
 Kedves Szülők!  

1.Óvodánk adatai:  

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi   

7143, Őcsény, Fő u.42-44 

Tel: 74-495-636 

E-mail cím: ocsenyovoda@freemail.hu 

Honlap:  http://www.ocseny.hu/html/ovoda.htm 

Az óvoda vezetője: Csirzóné Kovács Éva- Sárga csoport 

Óvodavezető helyettes: Steiner Andrásné - Zöld csoport 

Gyermekvédelmi felelős: Csirzóné Kovács Éva – Sárga csoport 

 

11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún.  Különös 

közzétételi lista megjelentetésére. 

 

Az óvoda nyitva tartása: Hétfőtől - Péntekig 6.30-17.30. 

2.Személyi feltételek 

Alkalmazotti közösség létszáma: 9 fő 

  

Dolgozók végzettsége: 

  

- Óvodapedagógusi szakképzettséggel (főiskola) rendelkezik: 6 fő  

Ebből 2 fő szakvizsgázott óvodapedagógus, közoktatási szakértő és gyógypedagógus  

 

- Dajka szakképzettséggel rendelkezik: 3 fő  

Ebből 2 fő szakmunkásképző + dajkai szakképzettség  

                      1 fő egészségügyi szakiskola.+ gondozónői szakképzettség.  

 

 

 



 A  óvodapedagógusok továbbképzési területei  

 

Név 

2005-2011 

2003-2011. 

2011-2017. 

2012-2018. 

 

 

Csirzóné 

Kovács Éva 

  
2007. közoktatás vezetői szakvizsga 

 

 

 

Ismeretek a tanulói nehézségekés zavarok 

felismerésének és kezelésének köréből (2012.) 

A lelki egészség fejlesztése önismereti 

technikák segítségével (2012.09.) 

Vezetői-minőségirányítási,- minőség 

biztosítási mentor szakmódszertani modul 

(2013.06.) 

 

  

 

Steiner 

Andrásné 

 

 A kézírás és a rajzelemzés szerepe a 

gyermek személyiségének fejlesztésében 

prevenciós jelleggel (2005) 

Beilleszkedési zavarok, magatartási 

problémák óvodás és kisiskolás korban 

(2007) 

A kompetencia alapú programcsomagok 

alkalmazása-óvodai programcsomag 

(2008) 

 

Vezetői-minőségirányítási,- minőség 

biztosítási mentor szakmódszertani modul 

(2013.06.) 

 

 

  

Vajdáné 

Szilágyi 

Hajnalka 

 

Családpedagógia) 2005.  

Konfliktuskezelő tréning (2007)  

Konfliktuskezelés a pedagógiai 

gyakorlatban (2008)  

A hatékony projektoktatás módszertani 

alapjai (2009) 

 

 

Segítség a bajban-munkahelyi segítségnyújtás 

az óvodákban (2012) 

 Lelki egészség fejlesztése önismereti 

technikák segítségével (2012)             

  

Csapainé 

Deák Éva 

 

Logopédiai alapismeretek (2005) 

Családpedagógia (2007) 

Konfliktuskezelés a pedagógiai 

gyakorlatban (2008) 

Helyi belső képzéshospitálás az iskolában 

(2011) 

 

Tehetséggondozó mentor, tehetséggondozó 

rendszerek működtetésének szakmódszertana 

(2013) 

  

Nemes-Deutsch 

 Boglárka 

 

  

 
Játék és tánc az iskolában (2006) 

Családi Napközi működtetésére felkészítő 

tanfolyam (2006) 

 

Ismeretek a tanulási nehézségek és zavarok 

felismerésének és kezelésének köréből (2012.)  

Segítség a bajban-munkahelyi segítségnyújtás 

az óvodákban (2012)   

Lelki egészség fejlesztése önismereti 

technikák segítségével (2012) 

A matematikai kompetenciák fejlesztése és 

diszkalkulia prevenció gyakorlata 

gyermekkorban (2013) 

 Molnárné 

Fetzer Dóra 

 

 

 
2008-szakvizsgaGyógypedagógus, 

tanulásban akadályozottak pedagógiája 

 

 
Az IPR elméleti és gyakorlati 

alkalmazásához szervezett DIFER 4-8 éves 

gyerekek számára (2009) 

 DIFER Programcsomagra alkalmazott 

fejlesztés4-8 éves korban (2009) 

 

Drámapedagógiai rendszerek az óvodában 

(2011) 

Anyanyelvi fejlesztés játékosan A kisgyermek 

fejlesztése anyanyelvi és 

drámajátékokkal(2012) 

Előítélet-kezelés a közoktatási 

intézményekben (2012) 



  

3. Óvodai nevelési év rendje 

  

 A nevelési év 2013. szeptember 02-tól, 2014. augusztus 31-ig tart. 

 

Intézményünk a 2013/2014. nevelési évben a fenntartó engedélyével az alábbi időszakokban 

zárva tart:  

 2013. december 22. – 2014.. január 5. közötti időszakban  

 2014. augusztus 2-augusztus 31. (4 hét) közötti időszakban  

 

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

előreláthatóan 2 nap nevelés nélküli munkanapot vesz 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. 

Ezeken a napokon, igény esetén a gyermekek számára összevont csoportban működő 

felügyeletet biztosít az óvoda. 

 

 Nevelés nélküli munkanapok: 

 - Belső továbbképzés       1 nap-2013. október 29. 

 - Tanévzáró értekezlet      1 nap-2014.június 30-ig

   

 

 

 

 4.Ünnepek, megemlékezések, kirándulások, közös programok 

 

- Serenci kirándulás    2013.szeptember 20. 

- Egészségnap     2013. szeptember 25. 

- Közlekedésbiztonsági nap   2013.október 8. 

- Színházlátogatás 1 előadás   2013.november 12. 

- Fényképész az óvodában   2013.november 19. 

- Mikulás ünnepség    2013.december 6. 

- Színházlátogatás 2. előadás   2013.december 17. 

- Karácsonyi ünnepség    2013.december 20. 

- Farsangi mulatság, nyíltnap   2014.február 15. 

- Március 15 ünnepség    2014.március 14. 

- Színházlátogatás 3-4. előadás  2014. tavasz 

- Húsvéti ünnepség    2014.április 23. 

- Anyák napja     2014.május 7-8. 



- Ballagás     2014.május 30. 

- Csoport kirándulások    2014.június 3-5 között 

- Gyereknap     2014. június 11-13 között  

 

 

 

5. Óvodai csoportok  

 

 

- Az óvodai csoportok száma: 3 vegyes életkorú csoport 

 

- Csoportok felvett gyermeklétszáma: 67 fő 

 

- Zöld csoport: 18 fő  

- Kék csoport: 25 fő 

- Sárga csoport: 24 fő 

 

 

6.Étkezési térítési díjak 

 

- Tízórai  47,- Ft+ÁFA =60,- Ft 

 

- Ebéd  137,- Ft+ÁFA =174,- Ft 

 

- Uzsonna 25,- Ft+ÁFA =32,- Ft  

 

 

 

Őcsény, 2013.10.01. 

 

 

 


