél éves kora után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét 

bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési 

évben folyamatosan történik.  

A kötelező felvételt biztosító óvoda (Nkt.49.§ (3) bekezdése alapján az, amelynek 

a körzetében a gyermek életvitelszerűen lakik. 

2015.szeptember 1 óta kötelező a 3 éves kortól történő óvodai nevelés. Csak 

egyéni kérelemre kaphat a gyermek felmentést. 

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, nem 

kell a felvételre javaslatot tevő bizottságot szervezni. 

 

Óvodai felvétel minden évben, május első hetében történik, a jegyző 

meghatározása alapján 

 

A beíráshoz szükséges iratok: 

 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- a szülő személyazonosító igazolványa, lakcím kártyája 

- a gyermek TAJ kártyája, lakcím kártyája 

- jelentkezési lap 

- szülői nyilatkozat 

- nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

- nyilatkozat gyermekkel egy lakcímen élésről 

- nyilatkozat a Gyvt.21/B.§ (1) bekezdés a, pontja szerinti ingyenes bölcsődei, 

mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

- igazoló dokumentumok betegségről 

- HH, HHH határozat 

- SNI, BTMN határozat 

 

6. Étkezési térítési díj 

 

Az Országgyűlés döntött a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés 

kiterjesztése érdekében módosításra került. 

 

A törvénymódosítás alapján 2015. szeptember 1-től a gyermekétkeztetés során az 

intézményi térítési díjra, normatív kedvezményként 100%-os támogatást kell 

érvényesíteni az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül annak, aki: 

 

 

 



1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; 

3. olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek; 

4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130%-át (aktuális adatok alapján 2021-ben ez az összeg 

144.717.-Ft/fő); 

5. a gyermeket nevelésbe vették. 

 

A szülő felelőssége a Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat 

lejáratának figyelése. Változás esetén köteles a változást az intézménynek 

bejelenteni. Három, vagy több gyermek esetén, nevelésbe vett gyermek esetén, 

fogyatékosság a családban esetén bizonyító dokumentumokat kérünk be. 

 

A törvény ezen pontja 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba, a kedvezmény 

igénybevételéhez szükséges kitölteni és leadni az önkéntes nyilatkozattételt 

megalapozó nyilatkozatokat. 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá 

tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a 

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is:  

Térítési díj 1 gyermek esetén:  

Tízórai: 74 Ft (nettó)+áfa 

Ebéd: 265 Ft (nettó)+ áfa 

Uzsonna: 51 Ft (nettó)+ áfa 

 

Egész napos térítési díj (tízórai+ebéd+uzsonna): 495 Ft +áfával 

A befizetés utólag, csekken történik. 

 

7. Óvodai nyitvatartás 

 

Az intézmény reggel 6.30-tól délután 16.45-ig fogad gyermekeket. Az óvónők 

munkáját dajka segíti a csoportokban. A reggeli és a délutáni ügyelet rendje: 6.30-

7.15, és 16.00- 16.45 óráig összevontan mindig a kijelölt csoportban tartózkodnak 

a gyerekek. 

 

 

8.  Rendezvényeink (időpontja a COVID 19 veszélyhelyzet függvényében 

módosulhat vagy törlésre kerülhet) 

 



 

Időpont Rendezvény Résztvevők 

2021.09.18. Szüreti bál Középső csoportos 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

2021.10.04. Állatok világnapja Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

2021.11.11. Szegedi Látványszínház 

előadása 

Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

2021.12.06. Mikulás várás Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

2021.12.13. Adventi vásár Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, meghívott 

vendégek 

2022..02.hó 

 

 

 

 

Farsang Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

2022.03.hó Térségi tehetségnapok 

rendezvénysorozat 

 

Víz világnapja 

rajzkiállítás 

 

Térségi torna túra 

Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, térségi óvodák 

képviselői 

2022. 03.hó Március 15-e 

megünneplése 

Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

2022. 03. hó Húsvéti előkészületek Gyermekek, 

óvodapedagógusok 

2022.04. hó Nyílt délelőtt 

 

 

Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

szülők 



2022.04.hó Térségi tehetségnapok 

rendezvénysorozat: 

versmondó délután 

Gyermekek, 

óvodapedagógusok 

2022.04.hó Föld napjának 

megünneplése (szelektív 

hulladékgyűjtés ) 

Gyermekek, 

óvodapedagógusok 

2022.05.hó Zenei tehetségnap, 

zeneiskola bemutatója 

Gyermekek, 

óvodapedagógusok 

2022.05.hó 

 

Anyák napi 

megemlékezés 

Szülők, gyermekek 

2022.05.hó Betekintő- a leendő 

kiscsoportosok ismerkedő 

délutánja 

 

Gyermekek, szülők, 

óvodapedagógusok 

2022.05.hó Óvodai beiratkozás Leendő óvodások, 

szüleik, 

óvodapedagógusok 

2022.05.hó Környezetvédelmi 

világnap, Madarak-fák 

napja 

Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

szülők 

2022.05.hó 

 

 

Frutti- a mi gyereknapunk Gyermekek, 

óvodapedagógusok 

2022.05.hó Csoportkirándulások Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

2022.05.hó Évzárók Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők, meghívott 

vendégek 

2022.05.hó Ballagás Gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők, meghívott 

vendégek 

 

 

 

 

 



9. Működést meghatározó dokumentumok:  

- SZMSZ 

- Házirend 

-Pedagógiai program 

 

Cserkeszőlő, 2021. október 01. 

 

 

 Tóth Krisztina 

     int. vez. 


