
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

 

Az intézmény megnevezése ÉCSI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

Az intézmény címe, székhelye, 

megnevezése, elérhetősége 

9083 Écs, Kossuth u. 38. 

Telefon: 96/ 473-305 

E-mail: ecsovoda@gmail.com 

Intézményvezető: Pletli-Kocsis Gabriella  

Mobil: +36/ 20 425 2169 

Intézményvezető-helyettes: Tóthné Varga Anita 

Mobil: +36/ 30 603 6406 

Telephely (Bölcsőde) címe, elérhetősége 

9083 Écs, Deák F. u. 1. 

Telefon: 96/ 473-305 

E-mail: ecsovoda@gmail.com 

Intézményegység-vezető: Lányiné Tóth Dorottya 

Mobil: +36/ 30 229 3096 

Alapító okirat száma 2/2016. 

OM azonosító 202114 

Törzskönyvi azonosító 819103 

 

Az intézmény fenntartója: Écs Községi Önkormányzat 

 

 

Férőhelyek száma: 

  

 Óvoda: alapőító okirat szerint: 80 fő (ebből működő: 60, kialakítás alatt: 20) 

 Bölcsőde: 12 fő 

 

 

Alkalmazotti közösségünk létszáma: 15 fő 

1.) Óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma: 7 fő 

 

ebből Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 6 fő (5 fő óvodapedagógus, 1 fő tanító) 

ebből Középfokú végzettséggel rendelkezik 1 fő  

ebből  Közoktatás vezető  2 fő  

 

2.) Dajka végzettséggel rendelkező dajkák száma: 5 fő 

3.) Szakképzett kisgyermeknevelő-gondozók száma: 2 fő 

4.) Szakképzett pedagógiai asszisztens: 1 fő 

 

 

 

 

 

 



Csoportok száma 2017/2018-as nevelési év 

3 óvodai és 1 bölcsődei csoport 

 

 

Csoport 

neve 

 

Gyermekek 

létszáma 

 

Óvodapedagógus 

 

 

Dajka 

 

Pedagógiai 

asszisztens 

 

MACI 22* Kovács Ágnes 

Tanai-Simon Barbara 

Szatmári Zsoltné  

} 

 

 

 

Holchauserné 

Mondovics 

Ildikó  

 

SÜNI 22* Tóthné-Varga Anita 

Pletli-Kocsis Gabriella 

Barna Mónika 

Szabó Katalin  

KATICA 25* Kerekes Lajosné 

Horváthné Soóki Orsolya 

Horváth Róbertné  

Kisegítő dajka: Nagyné Novák Alexandra  

 

Csoport 

neve 

 

Gyermekek 

létszáma 

 

Kisgyermekgondozó-

nevelő 

 

Dajka 

  

ZSEBI-

BABA 

Bölcsőde 

10* Lányiné Tóth Dorottya 

Cziglerné Végh Hajnalka 

Trestyén Istvánné   

 

*2017. szeptember 1.-i adatok 

 

A gyermekek felvétele: 

Az intézménybe felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvételt minden év áprilisában 

beiratkozás előz meg, amelynek időpontját egy hónappal előtte kell nyilvánosságra hozni.  

Az intézménybe való felvételről az intézmény vezetője írásban: Felvételi Határozat formájában 

értesíti a szülőt a beíratást követő 10 napon belül. Óvodába, új gyermekek fogadása szeptember 01-

től folyamatosan történik. Bölcsődébe a beiratkozás és a felvétel a szabad helyek függvényében 

folyamatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nevelési év rendje  

 

Nevelési év 2017. Szeptember 1.- 2018. Augusztus 31. 

Nyitvatartási idő: hétfő – péntek 6:30 – 17:00 óra 

Foglalkozások ideje Szeptember 1. – Május 31. 

Nyári életrend Június 1. – Augusztus 31. 

Szünetek Iskolai szünetek időpontjai: 

  Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig 

tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. 

(hétfő). 

 (A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. 

(szerda). 

 A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

 

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-

áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-

oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 
 

Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése 

alapján, ezen idő alatt összevont csoportok működnek a 

gyermeklétszámtól függően. 

 

Nyári zárás várható ideje: 2018. augusztus 6. – augusztus 31. 

Nyári karbantartás ideje: 2018. augusztus 23. – 31. 

Új gyermekek beíratása Az Önkormányzat által meghatározott időben, általában áprilisban, 

illetve a bölcsődébe folyamatosan, jelentkezés alapján 

Új gyermekek 

befogadásának ideje 

2017. szeptember 4-től folyamatosan 

Nevelés nélküli munkanapok 

2017-09-01 Alakuló értekezlet 

2017-12-22 Nevelési év első felének értékelése, Adventi projekt zárása 

2018-01-03 „Az Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde kapacitásbővítő 

fejlesztése” című, TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00035 projekt 

azonosítószámú pályázat elősegítése 

2018-04-20 Alkalmazotti közösség tanulmányi kirándulás 

2018-06-15 Nevelési évzáró értekezlet 

 

Fogadóórák rendje 

 

Az intézményvezető fogadóórája, minden hét péntek 8.00 – 10.00 óra.  

Az óvónők, szükség szerint, előre egyeztetett formában és időpontban állnak a szülők 

rendelkezésére. Évente legalább egy alkalommal, fejlődési lap alapján, tájékoztatják a szülőket 

gyermekük fejlődéséről. 



A térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések 

A szülők, a gyermekük által igénybe vett étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni, a fenntartó által 

megállapított összegben. 

Az étkezési térítési díj csökkentését a szülő kérheti, a megfelelő dokumentumok alapján. 

Az intézmény a bölcsődei ellátásért, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk, a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. a 228/2011 (II.29) korm. rendelet 2. 

5. 9. § rendelkezéseinek figyelembevételével, személyi térítési díjat határoz meg, mely két részből 

áll. Az étkezésért fizetendő térítési díjból, ezen felül gondozási díjból, melynek összegét 2015. 

március 01. napjától visszavonásig, 15.000,-Ft/fő/hó, azaz napi 720,-Ft/ fő határozza meg. 

Nem kell gondozási térítési díjat fizetni abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő esetében 

az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (5.) bekezdésében foglalt feltételek állnak fenn.  

Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj a családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 

25%-át meghaladná, a gondozási díj összege az étkezésért fizetendő térítési díj és a család egy főre 

jutó rendszeres havi jövedelme 25% -nak a különbözete.  

A gondozási díj 50%-át kell fizetni, ha a bölcsődés gyermek hosszabb ideig (2 hét) tartósan beteg és 

ezt a szülő/gondviselő orvosi igazolással igazolja, illetve a családban, önhibájukon kívül, olyan 

rendkívüli élethelyzet alakult ki, melyről az intézményvezető személyesen meggyőződik, és ezt 

környezettanulmányban rögzíti. 

Amennyiben a család körülményeiben olyan változás következik be, amely az ellátás módosítását 

kívánja, azt az intézményvezető felé a szülő köteles jelezni.  

 

Ünnep, program 

 

Időpont  

Szüreti falunap Écs 

 

2017-09-09  

Témahét - Egészséges életmód (Szüret, 

betakarítás) 

2017-10-16-tól 

2017-10-20-ig 

 

Nyílt nap 2017-10-17 MACI 

2017-10-18 KATICA 

2017-10-19 SÜNI 

 

Márton nap 

 

2017-11-10  

Idősek napja 

 

2017-11-12 KATICA  

Mikulás 

 

2017-12-06  

Adventi projekt 2017-11-20-tól 

2017-12-22-ig 

 



Ünnep, program 

 

Időpont  

Mindenki karácsonya 

 

2017-12-17  

Karácsonyváró délután 

 

2017-12-20  

Farsang 

 

2018-02-05  

Kiszézés 

 

2018-02-26  

Fotózás 2018-02-19 

2018-02-20 

 

Jótékonysági bál 

 

2018-03-10  

Március 12. Gergely nap 

 

2018-03-12 KATICA  

Március 15. 

 

2018-03-14 KATICA  

Húsvét 

 

2018-03-27  

Anyák napja 2018-05-09 

2018-05-10 

 

Nagycsoportos búcsúztató, családi gyermeknap 

 

2018-06-08  

Gyermekek születésnapja 

 

Évszakonként  

Bábszínház, egyéb gyermek műsorok 

 

Évszakonként  

Kiadványok, újságok, játék és könyvvásár 

 

Folyamatosan  

 

 

 

 

 

 


