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A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

A Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező felvételi körzete Boldog Község 

közigazgatási területe.  

 

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától le. 

 
A beiratkozásra meghatározott idő  

Boldog Község Önkormányzata, mint a Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde 

fenntartója a 2018/19. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját 2017. április 23-

24. 8.00-12-00 óráig határozza meg.  

 
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma  

Engedélyezett csoportok száma: 4 óvodai és 1 bölcsődei csoport  

 
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, jogcíme és mértéke, 

továbbá, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható 

kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is  

Az óvodai étkezési térítési díj a szülői nyilatkozatok és benyújtott igazolások, valamint az 

önkormányzat döntése alapján ingyenes.  

 
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai  

2017. május 25-én a Csicsergő Óvoda beszámolóját Boldog Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadta.  

 
Megállapítások listája:  

Ellenőrző szerv  

Kezdő dátum  

Vég dátum  

Ellenőrzés típusa  
Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság  

2017.10.10.  

2017.10.11.  

Elszámolás ellenőrzése  

Az ellenőrzés nem tárt fel hibát. 

 
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje  

Hétfőtől péntekig: 6.30-tól - 16.30-ig  

 
 



Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai  

2018/19  

Szeptember 29.: Mihály napi vigasságok  

Október 6.: Állatok Világnapja  

Október 2.: Almaszüret  

Október 10.: Komposztálás Ünnepnapja  

November: A 2017-es Év Tájháza: Boldog  

December 2.: Falukarácsony  

December 6.: Mikulás  

December 13.: Luca napi családi kézműves délután  

December 21.: Kiskarácsonyi koncert  

Január 22-23: Magyar Kultúra Napja, házi bábelőadás  

Február 26-28.: Farsangi három papok  

Március 15. Nemzeti ünnep  

Március 20.: Víz Világnapja  

Április 2.: Dicsőséges Tavaszi Hadjárat - Díszszemle és csatabemutató  

Április 18.: Föld Napja - regionális vetélkedő  

Április 26-27.: Tavaszi Hagyományőrző Nap és az édesanyák köszöntése 

 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával  

A pedagógus életpályamodell keretében intézményünkben 7 óvodapedagógus minősült. 

Hárman Mesterpedagógus, négyen Pedagógus II. fokozatot értek el.  
 

 

Boldog. 2018, november 8. 

 

Zsírosné Őszi Katalin 

intézményvezető 

 


