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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Nktvvhr.) alapján 

a Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda 

 

Jelen táblázat alapján rögzítjük, hogy mely adatokat szükséges szerepeltetni az Óvodának a különös közzétételi listában. 

Fontos, hogy a közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat! 

Az Óvoda saját honlapján történő megjelenítése céljából Oktatási Hivatal a KIR rendszerbe feltöltött közzétételi lista 

adatait és dokumentumait - a köznevelési intézmény kérelemére - elektronikus formában átadja a köznevelési 

intézménynek. 

 

Ssz. Adatkör Adat Közzététel 

időpontja 

Megőrzés Felülvizsgálat 

1. A felvételi lehetőségről szóló 

tájékoztatót. 

Beiratkozás 

tervezett 

időpontja április 

20-május20-

között kerül 

kijelölésre a 

képviselőtestület 

döntése alapján. 

Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 

 

 

2. Beiratkozás 

tervezett 

időpontja április 

Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 
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A beiratkozásra meghatározott időt, a 

fenntartó által engedélyezett óvodai 

csoportok számát. 

 

20-május20-

között kerül 

kijelölésre a 

képviselőtestület 

döntése alapján. 

 4 csoport 

 

3. Az egyes térítési díjak, egyéb 

díjfizetési kötelezettségek (a 

továbbiakban együtt: díj) jogcímét és 

mértékét, továbbá nevelési évenként 

az egy főre megállapított díjak 

mértéket, a fenntartó által adható 

kedvezményeket, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételeket is. 

Az óvodai 

nevelés 

ingyenes, az 

étkezési térítési 

díjakat a 

mindenkori 

önkormányzati 

rendelet 

határozza meg. 

Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 

 

4.  A fenntartó nevelési intézmény 

munkájával összefüggő 

értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési 

alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános 

megállapításokat tartalmazó - 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, 

idejét, az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek nyilvános 

megállapításait, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításait. 

Aktuális 

ellenőrzések 

értékelésének 

dokumentumai 

az intézményben 

megtalálhatóak. 

https://kir2info.

kir.hu/pub/Inde

x/201693 

 

 

Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 

 

https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
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5.   Az óvoda nyitva tartásának rendjét, 

éves munkaterv alapján a nevelési 

évben tervezett jelentősebb 

rendezvények, események 

időpontjait. 

 

 

Pedagógiai 

programban 

található 

 

Éves Munkaterv 

alapján 

https://kir2info.

kir.hu/pub/Inde

x/201693    

Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 

. 

6.   A pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

megállapításait a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályok 

megtartásával. 

https://kir2info.

kir.hu/pub/Inde

x/201693 

 

Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 

jelentés 

megküldését követő 

tizenöt napon belül 

kötelező. 

Tanfelügyelet  

7. A szervezeti és működési 

szabályzatot, a házirendet és a 

pedagógiai programot. 

https://kir2info.

kir.hu/pub/Inde

x/201693    

Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 

 

 

8.  Az óvodapedagógusok számát, 

iskolai végzettségüket, 

szakképzettségüket. 

https://kir2info.

kir.hu/pub/Inde

x/201693 

 

Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 

Szükség szerinti 

felülvizsgálat, 

azonban nevelési 

évenként egy 

https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
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 alaklommal OSAP-

jelentés 

megküldését követő 

tizenöt napon belül 

kötelező. 

9. A dajkák számát, a dajkák iskolai 

végzettségét, szakképzettségét. 

  

https://kir2info.

kir.hu/pub/Inde

x/201693 

 

Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 

Szükség szerinti 

felülvizsgálat, 

azonban nevelési 

évenként egy 

alaklommal OSAP-

jelentés 

megküldését követő 

tizenöt napon belül 

kötelező. 

 

 

10. Az óvodai csoportok számát, az 

egyes csoportokban a gyermekek 

létszámát. 

 Tárgyév október 

01. 

Közzétételt követő 1 

évig. 

Szükség szerinti 

felülvizsgálat, 

azonban nevelési 

évenként egy 

alaklommal OSAP-

jelentés 

megküldését követő 

tizenöt napon belül 

kötelező. 

 

 

 

https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/201693

