
Különös közzétételi lista 

Az óvoda működési rendje: 

 

A Mackó- Kuckó Óvoda integrált intézményként működik az 1987-es évtől. 2004. 

Novembere óta használjuk a „Mackó- Kuckó” nevet /Közgyűlési engedély 2004. 11. 18./.  

 

 

A Mackó- Kuckó Óvoda székhely óvodájában, egy csoportban szlovák nyelvi nevelés 

is folyik, rendelkezik az óvoda egy fő mozgásfejlesztő-gyógytestnevelő, óvodapedagógussal, 

egy fő korrekciós- mozgásfejlesztő végzettségű óvodapedagógussal, egy fő 

fejlesztőpedagógussal, aki a fejlesztési feladatokat (BTMN-es gyermekek esetében) a 

telephely óvodai intézményben ellátja, valamint egy fő mentorpedagógus végzettségű 

óvodapedagógussal is. 

 

 

Óvodáink nyitva tartása egész évben folyamatos. Nincs tavaszi, nyári, őszi, téli szünet. 

A Karácsony és szilveszter közötti időszakban ügyeletes óvoda fogadja igény szerint a 

gyermekeket. A nyári négy hetes karbantartási időszakban óvodáink felváltva tartanak nyitva, 

hogy a szülők el tudják helyezni gyermekeiket.  

 

 

 

 

 

 



Óvodánk a 2020/2023-as nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe. 

Mackó- Kuckó Óvoda 2022/2023-as nevelési év 

 

NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE 
 

Nevelés nélküli munkanapok tervezete 2022-2023 

Intézmény 

neve, címe 

A nevelés 

nélküli 

munkanap 

dátum 

A nevelés nélküli munkanap felhasználásának módja 

(székhely) 

5600 

Békéscsaba 

Orosházi 

út 56.  

1. 

2022. 10. 

14.  

Óvodai Nevelés a Művészetek eszközeivel program- 

belső tudásmegosztás, jó gyakorlatok 

2. 

2023. 02. 

20.  

„Így Tedd Rá”- néptánc képzés- közös képzés a 

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda, és a Kölcsey-Ligeti 

sori Óvoda kollektívájával. (járványhelyzettől függően) 

3. 

2023. 

Június 8.-9.  Kihelyezett nevelőtestületi értekezlet- szervezés alatt 

4.   

5. 
  

(telephely) 

5600 

Békéscsaba 

Orosházi 

út 2.  

1. 

2022. 10. 

07.  

Fábián Katalin- Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési 

Program szerzőjének meghívása (szervezés alatt, és 

járványhelyzettől függően). Amennyiben ez nem tud 

megvalósulni, akkor belső tudásmegosztó szakmai 

műhelynapot tartunk.  

2. 

2023. 02. 

20.  

„Így Tedd Rá”- néptánc képzés- közös képzés a 

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda, és a Kölcsey-Ligeti 

sori Óvoda kollektívájával. (járványhelyzettől függően) 

3. 

2023. 

Június 5-6. Kihelyezett nevelőtestületi értekezlet- szervezés alatt 

4. 
  

5. 
  

 

 

 

 

 

 



SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK RENDJE 

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK RENDJE 

 

 

SZÉKHELY ÓVODA 

 

TELEPHELY ÓVODA 

 

2022. SZEPTEMBER 

Csoportértekezletek 

Téma: évkezdéssel kapcsolatos 

információk, tájékoztatás nyújtása 

 

2022. SZEPTEMBER 

Összevont, majd csoportértekezlet 

Téma: évindítás, házirend ismertetése, 

aktuális feladatok megbeszélése 

 

2023. JANUÁR 

Téma:  

- Félév tapasztalatai 

- konzultáció az iskoláról 

- Hagyományos Nyuszi- bál 

időpontja: 2022. április hónap 

- Nyári zárva tartás időpontjainak 

ismertetése 

2023. JANUÁR 

Téma:  

- Félév tapasztalatai 

- konzultáció az iskoláról 

- Nyári zárva tartás időpontjainak 

ismertetése 

 

2023. MÁJUS 

Téma: Nevelési év értékelése 

- Anyák napi kedveskedés 

- Gyermeknapi hét program 

ismertetője: mesenap, zenenap, 

táncnap, sportnap, játéknap a 

Mackó Majális előtt 

- Mackó Majális tervezett időpontja: 

2022. Június első péntekje 

2023. MÁJUS 

Téma: Nevelési év értékelése 

- Anyák napi, Apák napi műsor 

- Gyermeknapi rendezvények 

- Évzáró- ballagás tervezett 

időpontja: 2022. Május utolsó 

péntekje 

 

 

A szülői értekezletek a járványhelyzet alakulásától függően vagy jelenléti, vagy online 

formában valósulnak meg.  

 
 

 

 



Óvodai beíratás, jelentkezés: 

 

Minden év április 20-a és május 20-a között a Fenntartó által meghirdetett napokon. 

 

 

Mentesítő óvoda:  

 

Bármelyik nyitva tartó óvoda, előzetes egyeztetés alapján. 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

 
         

A gyermekek napi háromszori táplálkozásának biztosítása az óvoda feladata. 

Az intézményben fizetendő térítési díj: 

A Mackó- Kuckó Óvodában az étkezésért térítési díjat kell fizetni, abban az esetben, ha az alább 

felsorolt kedvezmény típusok egyike sem illeti meg a gyermeket és családját.  

 

Intézmény típusa:   Intézményi térítési díj Ft/nap   

Napközis rendszerű óvoda            86 Ft+ áfa tízórai, 304 Ft+ áfa ebéd, 86 Ft+ áfa uzsonna 

Diétás étkezés              343 Ft+ áfa tízórai, 608 Ft+ áfa ebéd, 343 Ft+ áfa- uzsonna

             

 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg 2022-ben: 

• a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt   100% 

• a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelőket  100% 

• a három vagy több gyermeket nevelő családban élőt   100% 

• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság    100% 

• a családban 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           100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alkalmazotti adatok 

Székhely Óvoda 

Orosházi u. 56. 

Alkalmazottak 

száma 

Iskolai végzettsége Szakképzettség 

 

 

 

 

 

1 fő 

óvodapedagógus 

főiskola, egyetem óvodavezető 

óvodapedagógus 

közoktatás vezető 

1 fő 

óvodapedagógus 

főiskola 

gyógytestnevelői szakvizsga 

közoktatás vezető-

középvezető, 

mentorpedagógus 

óvodapedagógus, 

gyógytestnevelő, 

mentorpedagógus 

közoktatás vezető 

1 fő 

óvodapedagógus 

főiskola óvodapedagógus 

szlovák nyelvvizsga 

1 fő 

óvodapedagógus 

főiskola  óvodapedagógus, 

mézeskalács készítő 

5 fő 

óvodapedagógus 

főiskola óvodapedagógus 

1 fő  érettségi óvodatitkár 

3 fő  érettségi dajka 

1 fő szakmunkásképző dajka 

1 fő 

részmunkaidős 

szakmunkásképző gondozó/takarító 

1 fő 

részmunkaidős 

szakmunkásképző takarító 

4 csoport-felvehető gyermek 25fő/csoport a 112/2022. (IV.28.) Közgyűlési határozat alapján 

Telephely Óvoda 

Orosházi u. 2. 

Alkalmazottak 

száma 

Iskolai végzettsége Szakképzettség 

 

 

1 fő 

óvodapedagógus 

főiskola, számítógép kezelő 

angol alapfokú nyelvvizsga 

óvodapedagógus 

 

 

 

1 fő 

óvodapedagógus 

szakközépiskola Batsányi 

János gimnázium pedagógiai 

szak 

Óvónői szakközépiskola 

Felsőfokú óvóképző Intézet 

Szarvas 

 

óvodapedagógus 

gyógytestnevelő 

(korrekciós tornák) 

 1 fő 

óvodapedagógus 

felsőfokú óvóképző főiskola 

Alapfokú számítógép kezelő 

 

óvodapedagógus,  

 2 fő 

óvodapedagógus 

Felsőfokú óvóképző óvodapedagógus 

 

 1 fő 

óvodapedagógus 

főiskola 

 

óvodapedagógus, 

fejlesztő pedagógus 

 3 fő szakmunkásképző dajka 

 1 fő 

részmunkaidős 

8 általános takarító 

 1 fő 

részmunkaidős 

szakmunkásképző takarítók 
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