TÓCÓSKERTI ÓVODA
4031 DEBRECEN
MARGIT TÉR 18.
OM: 030911

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA
A NEVELÉSI-OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK
RÉSZÉRE
2018/2019-es nevelési év

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. §-a
(1-2. bek.) alapján

1. FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK
 Az óvodába az a gyermek nyerhet felvételt, aki a 3. életévét betöltötte
 Az 3. életévet 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 szülő a jelentkezési lapon három
óvodát jelölhet meg, melyen a jelentkezési sorrend a jelentkezési szándékot tükrözi. A
jelentkezési lapot az első helyen megjelölt óvodába kell leadni. Ha a jelentkezők
száma meghaladja a férőhelyek számát a fenntartó bizottságot szervez és dönt a
felvehető gyermekek számáról. Az óvodavezető írásban értesíti a szülőket az óvodai
felvételről, vagy elutasításról megjelölve a jogorvoslat lehetőségét.
 A beiratkozás a gyermekek szüleinek személyes megjelenésével történik, a gyermekre
vonatkozó adatok rögzítésével. Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülő
személyazonosságát igazoló dokumentumok, valamint a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, TAJ száma, lakcímkártyája.
 Az óvodai felvétel előfeltétele: betöltött 3. életév, sajátos nevelési igényű gyermek
esetében Szakértői Bizottság véleménye. Létszámtól függően nemcsak szeptemberi,
hanem folyamatos felvételre is van lehetőség.
 Az óvodai beiratkozás ideje: minden év április közepén. /fenntartó által meghatározott
időpont/
2. AZ INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
 Napi térítési díj: 478 Ft/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
 a 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
 akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2018. évben a 119 301
Ft-ot)
3. A FENNTARTÓ ÉRTÉKELÉSE, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSE,
EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK
23.§ (1) bekezdés d) pontja alapján
 Szabályszerűségi ellenőrzés (A központi költségvetésből 2017. évre az önkormányzat
részére működéséhez, ágazati feladataihoz nyújtott-intézményi adatközlésen alapuló-
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támogatás elszámolását alátámasztó intézményi nyilvántartások helyszíni vizsgálata
minden érintett jogcím vonatkozásában.) Az ellenőrzés mindent rendben talált.
 Térítési díjak, kedvezmények elbírálásának, nyilvántartásának ellenőrzése 2017.
év.
Az intézményben folyó gyermekétkeztetés
nyilvántartását megfelelőnek ítélte az ellenőrzés.

térítési

díjának

megállapítását,

4. INTÉZMÉNYÜNK NYITVATARTÁSA
 600h-tól 1800 h-ig
5. NEVELÉSI ÉV RENDJE
 A nevelési év minden év szeptember 01-én kezdődik, és a következő év augusztus 31ig tart.
 Intézményünk kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tart
zárva:
2018. december 27. 28. ügyeletet lát el az előzetes igényfelmérés eredményét
figyelembe véve, szükség esetén – a Faragó Utcai Óvoda (Debrecen, Faragó u.
20-22.)
2019. a nyári felújítási és takarítási munkálatok ideje alatt az önkormányzati
rendelet alapján hat hétig
A nyári zárás időpontjáról 2019. február 15-ig értesítjük a szülőket.
Intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelésnélküli munkanapot vesz igénybe, mely
időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte írásban értesítjük.
A nevelésnélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve
továbbképzésekre, tréningekre használjuk fel.
Ezeken a napokon szülői igény esetén a szomszédos Margit téri Óvoda (4031 Debrecen
Margit tér 20.) biztosít ügyeletet.

HÓNAP
2018. Szeptember

Október

TERVEZETT PROGRAMOK


Szülői értekezletek megtartása minden csoportban
11-ig





Szülői közösség alakuló gyűlése 13-án
Tompeti és Barátai együttes születésnapi műsora
24-én
Óvoda 36. születésnapjának megünneplése 24-én



Egészséghét (szeptember 24-28-ig)




Nyílt nap tartása a bölcsődei gondozónőknek (volt
bölcsődés gyermekek meglátogatása) 12-ig
Megemlékezés október 23-ról



Nevelésmentes nap 24-én
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HÓNAP
November

December

TERVEZETT PROGRAMOK


Versmondó verseny 14.-én



„Ne gyújts rá!” Világnap eseményeinek
megszervezése (búzavirág, napraforgó, ibolya,
gyöngyvirág, hóvirág, pipacs, csoportokban) 15-én



Bemutatkoznak az iskolák a nagycsoportos szülők
részére november 22-ig megtartásra kerül /időpont
egyeztetés szükséges az iskolákkal/
Mikulásnapi bábelőadás az óvodapedagógusaink
közreműködésével 05-én





2019. Január



Karácsony megünneplése közösen a pipacs
nagycsoport előadásával 18-án





Nevelésmentes nap 21-én
Támogatójegyek kibocsátása
Fekete Dávid: Vitéz László a világ végén bábműsora
07-én
Nyílt napok leendő kiscsoportos gyermekek szülei
részére minden héten szerdán február közepéig (09.
16. 23. 30. 9-11h-ig, NI munkavállalók részére
február 06.)
Félévi szülői értekezletek megtartása 31-ig





Február





Az óvodavezető beiskolázással kapcsolatos
összevont tájékoztató szülői értekezlete a
nagycsoportos gyermekek szüleinek /tájékoztatás az
állami beiskolázási feladatok megküldése után
várható/
Vidám Vándorok Matyi és a varázsfurulya mesés
zenés műsora 11-én
Farsangi mulatság közösen a szülőkkel 15-én



Nyílt nap a tanító nőknek 13-ig



Nyílt napok az óvodánkba járó gyermekek szülei
részére 1-31 közötti időpontban /az időpontokat
csoportonként az óvodapedagógusok határozzák
meg/



Március 15. megünneplése



Nevelésmentes nap 22-én



Március

Muzsikás Péter Mikulás műsora ajándékátadással
06-án
Mikulás műsor tartása a bölcsődés gyermekek
részére a napraforgó csoport gyermekeinek a
részvételével december 02-05 között.
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HÓNAP
Április

Május

Június

Augusztus

TERVEZETT PROGRAMOK


Zene-bona együttes Menőke című műsora 08-án



Húsvét megünneplése 18-án



Gyermekek beíratása az önkormányzati fenntartású
óvodákba, állami iskolákba (az óvodai beiratkozás
időpontját a fenntartó határozza meg, az iskolait a
kormányhivatal)



Föld Napja- közös virágültetés az udvaron 22-én



Anyák napja 03-án



Kihívás Napja –közös sport, mozgás az óvodánkban




Évzárók, ballagások május 10-től - 31-ig
Csoportszintű kirándulások májustól-június 14-ig



Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
(június 04.)




Gyermekhét 03-07-ig
Diridongó együttes vidám gyermeknapi műsora 05én 10 h-tól az udvaron



Bábozás a gyermekek részére - óvodapedagógusaink
előadása – 06-án
Nevelésmentes nap 28-án
Nevelésmentes nap 21-én




Az egyes rendezvények részletes programjáról a rendezvények előtt a
faliújságon tájékoztatjuk a Szülőket!
6. ÜNNEPEK MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves
munkatervben meghatározottak szerint történik.
Nemzeti ünnepeink:
Október 23.
Március 15.
Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.)
7. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv
A dokumentációknak az intézményünk óvodatitkári irodájában és a honlapunkon biztosítunk
nyilvánosságot.
A Házirend egy példánya- az óvodás gyermek beíratásakor- minden szülő számára átadásra
kerül.
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8. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelel.
Az intézményben dolgozó alkalmazotti létszám: 32 fő
MUNKAKÖR

FŐ

Pedagógus
Pedagógiai asszisztens
Óvodatitkár
Dajka
Konyhai kisegítő
Udvaros-karbantartó-eljáró
ÖSSZESEN:

18
2
1
8
2
1
32

Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: főiskola, 7 pedagógus
szakvizsgával is rendelkezik, közülük 2 főnek két szakvizsgája van.
Dajkák szakképzettsége: minden dajka néni szakképzett, dajkai szakképesítéssel
rendelkezik.
CSOPORTOK SZÁMA, EGYES CSOPORTOKBAN A GYERMEKEK LÉTSZÁMA

Korcsoport
1.Középső-nagy
csoport
(búzavirág)
2. Kiscsoport
(margaréta)
3. Vegyes csoport
(napraforgó)
4. Középső csoport
(ibolya)
5. Vegyes csoport
(gyöngyvirág)
6. Középső-nagy
csoport
(hóvirág)
7.Kiscsoport
(tulipán)
8. Nagycsoport
(pipacs)

Létszám /fő

Óvodapedagógus

Tócóskerti Óvoda Margit tér 18.
Lakatosné Drilla Erika
30
Mezőné Terebesi Mónika
Magdolna
30
Hankóné Loós Gyöngyi
Kovácsné Lente Magdolna
Kovács Melinda
29
Kolláth Anikó
Kádárné Oláh Ildikó
30
Kissné Fodor Éva okt. 3-tól
Pintérné Jakab Mercédesz
28
Vislóczki Anikó okt. 3-tól
Bajkáné Szűcs Ágnes
29
Fodorné Szabó Julianna
28
30

Budainé Cselényi Judit
Szabó Balázsné
Katonáné Benkő Csilla
Amriskó Kitti Katalin

Dajka
Fehérné Falvai Zsuzsanna
Ölyüsné Varga Tünde
Nagy Lajosné
Gáspár Erika Piroska
Lakatos-Perjési Zsanett
Verdesné Kovács
Gabriella
Rozsnyai Balázsné
Kerékgyártó Ildikó

Óvodavezető: Báthory Csabáné
Óvodavezető helyettes: Lakatosné Drilla Erika
Óvodavezető helyettes: Katonáné Benkő Csilla
Fejlesztőpedagógus: Kissné Szántó Ilona
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Pedagógiai
asszisztens
Vargáné Matkó Judit
Ujpálné Izsvák
Gabriella

EGYÉB TECHNIKAI DOLGOZÓK
Óvodatitkár
Konyhai dolgozó
Kovácsné Juhász
Erika

Fodorné Kiss Ildikó
Molnárné Boros
Krisztina

Udvaros - eljáró

Kiss Sándor István

Debrecen, 2018. október 01.

Tisztelettel:
Báthory Csabáné
Óvodavezető
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