
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2020/2021-es nevelési év 

 

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet I. fejezet 10. bek. 23. §-a (1-2. bek.) alapján az alábbi 

adatokat tesszük közzé: 

 

1. Felvételi lehetőségek: 

 Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott 

nevelési évben. Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a 

felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen ill. a 

felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 

 A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles 

felvenni, ha rendelkezik szabad férőhellyel az óvodai nevelés első napjától. 

 Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján történik. Az óvoda – a fenntartó által 

meghatározottak szerint az óvodai jelentkezés idejét és módját – a határidő előtt 

legalább 30 nappal nyilvánosságra hozza, előreláthatólag február hónapban. 

 A szülők a fenntartó által kiadott, az óvodában is megtalálható „Óvodai 

jelentkezési lap” kitöltésével jelentkezhetnek az óvodába. A fenntartó dönt a 

felvehető gyermekek létszámáról, majd tájékoztatja erről az óvodavezetőt. Az 

óvodavezető írásban értesíti a jelentkező szülőket az óvodai felvételről, vagy 

elutasításról megjelölve a jogorvoslat lehetőségét.  

 

2. Beiratkozás: 

 A beiratkozás, a gyermek szüleinek személyes megjelenésével történik, a 

gyermekre vonatkozó adatok rögzítésével. Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a 

szülő személyazonosságát igazoló dokumentumok, valamint a gyermek születési 

anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ száma, oltási 

kiskönyve.  



 A beiratkozás ideje: a fenntartó által meghatározott időpontban, minden év 

áprilisában. 

 

 Óvodai csoportok száma:                 8 csoport 

 Az Alapító okiratban meghatározott maximális gyermeklétszám 225 fő 

 A csoportok engedélyezett gyermeklétszáma 2020/2021. nevelési évben: 

Napraforgó csoport    29 fő 

Gyöngyvirág csoport               29 fő 

Tulipán csoport    25 fő 

Mókus csoport     26 fő 

Pillangó csoport    26 fő 

Százszorszép csoport               25 fő 

Katica csoport                29 fő 

Margaréta csoport    27 fő 

 

3. Az intézményben fizetendő térítési díj: 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az étkezési térítési díjat az 

érvényes önkormányzati rendelet alapján állapítjuk meg. A gyermekétkeztetés során ingyenes 

étkezést biztosítunk az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 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. 

 
4. A fenntartó értékelése: 

 A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános 

megállapításokat az óvodatitkári irodában előzetes egyeztetés után, valamint a 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti 

Osztályán lehet megtekinteni. 

 



5. Intézményünk nyitva tartásának rendje: 

 Az óvodai nevelés minden év szeptember 1-jén kezdődik, és az azt követő év 

augusztus 31-ig tart. 

 Óvodánk nyitva tartása: 6:00-tól 18:00-ig, nyitástól zárásig óvodapedagógus 

gondoskodik a gyermekek felügyeletéről. 

 Nyári zárás ideje Önkormányzati rendelettől függően: 6 hét, melyről február 15-ig 

értesítjük a szülőket. Az ügyeletre jelentkezők igényét 2021.05.03-ig mérjük fel. 

 Téli zárás időpontja 2020. december 19 - 2021. január 3-ig. Az ügyeletre 

jelentkezők igényét 2020.12.01-ig mérjük fel. 

 Intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, 

mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte írásban értesítjük. A nevelés 

nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve 

továbbképzésekre használjuk fel. 

 

Nevelés nélküli munkanapok  

 2020. december 12. 

Téma: Szakmai nap 

Felelős: Erdélyi Edit 

 

 2021. január 29. 

Téma: Első félév értékelése, további feladatok áttekintése, iskolai, óvodai jelentkezések 

lebonyolítása 

Felelős: Erdélyi Edit, vezető helyettesek 

 

 2021. június 17. 

Téma: Kihelyezett szakmai tanácskozás   

Felelős: Virág Ildikó 

 

 2021. június 18. 

Téma: Nevelési évet záró nevelőtestületi értekezlet, az eltelt időszak értékelése, felkészülés 

a nyári életre. 

Felelős: Erdélyi Edit 

 2021. augusztus 27. 

Téma: 2020/2021 nevelési év beszámolójának elfogadása, 2021/2022 nevelési év 

munkatervének jóváhagyása, feladatok ütemezése, felelősök megjelölése. 

Felelős: Erdélyi Edit 



 

6. Ünnepek, megemlékezések: 

 

Csoportszintű óvodai ünnepségek 

Időpont Határidő Felelős 

Őszi szüret Október 2. Gombosné Márton Gabriella 

Mikulás  December 4. Százszorszép csoport 

Fenyőünnep December 17. Tulipán csoport 

Farsangi mulatság Február 8. Csoportos óvónők 

Március 15. Március 12. Csoportos óvónők 

Zöld-hét Április 19-23. Katona Edit, csoportos 

óvónők 

Húsvét hete Április 1-9.  Csoportos óvónők 

Anyák napja Május 3-7. Csoportos óvónők 

Kerti parti Május 7. Napraforgó és Gyöngyvirág 

csoport 

Kihívás napja Május 26. Kosztonyák Aranka 

Kocsis-Katonka Antónia 

Gyermeknap Május 31-ig Erdélyi Edit 

Évzáró és ballagó 

műsorok 

Május utolsó hete Csoportos óvónők 

Születés és névnapok Folyamatosan az év során Csoportos óvónők 

 

Nemzeti Összetartozás 

Napja 

Június 4. Csoportos óvónők 

 



Szeptember 21. 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszónk: 

Takarítási világnap  

 

Az óvoda udvarának és környékének szépítése, megtisztítása  

(gereblyézés, ágak, levelek halomba hordása). 

Rajtunk is múlik! 

Szeptember 22. 

 

Feladat ajánlás: 

 

 

Jelszónk: 

Európai autómentes nap  

 

Közösségi közlekedés, kerékpározás, gyaloglás  

népszerűsítése. Környezetünk tudatos megóvására nevelés,  

utazás villamossal. 

Ma én vezetlek Téged! 

Szeptember 30. 

 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszónk: 

A magyar népmese napja  

 

Mesélnek volt óvodásaink. Kedvenc népmesém-  

mesélnek a gyerekek és az óvónénik. 

A mese a mindenség kulcsa. A lélek ajtaján kopogtat. (Jung) 

Október 05. 

 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszónk: 

Állatok világnapja  

 

Vadon élő állatok, bogarak megismerése, hasznuk, fontosságuk.  

Állatkerti kirándulás, Nyíregyházi Vadaspark 

Ne félj a bogaraktól, rovaroktól, ismerd meg őket! 

Október 9. 

Feladat ajánlás: 

 

 

Jelszónk: 

A komposztálás ünnepnapja 

 

Séta az őszi erdőben. Megfigyelés: élet az avarban.  

A zöld hulladék folyamatos szelektív gyűjtése  

és felhasználása a komposztálóban. 

A zöld hulladék nem szemét! Nyújtsunk kezet a természetnek, komposztáljunk! 

Október 15. 

 

Feladat ajánlás: 

 

 

Jelszónk: 

Nemzetközi gyaloglónap  

 

Ismerd meg a városodat gyaloglással!  

A mozgás népszerűsítése, a közlekedési szokások 

befolyásolása. Környezetszennyezés mérsékelése. Helyismereti és városnéző séták. 

Ma gyalog jövök az óvodába! 

 

 

 



December 18. 

 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszónk: 

Madárkarácsony  

 

Madárkalács készítése, elhelyezése a kiválasztott fára. 

Madáretetők kihelyezése, feltöltése. 

Védd az állatokat, gondoskodj róluk! 

Február 2. 

 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszónk: 

Vizes élőhelyek világnapja  

 

Vizes élőhelyek jellegzetességei, az ott élő állatok  

megismerése. Látogatás a Hortobágyi Nemzeti Parkba. 

Védjük vizeinket és azok élővilágát! 

Március 22. 

 

Feladat ajánlás: 

 

 

Jelszónk: 

A víz világnapja  

 

A víz fontosságának tudatosítása. Élhetünk-e víz nélkül? 

Takarékoskodjunk a vízzel! 

Békás-tó, Tócó- patak, erdőspusztai Fancsikai- tavak, Vekeri- tó 

Vigyázz a patakok, folyók, tavak, vizek tisztaságára! 

Április 22. 

 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszónk: 

A Föld napja  

 

Szép környezet kialakítása, virágok, bokrok, facsemeték ültetése. 

Értékeink megóvása. Nagyerdő, Botanikus kert 

Szeresd a fákat, virágokat! 

Soha ne tépd a vadvirágot, ne törd a fákat, bokrokat! 

Válassz egy fát, vigyázz rá, gondozd! 

Május 10. 

 

Feladat ajánlás: 

Jelszónk: 

Madarak és fák napja  

 

Látogatás az állatkertbe. Hortobágyi madárkórház 

Ne bántsd a madarakat és más állatfajtákat! 

Június 04. 

 

Feladat ajánlás: 

 

Jelszónk: 

Környezetvédelmi világnap 

 

Kirándulás a Botanikus kertbe, Erdőspusztára,  

Vadasparkba, Hortobágyra. 

Becsüld a jó levegőt, védd a természet és a környezeted értékeit, vigyázz 

tisztaságára! 

 

 

 



7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések 

 

Az ellenőrzésekről szóló megállapításokat az óvodában található ellenőrzési jegyzőkönyvek 

tartalmazzák, melyeket előzetes egyeztetés után az óvodatitkári irodában lehet megtekinteni. 

 

 

8. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

 

 Házirend 

 Pedagógiai Program 

 SZMSZ 

A dokumentációknak intézményünkben és a honlapon biztosítjuk a nyilvánosságot. 

A Házirend egy példánya minden szülő számára átadásra kerül. 

 

* Óvodapedagógus száma:       17 fő 

o ebből szakvizsgázott:     6 fő  

o 2 vagy több diploma:     2 fő  

* Pedagógiai asszisztensek száma:    2 fő 

o iskolai végzettségük:     érettségi 

* Pedagógiai munkát segítők (dajkák) száma:                8 fő 

o iskolai végzettségük:      dajkaképző, érettségi 

* Óvodatitkár:       1 fő 

o iskolai végezettsége:     érettségi 

* Konyhai kisegítő:      2 fő 

o iskolai végzettségük:      szakmunkásképző, dajka 

* Udvaros:        1 fő 

o iskolai végzettsége:     gimnáziumi érettségi 

 

 

Debrecen, 2020. szeptember 1. 

 

                  Erdélyi Edit 

                 óvodavezető 


