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Iktatószám:  L – K /2015 - 3  

 

„A LURKÓ – KUCKÓ Pedagógiai Alapítvány „ a Kormány 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. Rendelet előírása szerint, az alábbi Közzétételi listán teszi meg 

tájékoztatási kötelezettségét: 

 

1. Felvételi lehetőség: 

Intézményünkbe Hódmezővásárhely és vonzáskörzetéből nyerhetnek felvételt óvodás korú 

gyermekek. 

2. Beiratkozás: 

Óvodánk év közben is fogad gyermekeket, a létszám feltöltöttség függvényében. 

Működési engedély szerint felvehető gyermek létszám: 25 fő 

Fenntartó által engedélyezett csoportok száma:  1 

 

3. Étkezési térítési díj: 498,04 Ft 

 

Alapítványi hozzájárulás a 2015-2016-os nevelési évre: 240 000,- Ft / gyermek 

 

4. Ellenőrzések és azok megállapításai: 

Fenntartói ellenőrzés 

Az ellenőrzést végezte: Oláh Zoltán , az Alapítvány Elnöke 

Ideje: 2015.05.23. 

Vizsgálat tartalma: 

 Intézményirányítás 

 Együttműködés az érdekképviseleti szervekkel 

 

A vizsgálat módszerei: 

 Dokumentumelemzés 

 Dokumentum ellenőrzés 

 Megfigyelés, személyes tájékozódás 

 Interjú 

 

Összegző megállapítás: (Iktatószám: L-K /2015 - 13.) 

A „Lurkó – Kuckó Magánóvoda (OM azonosító száma: 101 721) lezajlott időszaki ellenőrzés 

során megállapítottam, hogy az intézmény napi működési gyakorlata szakszerű, és az 

érvényes jogszabályoknak megfelelően szabályozott. Az óvodai dokumentumok a 

rendelkezésemre álltak, minden dokumentum áttekinthető volt. Hiányosságot, pótlásra váró 

elmaradást a dokumentumok ellenőrzése során nem tapasztaltam. A munkám eredményes 

elvégzéséhez minden segítséget megkaptam az óvoda vezetőjétől.  
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5. Az óvoda nyitva tartásának rendje: 

 Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában és Házirendjében 

 meghatározottak szerint, 5 napos (hétfőtől – péntekig) munkarendben üzemel. 

Nyitva tartás: reggel  7:30 órától du. 1700 óráig.  

A teljes nyitvatartási időben óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

 

 A nevelési év során a jelentősebb rendezvények, események: 

 

 Szüreti mulatság – Szeptember 

 Takarítási világnap-papírgyűjtés - óvodaudvar-környezetrendezés – Október 

 Állatok világnapja – Október 

 Október 23-ai megemlékezés a Művelődési Házban – Október 

 Egészségnap  Az egészséges életmód kapcsán gyermekeink életvitelének formálása – 

November 

 Mikulás ünnepség – December 

 Luca napi hagyományok felelevenítése – December  

 Karácsonyi ünnepség  Betlehemi Játékok  - December 

 Farsangi Förgeteg- Február 

 Nemzetközi nőnap – Március 

 Nemzeti Ünnep március 15. megemlékezés,- Március 

 Húsvéti hagyományok ápolása – Március 

 A vízvilágnapja – Március 

 „Nyitott Kapuk”- óvodánkban - Április 

 Föld Napja – Április 

 Anyák napi ünnepség  - Május 

 Madarak-fák napja – Május 

 Mozdulj ! ” családi  sportnap – Május 

 Nagycsoportosok ballagási búcsúzója - Június 

 

6. Az óvoda alábbi dokumentumai intézményünk honlapján, 

(www.lurkokuckomaganovoda.hu), 

valamint az intézményben, helyi szokásnak megfelelően elhelyezve megtalálható és 

olvasható: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Pedagógiai program 

 

7. Alkalmazotti létszám és végzettségek :  

Pedagógusok száma , a munkakörhöz szükséges végzettség :  2 fő  

Óvodapedagógusi diplomával rendelkezik : 2 fő  

 Szakvizsgával rendelkezik :  1 fő 

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő :  1 fő  

 Dajka :  1fő 
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8. A 2015./2016. nevelési évre beírt gyermeklétszám :  25 fő 

 

A következő nevelési évre való beiratkozás az önkormányzat óvodáinak beiratkozási 

időpontjával megegyezően, Hódmezővásárhely Város Önkormányzata által előírt napokon 

történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oláh Zoltán  

 Kuratóriumi elnök  


