
KÖZZÉTÉTELI LISTA – 2016/ 2017 

 

Óvoda neve: Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Gimnázium 

Óvoda címe: 7625 Pécs Aradi vértanúk útja 14. 

OM azonosító: 027264 

Óvodai csoportok száma: 3 

Levendula csoport: 25 fő 

Tulipán csoport: 20 fő 

Napraforgó csoport: 20 fő 

Óvodapedagógusok száma: 6 fő felsőfokú végzettséggel, ebből szakvizsgázott 2 fő. 

Nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 

Dajkák száma: 4 fő szakképzett, dajka végzettséggel 

 

A NEVELÉSI ÉV RENDJE: 

A nevelési év 2016. 09. 01-től - 2017.08 31-ig tart. 

Az óvoda öt napos munkarenddel működik: hétfőtől- péntekig. Nyitva tartás: 7 órától- 17 óráig 

Nyári zárva tartás: 2017. július 3.-július 28. 

 

Nevelés nélküli munkanapok: 

  Intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe. A nevelés 

nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső 

továbbképzésre használja fel. 

2016. november 11.  

2017.február 15 

2017. április 10 

2017.augusztus 23 

 

 

 



 

 

Intézményi hagyományok, ünnepek, rendezvények 

 

    

   

Dátum Megnevezés Tartalom 

 hó nap    

 09. 09.  Gyermek mise Veni sante –Szent Kereszt Kápolna 

 09. 21.  Szülői értekezlet  

 09. 22.  Templom látogatás Ágoston téri templom meglátogatása, atyával 

 09. 29  Népmese napja közös óvodai ünneplés 

külső meghívott előadókkal 

 10. 04.  Állatok világnapja 

Assisi Szt. Ferenc ünnepe 

Állatokkal kapcsolatos mesék, játékok. Az 

állatok szeretetének, védelmének fontossága. 

Assisi Szt. Ferenc élete 

 10. 06.  Aradi vértanúk emléknapja Megemlékezés az Aradi vértanúk szobránál, 

koszorúzás,Nagycsoport részvétele  a városi 

megemlékezésen, az ünnepség támogatása. 

 10. 15.  Teréz nap Megemlékezés Brunszvik Terézről, virágültetés 

 10. 25.  Szent Mór püspökről közös 

megemlékezés. 

Templomlátogatás. Székesegyház Szent Mór 

kápolnájának látogatása. 

 11.  09.  Szt. Márton nap Márton nap – családi rendezvény 

néphagyományok, barkácsolások, lámpás 

felvonulás 

 11. 15  Szülői értekezlet  Beszoktatás tapasztalatai 

 11. 16.  Szülői értekezlet Beiskolázás 

 11. 22.  Adventi koszorú készítés Bakács délután a szülőkkel közösen. 

 11. 29.  Adventi gyertyagyújtás Gyertyagyújtás,koszorúk megáldása, áhitat a 

Szent Kereszt Kápolnában 

 12. 05.  Adventi gyertyagyújtás Közös gyertyagyújtás 

szülővel 

 12 06.  Mikulás, Szt. Miklós napja A gyermekek megajándékozása. 

 12. 12.  Adventi gyertyagyújtás Közös gyertyagyújtás szülővel 

 12. 13.  Luca nap Néphagyomány felelevenítése 



 12. 14.  Családi hangverseny  Hangverseny, áhitat a családoknak a Szt. Mór 

Iskolaközpont Művészeti tagozatos diákjainak, 

hitoktatóinak közreműködésével 

 12. 13.  Luca nap Néphagyomány felelevenítése 

 12. 16.  Adventi mise Mise a iskola kápolnájában. 

 12. 19.  Adventi vásár Adventi vásár a Szt. Mór iskolaközpontba- 

kapcsolódás a programhoz 

 12 17.  Karácsonyi ünnepség Karácsonyi ünnepség az iskola diákjainak – 

Betlehemes játékával 

 01. 05.  Betlehem látogatás Ferences templom látogatása 

 01.  06.   Vízkereszt Házszentelés, ajándékozó három királyok 

Közös ünnepi mise 

 02.  02.  Gyertyaszentelő 

Szent Balázs ünnepe 

gyertyaszentelés és Balázs-áldás az iskola Szent 

Kereszt Kápolnájában 

 02. 21-23.  Farsang Jelmezbál, közös vígasság a szülőkkel 

 03. 7.és 16.  Nyílt nap Nyílt nap a leendő kiscsoportos óvodásoknak és 

szüleiknek 

 03. 14.  Nemzeti ünnep Megemlékezés s Nemzeti ünnepről, séta a  

Kossuth szoborhoz, koszorúzás 

 03. 22.  Víz világnapja Játékok a vízzel, a víz éltető ereje, védelme 

 03. 24  Óralátogatás Nagycsoportosok óralátogatása a Szent Mór 

Iskola 1-ső osztályában 

 04. 05.  Családi keresztút Székesegyház altemplomában, Kajtár Edvárd 

atya vezetésével 

 04. 20-21.  Óvodai beíratás  

 04. 24.  Föld napja Növényültetés, a föld védelme, fenntarthatóságra 

nevelés, 

 05. 2-7.  Anyák napja Édesanyák, nagymamák köszöntése- anyák napi 

kuckó 

 05. 10.  Madarak és fák napja közös program 

 05. 23.  Gyermeknap kirándulás 

 06. 6-9.  Évzárók Csoportos évzárók, kirándulások 

 06. 15.   Szülői értekezlet Új szülőknek bemutatkozás 

 06. 15.  Gyermek mise Évzáró mise 

 

 

 

 



 

 

 

Óvodai felvétel, beiratkozás 

 

20/ 2012. ( VIII.31) EMMI rendelet 20. § (1)37 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 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda        

honlapján 

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt.49.§(1) 

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező 

gyermeket, az alapító okiratban meghatározott maximális gyermeklétszámig, mely 65 fő. A 

felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető 

gyermekek számát, az óvodavezető, és az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely 

javaslatot tesz a felvételre. 

 

Térítési díj: 

 

Az óvodai ellátás a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény által 

biztosított szolgáltatások közül az étkezés térítésköteles.  

Étkezési térítési díj: 420 Ft/ fő/ nap- háromszori étkezés 

 

Ingyenes étkezés: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatási jogszabály 

alapján: 

151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 

kedvezményként kell biztosítani. (a továbbiakban: ingyenes étkezés) az óvodai nevelésben 

részesülő gyermek után, ha 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

d) családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130%-át, vagy 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm#lbj36id58d8


e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

 

 

 


