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A felvételről szóló tájékoztató
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdése
b.) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról. A nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet 20. § rendelkezik
az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. A 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI
rendelet20.§ (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és
május 20-a között kerül sor.
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy
hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét
kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos
módon.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre
az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodavezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen
minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
2020. január 1-jétől „(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a
gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban:
felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(2a) A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított
tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem
változtathatja meg.
(2b) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon
belül intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított
harminc napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás
tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek.
(2c) A (2a) bekezdés szerint indult perben egyesbíró jár el első fokon. Ha az ügy különös
bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy
az ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. A tanács elé utalt ügyben utóbb
egyesbíró nem járhat el.
(2d) A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított
negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a
felek részére kézbesíti.
(2e) A perben nem lehet alkalmazni a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
148. §-a szerinti ítélkezési szünetre vonatkozó rendelkezéseket.”
Az Nkt. 49. §-a értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda
vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba
való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az
óvodavezető dönt.

A20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése kimondja, hogy a szülő az
óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni
az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:
Amennyiben a szülők beíratási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy az óvodavezető
hivatalból értesíti Bátaszék Város Jegyzőjét, aki határozatban kötelezi a szülőt óvodaköteles
gyermeke beíratására.
A beiratkozáshoz szükséges:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 a gyermek TAJ-kártyája.
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről a szülők írásbeli értesítést,
elutasítás esetén határozatot kapnak.
Német nemzetiségi óvodai nevelés az alábbi feladat ellátási helyeken vehető igénybe:
 Bátaszéki Városi Óvoda 3 csoportjában
 Alsónánai Tagóvoda 1 csoportjában
A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha valamennyi tagintézménye ellátja az
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.
A jogorvoslati eljárás szabályai:
A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutástól számított 15 napon belül a szülő fellebbezést nyújthat be Bátaszék Város
Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. Az
óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be
fellebbezést, vagy fellebbezési jogukról lemondtak.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Óvodai csoportok száma: 12
Bölcsődei csoportok száma: 2
A 2020/2021 nevelési év tervezett szeptemberi és májusi csoportlétszámai:
Csoport

Csoportszervezés

2020.szept.1.

2021.máj.31.

1.
Kutya

Récsei Mónika, Bakó-Makai
Mariann

2.
Halacska

Böjtösné Kammermann
Beáta, Galli Zsuzsanna

Vegyes

21

22

24

24

28

30

24

24

24

24

23

23

Szabó Éva Mária, Szabóné Vegyes
22
Béda Anita
német
nemzetiségi
Gál Georgina, Villi Viktória Nagycsoport 23

22

Pálinkás Judit, Tafnerné Fáll Vegyes
Erika

26

26

Magdolna, Vegyes

27

27

Dózsa-Pál Gáborné, Kovács Vegyes
Kíra Viktória

19

19

20

20

Középső
német
nemzetiségi
Kissné Vegyes

3.
Nagy
Tiborné,
Lovacska Bucher Klára
4.
Nyuszi

Bátainé Dittrich Rita,
Péterné Patonai Anikó

5.
Katica

Jakab Rita, Hefnerné Soós Vegyes
Ágnes
német
nemzetiségi
Mészárosné Révész Petra, Vegyes
Biró Ágnes

6.
Oroszlán
7.
Béka
8.
Kacsa
9.
Cica

Alsónyék Katóné Kiss
Dánfi Adrienn
Pörböly

Középső
csoport

Alsónána Balogné Tusa Margit, Pécsi Vegyes
Ildikó
német
nemzetiségi

23

A térítési díj és egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, nevelési évenként az
egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a
jogosultsági és igénylési feltételeket is
Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (VI.27.) önkormányzati
rendelete a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2010. (II.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2020. (VII.14.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § E rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
1. sz. melléklet a 14/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez a gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjai
Térítési díj összege
ellátási körzetbe tartozó bölcsődés

311 Ft/fő/nap + Áfa

reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)

362 Ft/fő/nap+Áfa

bölcsőde, óvoda diétás ebéd

274Ft/fő/nap+Áfa

általános iskolai tanuló (ebéd, diétás ebéd)

274Ft/fő/nap+Áfa

általános iskolai tanuló (tízórai, ebéd,
uzsonna)

456Ft/fő/nap+Áfa

felnőtt ebéd, diétás ebéd

621Ft/fő/nap+Áfa

gimnáziumi tanuló (ebéd, diétás ebéd)

318Ft/fő/nap+Áfa

A nyitva tartás rendje, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontja az éves munkaterv alapján
A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás, Társulási Tanácsának
2/2020.(II.26.) számú határozatával 2020. április 1-jétől jóváhagyta a Mikrotérségi Óvoda,
Bölcsőde és Konyha nyitva tartását és nyári működési rendjét.
Bátaszék Városi Óvoda 6.00-17.00
Alsónánai Tagóvoda 6.30-17.00
Alsónyéki Tagóvoda 6.00-17.00
Pörbölyi Tagóvoda 6.30-16.30
Bölcsőde 6.00-17.00

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
2020. Szeptember
 Mihály napi hálaadás
 Szülői értekezlet
Október
 Mesetalálkozón való részvétel Medinán
November
 Márton nap
 Szülői értekezlet a tanköteles gyerekek szüleinek
 Színházi előadás
 Nyugdíjas dolgozók találkozója
 Fogadóóra
December
 Mikulás ünnepség
 Karácsonyi műsor
2021. Január
 Szülők és nevelők sportja
 Szülői értekezlet
Február
 Farsang
 Kiszebáb égetés
 Rajzkiállítás
Március
 Nemzeti ünnep
 Egészséghét
 Oviváró nyílt nap
Április
 Húsvétváró
 Elkészülni, vigyázz, rajt!
 Fogadóóra
Május
 Anyák napja
 Gyermekhét, ballagás
Június
 Szülői értekezlet a leendő óvodások szülei számára, játszónap
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és időpontjai
Nem áll rendelkezésre adat.

Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 2018 (Székhely)
1. Pedagógiai folyamatok
Fejleszthető területek:
Az intézmény működését befolyásoló mérés adatok, demográfiai, és más külső mutatók,
eredmények kiértékelése, összegzése. A vezetői ellenőrzés gyakoribbá tétele, az értékelés
szempontsorának eredményét írásban is kapják meg a kollégák.
Kiemelkedő területek:
Saját, egységesített mérési eszközök kidolgozása, hatékony alkalmazása. A dokumentumok
egymásra épülnek, a rövid távú tervek a stratégiai célok megvalósulását szolgálják. A tervek
jól felépítettek, a megvalósítás a beszámolókból nyomon követhető.
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Fejleszthető területek:
Nincs
Kiemelkedő területek:
Az intézményben kiemelkedő a közösségformálás, sok a közös program, a szülőket
partnerként kezelik, részt vesznek a város közösségi munkájában. Az óvoda működését
ösztönző, támogató szervezeti kultúra jellemez.
3. Eredmények
Fejleszthető területek:
Nincs
Kiemelkedő területek:
Az intézmény rendelkezik külső elismeréssel - múzeum barát óvoda. A szülőkkel való
hatékony együttműködés a kiemelt nevelési célok elérése érdekében. A gyermekek óvodaiskola átmenetét segítő együttműködés az iskolával, információk átadása a szülők és az iskola
számára.
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Fejleszthető területek:
Kommunikációt az intézményen belül hatékonyabbá tenni, a nagy létszámú nevelőtestületet
befogadóvá tenni az IKT eszközök használatában.
Kiemelkedő területek:
Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. Az
intézmény vezetése törekszik a hatékonyabb információ biztosítására.
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Fejleszthető területek:
Az intézmény panaszkezelési rendszerének kidolgozása és megjelenítése dokumentumokban.
Kiemelkedő területek:

A város életében fontos közösségformáló és építő szerepet tölt be az intézmény. Szülőkkel
együttműködve közös programokat szerveznek, pl.: egészség hét. Az intézmény nyitott
óvodaként kihasználja a lehetőségeket, hogy prezentálja magát környezetében.
6. A pedagógiai munka feltételei
Fejleszthető területek:
IKT eszközök fokozottabb beépítése az óvodai nevelő/fejlesztő munka segítése érdekében. A
nemzetiségi program átdolgozása a rendelkezésre álló humán erőforrásnak megfelelően.
Kiemelkedő területek:
Az új ötleteket, módszereket, innovatív kezdeményezéseket beépítik napi munkájuk során a
nevelő/fejlesztő munka hatékonyságának, minőségének fejlesztése érdekében.(munkatervek,
beszámolók, interjú az óvodapedagógussal és a vezetővel) A nevelőtestület elkötelezett a
hatékony óvodai nevelő munka iránt. A külső és belső partnerekkel együtt minden döntés a
gyermekek érdekében történik. Eredményes pályázatnak köszönhetően kimagasló az
intézmény tárgyi környezete és infrastruktúrája.
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés.
Fejleszthető területek:
Nincs
Kiemelkedő területek:
Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter
által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal és megfelel a
nemzetiségi nevelés "Irányelveinek". A képzési és beiskolázási tervek az intézményi célok és
az egyéni érdeklődés összehangolására, jövőbeni igényekre, elvárásokra épül.
Óvodapedagógusok száma végzettség szerint
Név

Végzettség

Beosztás, munkakör

1.Simon Csabáné

főiskola,
szakvizsga
pedagógus II.

óvodapedagógus
igazgató

2 Mészárosé
Révész Petra
3.Récsei Mónika

főiskola
pedagógus II.
főiskola,
szakvizsga
pedagógus II.
főiskola

óvodapedagógus
igazgató helyettes
óvodapedagógus

4.Bakó-Makai
Marianna

óvodapedagógus

Szakképzettség
óvodapedagógus, nyelv-és
beszédfejlesztő
pedagógus,
gyógypedagógus tanár,
közoktatás vezető
óvodapedagógus
óvodapedagógus,
fejlesztőpedagógus
óvodapedagógus,
gyógypedagógiai
asszisztens

5.Pálinkás Judit

főiskola

óvodapedagógus
munkaközösség
vezető

óvodapedagógus

6. Tafnerné Fáll főiskola
Erika

óvodapedagógus,

óvodapedagógus

7. Biró Ágnes

óvodapedagógus
munkaközösség
vezető

német
nemzetiségi
óvodapedagógus

óvodapedagógus
gyermekvédelmi
felelős
óvodapedagógus,
igazgató helyettes

óvodapedagógus

10.Hefnerné Soós főiskola
Ágnes

óvodapedagógus

német nemzetiségi
óvodapedagógus

11.Péterné
Patonai Anikó

főiskola

óvodapedagógus

óvodapedagógus

12. Gál Georgina

főiskola

óvodapedagógus

óvodapedagógus

13.Bátainé
Dittrich Rita

főiskola

óvodapedagógus

14.Jakab Rita

főiskola
pedagógus II.

óvodapedagógus
gyermekvédelmi
felelős
óvodapedagógus

15.Nagy Tiborné

főiskola
pedagógus II.

óvodapedagógus
munkaközösség
vezető
óvodapedagógus
munkaközösség
vezető
óvodapedagógus,
belső ellenőrzési
csoport vezetője

óvodapedagógus,
gyógypedagógus tanár

óvodapedagógus

óvodapedagógus
gyógytestnevelő

8.Szabó
Mária
9.Szabóné
Anita

főiskola

Éva főiskola

Béda főiskola

16.Kissné Bucher főiskola
Klára
17.Böjtösné
Kammermann
Beáta

főiskola

18. Villi Viktória

főiskola

német nemzetiségi
óvodapedagógus

óvodapedagógus

óvodapedagógus

óvodapedagógus

főiskola

óvodapedagógus

német nemzetiségi
óvodapedagógus

20. Dózsa Pál
főiskola
Gáborné
pedagógus II.
21. Kovács Kíra főiskola
Viktória

óvodapedagógus
tagintézmény vezető
óvodapedagógus

óvodapedagógus
közoktatás vezető
óvodapedagógus

22. Katóné Kiss főiskola
Magdolna

óvodapedagógus
tagintézmény vezető

óvodapedagógus

23.Dánfi Adrienn

óvodapedagógus

óvodapedagógus
közoktatás vezető

24. Balogné Tusa főiskola
Margit

óvodapedagógus
tagintézmény vezető

óvodapedagógus

25. Pécsi Ildikó

óvodapedagógus

német nemzetiségi
óvodapedagógus

19.Galli
Zsuzsanna

főiskola

főiskola
pedagógus II.

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők és más dolgozók létszáma
Nem pedagógus alkalmazottak az
óvodákban

Fő

Pedagógiai asszisztens

3

Dajka

12

Óvodatitkár

1

Takarító

1 (fél állásban)

Karbantartó- udvaros, gépkocsivezető, óvodai 3 (fél állásban, csökkent munkaképességű)
kisegítő
Konyhalány

2 ebből 1 fő félműszakos (+1 fő fél állásban
csökkent munkaképességű)

Összesen:

19

Csökkent munkaképességű dolgozó összesen

4

Alkalmazottak főzőkonyhában
Konyhai alkalmazott Bátaszék

15 ebből 1 fő félműszakos

Konyhai alkalmazott Pörböly

3 ebből 2 fő félműszakos

Összesen:

18

Mindösszesen:

41 fő

Bölcsődei alkalmazottak
Alkalmazottak
Pető Anita

Végzettség

Beosztás
munkakör

Szakképzettség

felsőfokú
szakképzettség

kisgyermeknevelő kisgyermeknevelő

felsőfokú
szakképzettség

kisgyermeknevelő kisgyermeknevelő

Kovácsné Tasi felsőfokú
Ivett
szakképzettség

kisgyermeknevelő kisgyermeknevelő

Kovácsné
Kálmán Szilvia

felsőfokú
szakképzettség

kisgyermeknevelő kisgyermeknevelő

Bölcsföldi
Szilvia

szakmunkásképző

bölcsődei dajka

Tóth Erika

Összesen:

szakmai vezető

bölcsődei dajka

5 fő

