
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23.§ értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 

Az óvoda megnevezése Szolnoki Mustármag  

Római Katolikus Óvoda 

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, 

elérhetősége 

5000 Szolnok, Templom út 8. 

Tel.: +3630 910 9136 

E-mail: szolnok@mustarmag-ovoda.hu 

Óvodavezető: Somogyiné Tálas Anikó 

Telephely címe, elérhetősége 5000 Szolnok, Verseghy park 4. 

Tel.: +3630 470 8350 

E-mail: szolnok@mustarmag-ovoda.hu 

Alapító okirat száma 5787/86/96/2021. 

OM azonosító 201078 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató  

Óvodánk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus 

szellemiségét. Az óvodai felvétel a szülők jelentkezése alapján történik, a jelentkezési lap 

kitöltésével. Az óvodai beiratkozás időpontját minden évben a fenntartó határozza meg. A 

beiratkozás időpontját mindig egy hónappal korábban meghirdetjük.  

 

Óvodai felvételre, átvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik a harmadik életévüket a 

felvételtől számított fél éven belül betöltik.  

Az óvodai felvétel, másik óvodából átvétel alapján is történhet. A szülő az óvodai felvételt, 

átvételt bármikor kérheti.  

 

1.) Óvodapedagógusok száma: 10 fő 

ebből felsőfokú végzettséggel rendelkezik 10 fő 

ebből szakvizsgázott  6 fő 

ebből szaktanácsadó  1 fő 

ebből   tanító - hitoktató  1 fő 

 

2.) Dajkák  száma: 5 fő 

ebből dajkai végzettséggel rendelkezik       4 fő 

ebből    gyermek gondozó       1 fő 

3.) Óvodatitkár száma: 1 fő 

 

4.) Pedagógiai asszisztensek száma: 3 fő.  

Ketten érettségivel, egy fő főiskolai végzettséggel rendelkezik 

4.) Óvodai csoportok száma 2021/2022 nevelési évben: 5 

Székhely: 5000 Szolnok, Templom út 8. 
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Óvodai csoport neve: Bárányka csoport 24 fő 

Óvodai csoport neve: Halacska csoport 25 fő 

Óvodai csoport neve: Napocska csoport 25 fő 

Óvodai csoport neve: Szivárvány csoport 23 fő 

 

Telephely: 5000 Szolnok, Verseghy park 4. 

 

 

 
 

 

Óvodai csoport neve: Csillagfürt 
csoport 22 fő 

 

Az óvodai nevelési év rendje:  

A nevelési év 2021. 09. 01 – 2022. 08. 31-ig tart 

Az óvodai nevelés első napja 2021. 09. 01. 09. 01. 

Az óvodai nevelés utolsó napja 2022. 08. 31. 08. 31. 

Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől  péntekig 06-18:00   

Az óvoda nyári zárása: 

Verseghy park, kezdete 2022. 06. 27. 

 
vége 2022. 07. 25. 

Templom út, kezdete 2022. 07. 25. 

 
vége 2022. 08. 22. 

Főbb események, rendezvények időpontja:  

Egyházi ünnepek, megemlékezések:  

Szept. 24. Szent Mihály családi nap  

Október 4-9. Szent Ferenc teremtésvédelmi hét 

November 26. Adventi koszorúkötés - családi nap  

December 6. Szent Miklós napja   

Február 2. Gyertyaszentelő, nagyszülők napja  

Február 25. Farsang 

Március nagyböjti keresztút a szülőkkel  

Április 18-22. Egészségvédelmi hét 

Május 23-27. Hálahét, 15 éves az óvodánk 

Május 27. Ovibál 

Június 10. gyermeknapi bográcsozás - családi nap  

Nemzeti ünnepek:  

Március 15.  

Október 23.  

 

 



Gyermekközösség ünnepei:  

Folyamatos név-, és születésnapok  

Dec. 06. Mikulás,  

Márc. 18. Apák napja  

Április 29. Anyák napja  

Június 02–11.nagyok búcsúztatása  

Minden hónap első szombatján Ovis szentmise  

 

Nyílt hét várható időpontja:  

-  2021. december 06 – 10. 

-  2022. április 25 - 29 

Nevelés nélküli munkanapok:  

1. 2021. 09. 10. 

2. 2022. 03. 26. 

3. 2022. 05. 27. 

4. 2021. augusztus vége 

Az óvodai étkezési térítési díj mértéke: napi 432 forint, mely tartalmaz tízórait, ebédet és 

uzsonnát. 

Ebből: tízórai 89 Ft, ebéd 260 Ft, uzsonna 83 Ft 

Étkezési térítési díj fizetése: 

A térítési díjat havonta utólag, a ténylegesen igénybe vett étkezések alapján kiállított számla 

ellenében kell a szülőnek/törvényes képviselőnek befizetnie. A fizetés készpénzben történik. 

 

Ingyenes gyermekétkeztetésben való részvétel 

Az ingyenes gyermekétkeztetésben való részvételt a gyermek szülője/törvényes képviselője 

kezdeményezheti írásban az erre a célra rendszeresített „NYILATKOZAT a Gyvt.21/B § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez” című nyomtatványon, melyet az intézmény vezetőjétől igényelhet.  

A nyomtatványt kitöltve, a szülő/törvényes képviselő által aláírva az óvoda vezetőjének kell 

leadni az új nevelési év indítása előtt és a nevelési év során folyamatosan.  

A nevelési év közben történő igénylés esetén a nyilatkozat leadását követő munkanaptól 

biztosítjuk az ingyenes étkezést a gyermek számára.  

Ingyen étkezhet az a gyermek, 

- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy  

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó 



havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130 % - át, vagy 

- nevelésbe vették. 

Szolnok, 2021. október 01.                                                         

                                                                                                            Somogyiné Tálas Anikó   

                                                                                                                 intézményvezető                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


