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Különös közzétételi lista- óvodai intézményegység 

(A 229/2012. (VIII.28.) Kormány-rendelt 10.fej. 23§-a 1-2bekezdése alapján) 

2017/2018. nevelési év 

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:  

Az intézményünk A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai 

beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határ idejéről az alábbi 

közleményt teszi közzé. 

Az óvodánk világnézetileg elkötelezett intézmény, benne keresztény szellemiségű nevelés és 

oktatás folyik. Az óvodánk fenntartója: a Hit Gyülekezete  (1103 Budapest, Gyömrői u. 63.) 

Továbbiakban: Fenntartó. 

Az óvodába való beiratkozás és a jogviszony fennállásának feltétele, hogy az oktatási 

jogszabályokban meghatározottakon túl, a gyermek az óvoda által képviselt értékeket is 

elfogadja, beleértve az erkölcsi nevelést, megjobbítást. A gyermek és gondviselője elfogadja az 

óvodának azt a jogát és kötelezettségét, hogy a gyerekeket a bibliai erkölcsre és életmódra 

buzdítsa, őket ennek gyakorlásában segítse. 

Az óvoda, a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig fel veheti a jelentkező 

gyermeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig. Az óvoda felveheti 

azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 

feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 

településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

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

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

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja. 

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)). A szülő gyermeke 

adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti 



meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § 

(2)). 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai 

nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § (a) pontja alapján szabálysértést követ el. Továbbá aki nem 

biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, 

nevelés-oktatásban vegyen részt, vagy az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra 

felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál 

többet mulaszt, szabálysértést követ el, pénzbírsággal sújtható. 

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 

követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Az óvodai jogviszony megszűnése  
 Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

-  a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,  

- a fenntartó a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodai nevelés alóli felmentésére, 

- a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.   
 

2. Az óvodai  beiratkozásra meghatározott idő:  

Aktuális nevelési év április 20 és május 20.-a közötti időszakban a Fenntartó kiírása szerint. A 

beiratkozási idő előtt 30 nappal az intézmény honlapján és hirdető táblákon tesszük közzé ennek pontos 

időpontját. 

 

 

3. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 3 csoport 

 

 

 

4. Az intézményben fizetendő térítési díj:  

 

Intézményünk biztosítja, hogy az óvodás gyermek a mindenkor érvényben lévő törvények és 

rendeletek szerint az őt megillető kedvezményes juttatásokat a jogszabályi feltételek mellett és 

előírt időben megkapja.  

  

Az óvodában az étkeztetésért havonta térítési díjat kell fizetni. 

  

Napi térítési díj: bruttó 380 Ft/fő/ napi háromszori étkezés (déli meleg fő étkezés mellett két 

kisétkezés) 

 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény vehető igénybe az alábbi jogcímek esetén: 

 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 

- tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek, 

- azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az 



életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos 

- akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

- akinek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át. 

 

A napi étkezés lemondására előző nap 9 óráig van lehetőség az óvodai csoportokban, 

titkárságon, illetve telefonon. 
Diétás étkeztetést szakorvosi vélemény alapján igényelhet a szülő. Tekintettel arra, hogy a diétás 

ételek előállítása nem a saját intézményi konyhán történik, a diétás étkezés biztosítása nem automatikus. 

Az igények és a megrendelések egyeztetése  minden esetben külön, személyes ügyintézést igényelnek.  
 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és ideje,  ÁSZ  ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb 

ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:  

 

 

 

6. Az intézmény nyitva tartásának rendje:  

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: (hétfőtől-péntekig) 

Napi nyitva tartás: 7.00-17.30-ig van óvodánk nyitva,  

teljes nyitva tartás alatt a gyermekek óvodapedagógus általi felügyelete biztosított. 

 

Az óvodai nevelési év rendje: 

A nevelési év mindig az adott év szeptember 1-vel kezdődik és a következő év augusztus 31.-

én ér véget. 

 

A nevelési év során 5 nap, nevelésmentes munkanapot tartunk a fenntartó engedélye alapján, 

amikor szakmai továbbképzésre vagy értekezletre kerül sor, a gyermekek felügyeletét ügyeleti 

rendben a szülői igények függvényében tudjuk ellátni. A nevelésmentes napokról legkésőbb az 

aktuális nap előtt 7 nappal írásban értesítjük a szülőket. 

 

A nyári zárva tartás ideje fenntartói engedély függvényében minden év február 15-ig kerül 

kihirdetésre. A nyári zárva tartás idején ügyeleti ellátás igényelhető. 

 

 

 

7. Jelentősebb események, rendezvények időpontjai:  

Az éves nevelési terv és munkatervet meghatározó óvodai rendezvényeink: (pontos időpontok 

a hirdetőtáblákon és honlapon évközben elérhető) 

  

- Őszi szüret és betakarítás ünnepe (szeptember-október) 

- Mikulás ünnepség  (dec. elején, hétköznap az iskolai Mikulás,  

              majd hétvégén a  családokkal együtt a Fenntartó szervezésben) 

- Karácsony (dec. közepén, csoportban és óvodai szinten is,  

              hétvégén fenntartóval és családokkal közösen) 

- Húsvét (aktuálisan, játékos vetélkedő a bibliai húsvétról) 

- Pünkösd (aktuálisan, bibliai vetélkedő, bibliai foglalkozás) 

- Gyermeknap, (aktuálisan szombati nap és pénteken az óvodai csoportokban is)  

- Anyák és Apák, Szülők és Nagyszülők napja (május első vasárnapja környékén) 



- Évzáró, ballagás (Június elején) 

- Gyermekek születés- és névnapjának megünneplése. (aktuálisan) 

- Éves szinten két játszóház szervezése (karácsony és gyermeknap) közösen  

             a szülőkkel (pl.: kézműves tevékenységek, ügyességi-mozgásos játékok, bábjáték, stb.)  

- Szülői értekezletek, (évente min.2, szeptember és január-február, csoportonként) 

- Szülői munka délutánok: pl. játékfejlesztés, udvari játékok felújítása kapcsán,  

             szükség szerint 

 Nemzeti ünnep:  

- Március 15. óvodai szintű megemlékezés,  

            látogatás  a Kossuth- vagy Petőfi szobornál. (4-7 évesek) 

 

  

Egyéb éves tervezésünket, témákat meghatározó Zöldnapok és egyéb kiemelt napok:   

- Zene Világnapja október 1. 

- az Újra papír Világnapja március 1. 

- A víz világnapja - Március 22.   

- Költészet Napja április 11. 

- Madarak és Fák Napja május 10. 

 

 

Egyéb tevékenységek, programok aktuálisan kihirdetésre kerülnek a honlapon és a fali 

újságokon.  

 

8. A  pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai (nem történt még intézményünkben) 

 

 

 

9. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

Pedagógiai Program,  

Szervezeti és Működési Szabályzat,  

Házi rend az intézmény honlapján elérhető,  

illetve az óvodai intézményegység-vezetőnél papír alapon is megtekinthető, vagy tájékoztatás 

kérhető róla. 

 

 

10. Személyi feltételek,  

Az óvoda személyzete 6 fő óvodapedagógusból és 3 fő dajkából és 1 fő pedagógiai 

asszisztensből áll.    

Szakképzettség szerint: 

 

Az intézményegység/óvoda alkalmazottainak létszáma 

Óvodapedagógus  
(1 fő óvodapedagógus az óvodai intézményegység-

vezető, vezetői feladatait heti 8 órában végzi, 

további 24 órában a saját óvodai csoportjában 

neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben van) 

6 fő  

óvodai pedagógiai asszisztens 1 fő 



Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

(óvodai dajka)  

3 fő  

Idő részarányosan az óvoda alkalmazottja 

Igazgató/intézményvezető 1 fő 

Gazdaságvezető 1 fő 

Élelmezésvezető 1 fő 

 

 

 

Óvodapedagógusaink a következő szakképzettséggel rendelkeznek 

Óvodapedagógus 6 fő 

Közoktatási vezető 1 fő  

Fejlesztőpedagógus szakvizsga  1 fő  

Tehetségfejlesztési szakértő / tehetség és 

fejlesztése szakvizsga  

1 fő  

Teológia szak/teológus, / hitoktató  3 fő  

Általános iskolai tanító 2 fő 

Korai idegennyelv-tanulás speciális modul 1 fő 

Közép szintű angol nyelvvizsga 2 fő 

Gyermektorna vezetés  1 fő  

Pedagógus továbbképzések (30-60-120 ó) 

Zeneóvoda vezető (60 órás képzés) 1 fő 

3-8 éves, egyedi fejlődésmenetű 

gyermekek nevelése mozgásterápiákkal (30 

órás) 

2 fő 

DIFER használata és az erre alapozott 

fejlesztés 4-8 éves korban 

 (30 órás) 

1fő 

Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése 30 

óra 

1 fő 

Agresszió- és konfliktuskezelés (30 órás) 2 fő 

 

Pedagógiai munkát, nevelést-oktatást közvetlenül segítő,  

dajkák, pedagógiai asszisztens 

 

 Gimnáziumi érettségi 2 fő 

 Csecsemő, kisgyermek, és ifjúságfelügyelő 1 fő 

Számítógép kezelő, gyors- és gépíró szakképesítés 1 fő 

 Szakmunkásképző bizonyítvánnyal 2 fő 

 

 

 

 



11. Gyermekcsoportok száma és létszáma: 

3 vegyes életkorú óvodai csoport működik intézményünkben a Fenntartó engedélye alapján: 

1. számú Gólya csoportban:  25 férőhely,  

2. számú Fecske csoportban: 25 férőhely, 

3. számú Cinege csoportban: 25 férőhely, 

Alapító okirat szerinti felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő 

 

Óvodánk kihasználtsága 100%-os 

 

Debrecen, 2017. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 


