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Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
3881 Abaújszántó, Jászay tér 10. 

 

 

Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: 

 

Óvodapedagógusok száma: 9 fő 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 

9 fő főiskola – óvodapedagógus, ezen belül 6 fő szakvizsgázott pedagógus 

Gondozónők száma: 1 fő 

Gondozónők szakképzettsége: 1 fő kisgyermekgondozó, - nevelő 

Dajkák száma: 4 fő 

Dajkák szakképzettsége: 4 fő – dajka szakképzett szakmunkás ezen belül 1 fő érettségizett 

Pedagógiai asszisztens száma: 1 fő  

Pedagógiai asszisztens végzettsége: érettségi 

Óvodatitkár száma: 1 fő 

Óvodatitkár végzettsége: középiskolai érettségi 

 

Óvodai nevelési év rendje: 

Az óvoda székhelyén és telephelyén hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. 

A nevelési év szeptember 1 - augusztus 31-ig tart, amely két részből áll: 

Szeptember 1 - május 31., mely idő alatt a kis- és középső csoportos korú gyermekeknek 

kötetlen, a nagycsoportos korú gyermekeknek napi egy kötött foglalkozást szervezünk. 

Nyári időszak: június 1- augusztus 31-ig. 

Abaújszántón: július 1-2-3. hetén az intézmény zárva tart. 

A fenntartó által meghatározott nyári időszak alatt az intézmény üzemeltetése szünetel, 

ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartás, nagytakarítás az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően. 

 

Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:  

3 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoport 

Katica csoport (nagycsoport): 30 fő 

Pillangó (vegyes csoport): 21 fő 



Nyuszi (kiscsoport): 22 fő  

Napsugár (egységes óvoda-bölcsőde, vegyes csoport): 5 fő bölcsődés, 14 fő óvodás = 19 fő  

A fenti adatok 2015. október 1. statisztikai adatok! 

 

Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  

Boldogkőújfalui Tagintézménye  
3884 Boldogkőújfalu, Kiss István út 8. 

 
 

Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: 

 

Óvodapedagógusok száma: 4 fő 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 4 fő főiskola – óvodapedagógus, 

ezen belül 3 fő szakvizsgázott pedagógus 

Gondozónők száma: 1 fő 

Gondozónők szakképzettsége: kisgyermekgondozó,- nevelő 

Dajkák száma: 2 fő 

Dajkák szakképzettsége: 1 fő – gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő – gyermek-és ifjúsági 

felügyelő 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő (4 órában) 

Pedagógiai asszisztens végzettsége: érettségi 

 

Óvodai nevelési év rendje: 

Az óvoda székhelyén és telephelyén hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. 

A nevelési év szeptember 1 - augusztus 31-ig tart, amely két részből áll: 

Szeptember 1 - május 31., mely idő alatt a gyermekek részére kötetlen foglalkozásokat 

szervezünk. 

Nyári időszak: június 1- augusztus 31-ig. 

Boldogkőújfaluban: július utolsó két hetében és augusztus első két hetében a tagintézmény 

zárva tart. 

A fenntartó által meghatározott nyári időszak alatt az intézmény üzemeltetése szünetel, 

ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartás, nagytakarítás az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően. 

 

Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:  

1 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoport 



Napraforgó csoport (vegyes csoport): 31 fő 

Napocska (egységes óvoda-bölcsőde, vegyes csoport): 5 fő bölcsődés, 17 fő óvodás = 22 fő  

A fenti adatok 2015. október 1. statisztikai adatok! 

 

 

 

Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  

Boldogkőváraljai Tagintézménye  
3885 Boldogkőváralja, Kossuth út 39. 

 

Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: 

 

Óvodapedagógusok száma: 4 fő 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 4 fő főiskola – óvodapedagógus, 

ezen belül 4 fő szakvizsgázott pedagógus 

Gondozónők száma: 1 fő 

Gondozónők szakképzettsége: kisgyermekgondozó,- nevelő 

Dajkák száma: 2 fő 

Dajkák szakképzettsége: 2 fő – dajka szakképzett szakmunkás 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő (4 órában) 

Pedagógiai asszisztens végzettsége: érettségi 

 

Óvodai nevelési év rendje: 

Az óvoda székhelyén és telephelyén hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. 

A nevelési év szeptember 1 - augusztus 31-ig tart, amely két részből áll: 

Szeptember 1 - május 31., mely idő alatt a gyermekek részére kötetlen és 5 éves kortól napi 

egy kötelező foglalkozást tartunk. 

Nyári időszak: június 1- augusztus 31-ig. 

Boldogkőváralja: július utolsó két hetében és augusztus első két hetében a tagintézmény zárva 

tart. 

A fenntartó által meghatározott nyári időszak alatt az intézmény üzemeltetése szünetel, 

ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartás, nagytakarítás az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően. 

 

 

 



Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:  

1 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoport 

Zsiráf csoport (vegyes csoport): 26 fő 

Zebra (egységes óvoda-bölcsőde, vegyes csoport): 4 fő bölcsődés, 16 fő óvodás = 20 fő  

A fenti adatok 2015. október 1. statisztikai adatok! 

 

 

 

Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  

Fonyi Tagintézménye  
3893 Fony, Petőfi u. 10. 

 

 

Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: 

 

Óvodapedagógusok száma: 2 fő 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 2 fő főiskola – óvodapedagógus, 

ezen belül 1 fő szakvizsgázott pedagógus 

Dajka száma: 1 fő 

Dajka végzettsége: 8. általános 

Pedagógiai asszisztens száma: 1 fő 

Pedagógiai asszisztens szakképzettsége: gyógypedagógiai asszisztens 

 

Óvodai nevelési év rendje: 

Az óvoda székhelyén és telephelyén hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. 

A nevelési év szeptember 1 - augusztus 31-ig tart, amely két részből áll: 

Szeptember 1 - május 31., mely idő alatt a gyermekek részére kötetlen és 5 éves kortól napi 

egy kötelező foglalkozást tartunk. 

Nyári időszak: június 1- augusztus 31-ig. 

Fonyban: július 20- augusztus 19-ig a tagintézmény zárva tart. 

A fenntartó által meghatározott nyári időszak alatt az intézmény üzemeltetése szünetel, 

ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartás, nagytakarítás az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően. 

 

 

 

 



Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:  

1 óvodai csoport 

Búzavirág csoport (vegyes csoport): 28 fő 

A fenti adatok 2015. október 1. statisztikai adatok! 

 

 

 

Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  

Gibárti Tagintézménye  
3857 Gibárt, Széchenyi u. 10. 

 

 

Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: 

 

Óvodapedagógusok száma: 2 fő 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 2 fő főiskola – óvodapedagógus, 

ezen belül 1 fő szakvizsgázott pedagógus 

Dajkák száma: 1 fő 

Dajkák szakképzettsége: 1 fő – dajka szakképzett szakmunkás 

 

Óvodai nevelési év rendje: 

Az óvoda székhelyén és telephelyén hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. 

A nevelési év szeptember 1 - augusztus 31-ig tart, amely két részből áll: 

Szeptember 1 - május 31., mely idő alatt a gyermekek részére kötetlen foglalkozásokat 

szervezünk. 

Nyári időszak: június 1- augusztus 31-ig. 

Gibárton: július 20- augusztus 19-ig a tagintézmény zárva tart. 

A fenntartó által meghatározott nyári időszak alatt az intézmény üzemeltetése szünetel, 

ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartás, nagytakarítás az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően. 

 

Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:  

1 óvodai csoport 

Cinege csoport (vegyes csoport): 21 fő 

A fenti adatok 2015. október 1. statisztikai adatok! 

 

 


