
 

A Móri Napsugár Óvoda különös közzétételi listája a 2016-2017 nevelési évre 

 

A kormány 229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 23.§. értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: 

 

Az óvoda megnevezése Móri Napsugár Óvoda 

Az óvoda címe, székhelye, 

megnevezése, elérhetősége 

8060 Mór, Cserhát u. 35. 

Tel: 0622407-326 

Óvodavezető: Szöllősiné Kancz Judit 

E-mail: napsovi@office.mor.hu 

Alapító okirat száma 1/2052-2/2015. 

OM azonosító 029852 

 

 

Óvodapedagógusok száma, végzettsége: 

 

Munkakör Fő 

Óvodapedagógus 13 

Logopédus, nyelv- és beszédfejlesztő 1 

Pszichológus, szakpszichológus 1 

Végzettség szerint  

Felsőfokú-, főiskolai végzettség:   15 

Fejlesztő óvodapedagógus szakképesítés 1 

Közoktatás vezető szakképesítés 1 

Német nemzetiségi óvodapedagógus 4 

 

A pedagógusok fizetési fokozatba sorolás  

Pedagógus I. fokozatban 6 

Pedagógus II. fokozatban 9 

 

Mór város intézményi feladat ellátás 

Pszichológus - részmunkaidőben 2 



Felsőfokú-, főiskolai végzettség  2 

Logopédus- részmunkaidőben 2 

Felsőfokú-, főiskolai végzettség 2 

Gyakornok 1 

Pedagógus I. fokozat 3 

 

 

 

A nevelő oktató munkát segítők 

 

Munkakör Fő 

Dajka 

 

6 

Pedagógiai asszisztens 

 

2 

Óvodatitkár 1 

 

 

 

Óvodai nevelési év rendje: 

 

 A nevelési év 2016. szeptember 01-től 2017. augusztus 31-ig tart. 

 Az óvoda nyári szünete: 2016. július 24-től augusztus 18-ig lesz várhatóan. A 

nyári zárva tartást a Fenntartó február 15-ig határozza meg. A pontos időpontról a 

szülőket faliújságon keresztül is tájékoztatjuk. 

 Az óvodai beiratkozás minden év áprilisában történik, a Fenntartó által 

meghatározott időpontban. A hirdetményt a beíratás előtt egy hónappal 

közzétesszük. 

 A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról hét nappal korábban 

tájékoztatjuk a szülőket a faliújságon keresztül. 

 Az óvoda nyitva tartása naponta: 530 – 1730-ig. 

 

Az óvoda férőhelyeinek a száma: 168 fő. 

Az óvodai csoportok száma: 6  

1. Cica csoport 27 gyermek 

2. Pillangó csoport 26 gyermek 

3. Süni csoport 27 gyermek 



4. Teknősbéka csoport 22 gyermek 

5. Katica csoport 26 gyermek 

6. Csiga-Biga csoport 24 gyermek 

Német nemzetiségi nevelésben részesül 72 gyermek 

Sajátos Nevelési Igényű gyermek 3 fő 

 

 

 

Nyílt napok időpontjai 

2016.11.11. Márton nap 

2016.12.21. Ünnepi családi készülődés  

2017.02.03. Farsangi családi mulatság 

2017.05.05. Édesanyák köszöntése 

2017.05.26. Nagyok ünnepe 

2017.04.12. Nyílt nap a leendő új óvodások és 

szüleik számára 

Nevelés nélküli munkanapok ütemezése 

2016.11.02. Szakmai nap – Dr. Kádár Annamária 

előadása: Az óvodás gyerekek érzelmi 

intelligenciájának fejlesztése  

2017.04.12. Szakmai nap – Minőségelvű óvodai 

nevelés, dokumentációk felülvizsgálata 

2017.06.12. Nevelési évet záró megbeszélés – 2016-

2017 Munkatervének elemzése, 

értékelése, beszámolók készítése 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.  

A napi térítési díj: 359 –Ft/nap/fő 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

 tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek 

 azok az egészséges gyermekek, akiknek a családjában nevelkedő testvére – 

függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos  

 akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

 akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság 

 akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 

130%-át 

 


