
KÜLÖNLEGES KÖZZÉTÉTEI LISTA 
 

 
Az óvoda neve: Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda - Bölcsőde 

Az óvoda címe: 3921, Taktaszada Kossuth utca 87. 
Az óvoda OM azonosítószáma: 202122 

Email cím: micimacko-ovoda@freemail.hu 
Telefon: 47/392-268 

2016/2017. nevelési év 
Októberi állapot. 

Intézmény vezetője: Pásztor Jánosné
    

  Gyermekcsoport 
megnevezése Korcsoport Gyermeklétszám   Munkatársaink 

1. 

Malacka 
csoport: 

Bölcsőde – Kis - Középső csoport 
(2 -3-4-) évesek) 

20 

- Mihalikné Nagy Judit– óvónő 
- Molnárné Sándor Ildikó-dajka 
- Boros Erzsébet pedagógiai 
aszisztens 

- Serfőzőné Tóth Anikó – 
kisgyermekgondozó nevelő 

2. 
Tigris csoport: 

Vegyes csoport (2,5 -3-  4  –6 - 7 
évesek) 23 

- Szilágyi Tünde– óvónő 
- Kedves Katalin- óvónő 
-  Murányi Jánosné – dajka  

3. 
Füles csoport: 

Vegyes csoport (2, 5 - 3-4-5-6 
évesek) 22 

- Pásztor Jánosné– óvónő 
-   Lantos Lászlóné – óvónő 
-   Molnárné Szántó Edina- dajka

4. 
Nyuszi 
csoport: 

Vegyes csoport (4-5-6-évesek) 

19 

- Tóth Zsoltné– óvónŐ 
-   Molnár Tiborné– óvónő 

-   Szűcs Károlyné- dajka 

Gyermeklétszám összesen: 84  fő  

 
Óvodapedagógus munkakör: 8 fő 

 
Létszám 

Beosztás 
munkakör Végzettség Szakképzettség 

1 fő óvodavezető főiskola óvodapedagógus 
közoktatás-vezetői szakvizsga 

1 fő óvodavezető helyettes főiskola óvodapedagógus 
tánc és drámapedagógus 

1 fő óvónő főiskola 
óvodapedagógus 

gyermek, család és ifjúságvédelem 
pedagógus 

1 fő óvónő főiskola 
óvodapedagógus 

egyéni bánásmódot igénylő gyermekek 
fejlesztő pedagógusa 

4 fő óvónő főiskola óvodapedagógus 
    



 

Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakör: 6 fő 

 
Létszám Munkakör Végzettség Szakképzettség 

4 fő dajka szakmunkásképző szakképzett dajka 
1 fő pedagógiai asszisztens érettségi pedagógiai asszisztens 

1 fő  Kisgyermekgondozó - 
nevelő 

érettségi, 
szakmunkásképző 

Szakképzett kisgyermekgondozó - 
nevelő 

    
 

Óvodai férőhelyek száma: 100  fő  
Gyermeklétszám összesen: 84 
Férőhely kihasználtság: 84 % 

 
 
Ellátott feladatok: Az intézmény feladata a 2-3-7 éves korú gyermekek egységes óvoda – 
bölcsődei nevelése, személyiségük képességfejlesztése és a napközbeni ellátásukkal 
összefüggő feladatok ellátása, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. 
 
Szolgáltatások:  
-    Fejlesztés  
-    Logopédia 
 
 

A nevelési év 2016. szeptember 1-től, 2017. augusztus 31-ig tart. 

• Óvodai felvételi előjegyzés 2017. május 8. - 2017. május 12. közötti időszakban 
történik. 

 
Intézményünk a 2016/2017. nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakokban 

zárva tart: 

• 2017. július 31. - 2017. augusztus 18. közötti időszakban (nyári nagytakarítás) 
• A nyári működés rendjéről a fenntartó dönt, melyről a szülőket az adott év február 15-

ig tájékoztatjuk. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI 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 használja fel. 

Pásztor Jánosné 
óvodavezető 


