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1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

 
Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek óvodai jogviszonyon alapuló jogait ettől 

időponttól kezdve gyakorolhatja. 

Az óvodai jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján 

történik. A gyermek átvételére– a nevelési év során bármikor lehetőség van. 

Intézményünkbe minden óvodaköteles gyermek kérheti felvételét, mivel az intézménynek nincsenek 

körzethatárai, így a város egész területéről, a kistérségi településekről is várja az érdeklődőket.  

A felvételről - az egyedi körülmények mérlegelése alapján - az tagintézményvezető dönt.  

A gyermek felvételéről az óvodakötelezettség szabályozása szerint járunk el, további szempontok:  

 A felvétel elbírása során előnyt jelent, ha a gyermek keresztyén vallási elkötelezettségű család 

gyermeke  

 Az általános követelményeket kiegészítő szempontok: idősebb testvér is az óvodához 

egyházközösséghez/ gyülekezethez/református általános iskolához tartozás, kereszteltség.  

 A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai 

programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. Ezt a döntést írásos megállapodás 

formájában is rögzítik.  

 

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, mely 

értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke 

adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel. 
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2. A beiratkozásra meghatározott idő 
 

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 hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, illetve egyéb, 

helyben szokásos módon tájékoztat. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: születési anyakönyvi kivonat, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (ennek megfelel a 

lakcímkártya),; nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról (Ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot 

közös nyilatkozat szükséges, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell 

róla igazolást (szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik 

szülő halotti anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete); a gyermek TAJ kártyájának 

száma, gyermekorvos igazolása a védőoltások meglétéről; étkezési kedvezmény igénybevételéhez 

szükséges igazolások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat vagy  igazolás tartós 

betegségről vagy nyilatkozat három- vagy több gyermek neveléséről) 
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3. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma 
 

A 2022/2023. nevelési évben engedélyezett csoportok száma: 3 

Engedélyezett összlétszám: 75 fő 

          Fenntartói engedéllyel: 81 fő 

 

Székhely/telephely Alapfeladat Szakfeladat Maximális 
létszám 

Oktatás 
munkarendje 

5200 
Törökszentmiklós, 
Petőfi s. u. 33. 

óvodai 
nevelés 

851011 
óvodai nevelés-ellátás 

75 nappali 

5200 
Törökszentmiklós, 
Petőfi s. u. 33. 

 562912 óvodai 
étkeztetés 

75 nappali 

 

A Nkt.25 (7) bekezdése alapján az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. 

számú melléklet határozza meg. 

Az egy óvodai csoportra megállapított maximális létszám, a nevelési év indításánál, a fenntartó 

engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok 

számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 
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4.  Az étkezési térítési díjak a  
Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ - Bethlen Gábor Óvodában 

2022. szeptember 01. napjától az alábbiakban kerültek megállapításra: 
 

 
    Az étkezési térítési díjak 27% ÁFA-t tartalmaznak. 

 

             Hivatkozás: 

Az étkezési térítési díjak mértéke Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

szóló 2021.évi XC. törvény 8. melléklet II. 1.7.1.-1.7.2. pontjai, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § és 21/B. 

§., valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) 

bekezdésének figyelembevételével lettek megállapítva. 

 

 

 

 

 

 

 Óvoda 

háromszori étkezés 

Kedvezményes díjas 

- Gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- Családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

- Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek, 

- Nevelésbe vették, 

- Egy főre jutó jövedelem alapján. 

Támogatás mértéke: 100% 

Térítési díj: 0 Ft 

Teljes díjas 
Támogatás mértéke: 0% 

Térítési díj: 790 Ft 
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5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai 

 

Ellenőrző szerv Időpont Tárgy Megállapítás 

Törökszentmiklósi Református 
Egyházközség 

2022.01.25. 2021/2022. tanév I. félévről készült 
beszámoló áttekintése 

A félévről készült beszámolók, elemzések részletesek, áttekinthetőek. 
Tartalmaz a jövőre mutató célkitűzéseket, feldatokat. 

Törökszentmiklósi Református 
Egyházközség 

2022.06.16. 2021/2022.nevelésiév II. félév 
beszámolójának áttekintése 

A gyermekek eredményei alapján a végzett szakmai tevékenység, nevelő-
oktató munka sikeres és eredményes. A beszámolók az eltelt időszak 
összegzését túl a következő nevelésiév feladatait is kijelölik, mind intézményi, 
mind csoport szinten.  

Törökszentmiklósi Református 
Egyházközség 

2022.06. 18 2022/20223 Óvodai 
létszámbővítés 

Óvodai létszámbővítési kérelem engedélyezése a 2022/2023 nevelési évben. 

Törökszentmiklósi Református 
Egyházközség 

2022.06.21 Óvodai gyermekvédelmi 
tevékenység  

Az intézmény a társintézményekkel együttműködve, alapos prevenciós 
tevékenységével hozzájárul a gyermekek esélyegyenlőségének 
megtartásához, a lemorzsolódás megelőzéséhez. 
 

Törökszentmiklósi Református 
Egyházközség 

2022.08.01. A felújított óvodai épület, kötelező 
eszközeinek és felszereléseinek 
helyszíni ellenőrzése 

Az óvoda eszközei és felszerelései a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendeletben foglaltaknak megfelel. 

Törökszentmiklósi Református 
Egyházközség 

2022.08.01. A tornaszoba kötelező 
eszközeinek és felszereléseinek 
helyszíni ellenőrzése 

A tornaszoba eszközei és felszerelései a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendeletben foglaltaknak megfelel. 

Törökszentmiklósi Református 
Egyházközség 

2022.09.01. 2022/2023. tanév tanuló- vagy 
gyermekbaleseteinek 
dokumentációja 

Az intézmény szabályzatai tartalmazzák a szükséges óvó-védő előírásokat. A 
tanulók tájékoztatása és felkészítése a balesetek megelőzésére, elkerülésére 
a dokumentációk alapján megtörtént. 

Törökszentmiklósi Református 
Egyházközség 

2022.09.01. Gyermekétkeztetés folyamatának 
ellenőrzése 

Az étkező helyiségek a higiéniai előírásoknak megfelelnek. 
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6. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

 

 
ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 

 
 

Az óvoda nyitva tartása: 2022. szeptember 01-től 2023. május 31-ig 

 

 6.00 órától 17.00 óráig 

 

 

6.00 – 7.00 

 

7.00 -  8.30 

 

8.30 – 9.00 

 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 10.30 

 

10.30 – 12.00 

 

  

12:00 – 12:45 

 

12:45 – 15.00 

 

15.00 – 15.30 

 

15.30 – 16.10 

 

16.10 – 17 óra 

Tevékenységek 

játék, összevont csoport 

 

gyülekező, játék 

 

reggeli közös áhítat (heti egy alkalommal), beszélgető kör 

 

tízórai 

 

tevékenységek, fejlesztés; hittan (heti egy alkalommal) 

 

udvari játék, levegőzés, egyéni fejlesztés, 

mindennapos testnevelés (10 – 20 perc) 

 

ebéd, tisztálkodás 

 

mindennapi mese, pihenés 

 

uzsonna 

 

egyéb foglalkozások (hetirend szerint), játékos egyéni fejlesztés, tehetséggondozás 

 

játék, összevont csoport 

szabad játék 
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Éves munkaterv alapján a nevelési évben jelentősebb rendezvények, események időpontjai 
 

Óvodai rendezvényterv 
 

Tervezett program Felelős Időpont 

Szülői értekezletek mindhárom 
csoportban 
Adatlapok, szülői nyilatkozatok 
egyeztetése 

tagintézményvezető, óvodapedagógusok 
aug. vége- 
szept. eleje 

Mihály napi vásár hete 
(kirándulás, almaszüret, 
piaclátogatás, vásározás, 
kézműves délelőtt 1.a-b 
osztályokkal, tanítókkal) 

tagintézményvezető, 
óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
nagycsoportos 
óvodapedagógusok 
feladata. 

2022.szept.29. 

Magyar népmese napja Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
nagycsoportos 
óvodapedagógusok 
feladata. 

2022.szept.30. 

Idősek napja  

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
nagycsoportos 
óvodapedagógusok 
feladata. 

       2022.okt.01. 

Állatok világnapja Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
nagycsoportos 
óvodapedagógusok 
feladata. 

2022.okt.04. 

Reformáció ünnepe 
Hitoktató 
 

  2022.okt. 25. 

Márton nap  

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
nagycsoportos 
óvodapedagógusok 
feladata. 

       2022.nov.5-11-ig 

Mikulás várás Óvodapedagógusok 
Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 

2022.dec.05-09-ig 
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Tervezett program Felelős Időpont 

középsős 
óvodapedagógusok 
feladata. 

Karácsony hete 
Karácsonyi projekt 
adventi kézműves délután a 
szülőkkel, mézeskalácssütés a 
csoportokban, ajándék készítés a 
családoknak, időseknek, 
zeneiskolások hangszeres 
koncertje, pásztorjáték a 
nagycsoportosokkal 

Óvodapedagógusok 
 

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
középsős 
óvodapedagógusok 
feladata 
 

2022.december  
1-3. hete 

Farsang hete kézműves délután a 
szülőkkel, hagyományőrző bál, 
táncház, otthon készített 
jelmezekbe való beöltözés, 
jelmezes felvonulás, fánksütés-
farsangi lakoma, fényképezés, 
téltemetés 

Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
középsős 
óvodapedagógusok 
feladata 

   2023. febr. 

Gergely- járás 
(nagycsoportosok látogatása az 
iskolában) 

Nagycsoportot vezető óvodapedagógusok 
 

 2023.márc. 

Márc. 15. 
Óvodapedagógusok 
 

2023.márc. 2. hete 

Víz világnapja 
Óvodapedagógusok 
 

2023.márc.22. 

Virágvasárnap 
 

Hitoktató 
2023.március 28. 

Húsvét - kézműves délután 
 a szülőkkel, az Apáról Fiúra 
egyesület közreműködésével 

Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
kiscsoportos 
óvodapedagógusok 
feladata 

2023.április 

Föld napja/hete 
 

Óvodapedagógusok 

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
kiscsoportos 
óvodapedagógusok 
feladata 

2023.április 17-21-ig 

Anyák napja 
Óvodapedagógusok 
 

május első hete 

Madarak, fák napja 
Óvodapedagógusok 
 

május 2. hete 
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Tervezett program Felelős Időpont 

Gyermekhét/Apák napja tagintézményvezető 

Az Ünnepkörrel 
kapcsolatos teendők 
koordinálása a 
kiscsoportos 
óvodapedagógusok 
feladata 

május utolsó hete 

Pünkösd 
óvodapedagógusok 
 

június 1. hete 

Évzáró, nagycsoportosok 
búcsúztatása 

Óvodapedagógusok 
tagintézményvezető 

június 1. hete 

 

 

 

7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 
jogszabályok megtartásával 

 
 
 
Az intézményen belüli pedagógiai-szakmai ellenőrzések az éves munkatervben meghatározottak szerint 

folynak, az erre jogosult személyek irányításával. Az önértékelési rendszer működtetése, és a 

pedagógusminősítés folyamatának koordinálása során történő ellenőrzések célja az oktató-nevelő munka 

hatékonyságának növelése. Az ellenőrzések által feltárt esetleges hiányosságok korrekciója folyamatos, 

ellenőrzött keretek között megy végbe. A kollégák önértékelésével kapcsolatos feladatokat az 

Önértékelési Szabályzatban foglaltak alapján az önértékelési munkacsoport tagjai végzik a kollégák 

bevonásával. Az intézmény nevelőtestületéből 2 fő óvodapedagógus eredményes minősítési eljárásban 

vett részt.

mailto:betthlenovi@gmail.com


 

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT  

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
Bethlen Gábor Óvoda 

5200 Törökszentmiklós Petőfi út 33. 
OM:035899 

email: bethlenovi@gmail.com  
Telefon:+36 30 528 6015 

KIR közzétételi lista 2022/2023.                   
 

 

 

8. Az Óvoda alapdokumentumai 

 

 

 

a. Szervezeti és Működési Szabályzat http://szekacsrki.hu/dokumentumok/SZMSZ.pdf 

b. Házirend http://szekacsrki.hu/dokumentumok/Hazirend.pdf 

c. Pedagógiai Program http://szekacsrki.hu/dokumentumok/Pedagogiai_program.pdf
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9. A nevelőtestület tagjai 

 

Fenntartó 

Szabó József elnök-lelkész, református lelkész, művészettörténész 

fő igazgató 

Budai Ferenc 

Fő igazgató-Mezőgazdasági Gépész üzemmérnők, gépészmérnök, 

mezőgazdasági műszaki tanár, gazdasági gépész mérnök, számítástechnika 

szakos középiskolai tanár, Közoktatás vezető, Tanügy igazgatási szakértő,  

Mészáros Anikó gazdaságvezető, andragógus 

tagintézmény vezető 

Varga Tímea  
tagintézményvezető, óvodapedagógus, szakvizsgázott közoktatás vezető, 

szakvizsgázott gyógytestnevelő 

Óvodapedagógusok 

Lászlóné Pató Klára óvodapedagógus, Szakmai munkaközösség-vezető 

Tóth-Pál Józsefné óvodapedagógus 

Rúderné Kapás Anita óvodapedagógus  

Sipos Tamara óvodapedagógus GYES 

Csényi Márk Gábor óvodapedagógus 

Réti Gizella óvodapedagógus 

Butyka Béláné lelkész, vallástanár 

A nevelő, oktató munkát segítők 

Patóné Fülöp Judit pedagógiai asszisztens  

Szarvák-Szűcs Erzsébet pedagógiai asszisztens 

Bacsa Sándorné szakképzett dajka 

Koncz Attiláné szakképzett dajka 

Királyné Balogh Andrea 

Erzsébet 
szakképzett dajka 
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