
Platánfa Óvoda és Konyha 
 Tiszagyenda 

  

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2021/2022. 

  

Az óvoda neve:   Platánfa Óvoda és Konyha 

Az óvoda címe:    5233 Tiszagyenda, Ady Endre utca 6. 

Telefon, fax:         56/439-125 

E-mail:   tgy.ovoda@citromail.hu 

Az intézmény OM azonosítója: 202576 

  

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján az alábbi adatokat tesszük 

közzé: 

Személyi feltételek: 

 

Óvodapedagógusok létszáma: 3 fő 

  

Óvodapedagógusok 

Iskolai végzettsége 

fő munkakör 

Főiskolai végzettség 3 óvodapedagógus 

 ebből szakvizsgázott 1 intézményvezető 

  

Dajkák létszáma: 2 fő  

 

Dajkák iskolai végzettsége fő munkakör 

Dajkaképzőt végzett 2 dajka 

   

  

Gyermekcsoportok létszáma 2021/2022-es nevelési évben:  2 csoport 

Óvodánk férőhelyeinek száma: 50 fő 

 

Csoport neve Gyermekek száma 

Kis- középső  17 fő évközben újabb gyermekek várhatóak 

Nagy- középső  21 fő  

Összesen:                        jelenleg 38 fő  

 

 

 



 

Nevelési év rendje:  

 

Első nevelési nap: 2021. szeptember 1.  

Utolsó nevelési nap: 2022. augusztus 31. 

Nyitva tartás: 7:00- 16:30-ig  

Nevelés nélküli munkanapok:  

 

Óvodánk a téli szünet ideje alatt szokott zárva lenni, valamint a nyári takarítási szünet idejére. 

Nevelési és egyéb értekezleteket a nevelési napokon tartjuk, így az adható öt nap nevelés 

nélküli munkanapot nem veszünk igénybe. A zárásról a szülők valamint a fenntartó 

beleegyezésével kerül sor. 

Téli szünet: 2021. december 22-től- 2022. január 3-ig. 

Nyári takarítási szünet: 2022. augusztus 18-tól augusztus 31-ig. 

 

Ünnepek, ünnepélyek, programjaink: 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések, óvodánk hagyományainak rendje a 

Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. (Részletes 

tervezésük a csoportnaplókban.)  

Felvételi lehetőség:  

 

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

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

belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

- A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles felvenni az 

óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles 

értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a 

fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, illetve határozat alapján. 

A beiratkozás ideje: 2022. április- május 

 

 



 

Az intézményben fizetendő térítési díj:  
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több 

gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek 

szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés 

továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-át, azaz 2020-ban a 

144.717,- Ft-ot. 

Óvodánkban a térítési díj összege: 305 Ft.                                                  

 

Szülői értekezletek, fogadó órák: 

  

Összevont szülői értekezlet:  

 

2021. szeptember 14.     

2022. január 12.             16:00 óra ha minden rendben lesz járványügyi szempontból 

  

Fogadó órák:  

 

Intézményvezető:  

 

Hétfőn és szerdán 12:30-13:30-ig valamint, szükség esetén a megbeszélt időpontban. 

 

Óvodapedagógusok:  

 

Kis-középső csoportos óvodapedagógus: kedden 12:30-13:30-ig 

Nagy-középső csoportos óvodapedagógus: csütörtökön 12:30-13.30-ig 

Természetesen szükség esetén a megbeszélt időpontban. 

  

  

  

  

Tiszagyenda, 2021. szeptember 1.                                                    Balogh Edina 

                                                                                                           óvodavezető 

 


