
 

        SÍPOS UTCAI ÓVODA 
4034 Debrecen, Sípos utca 6. 

Telefon: (52) 446-136 

E-mail: sipos@ovoda.debrecen.hu,siposovi@gmail.com 
www.siposovi.hu 

OM:030909 

 

1 
 

 

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

2017/2018-as nevelési év 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a alapján 

 
FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK  

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező 

gyermeket a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig. 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. 
 

 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 beiratkozásra meghatározott idő:  
 

 Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján történik. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, 

és módjáról, az erről való döntésről és jogorvoslati lehetőségről közleményt, vagy hirdetményt 

tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 

nappal. 
 

 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 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. 

 
Intézményünkben: 

 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma 9 csoport 

A fenntartó által engedélyezett létszám 225 fő 
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A csoportok engedélyezett gyermeklétszáma a 2017/2018-as nevelési évben: 

 

Csoportok neve Engedélyezett létszáma 
2017. október 01-i 

gyermeklétszám 

1. Rózsa csoport 25 fő 23 fő 

2. Margaréta csoport 25 fő 17 fő (1 fő SNI) 

3. Liliom csoport 25 fő 21fő (1 fő SNI) 

4. Százszorszép csoport 25 fő 25 fő 

5. Harangvirág csoport 25 fő 25 fő 

6. Búzavirág csoport 25 fő 16 fő 

7. Tulipán csoport 25 fő 21 fő (1 fő SNI) 

8. Gyöngyvirág csoport 25 fő 23 fő 

9. Hóvirág csoport 25 fő 20 fő 

Összesen: 225 fő 191 fő (ebből SNI 3fő) 

 

AZ INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 
 

Az óvodában fizetendő térítési díj a gyermekek háromszori étkezését tartalmazza. A napi térítési 

díj mértéke: 478- Ft/fő/nap áfával. 

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 tartósan beteg vagy 

fogyatékos – függetlenül az életkorától 
 

 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 (2017. évben a 110 224 Ft-ot)  
 

Az óvodai ingyenes étkezést igényelheti:  

 a gyermek szülője  

 a gyermek családba fogadó gyámja  

 a nevelésbe vett gyermek nevelőszülője.  

 

Az igényléshez szükséges a 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet 6. sz. melléklet szerinti 

nyilatkozat, melyet az óvodatitkártól igényelhetnek és neki adhatják le. A nyilatkozat a nevelési év 

közben is bármikor benyújtható.  
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A FENNTARTÓ ÉRTÉKELÉSE, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSE, EGYÉB 

ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK 
 

Törvényességi ellenőrzés ideje: 2014. augusztus 18 – augusztus 25. 

Törvényességi utóellenőrzés ideje: 2016. 05. 11. 

A fenntartó törvényességi utóellenőrzése során tett megállapítása, hogy az intézményvezető 

intézkedési tervében foglalt feladatok végrehajtása részben megtörtént. 

A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, a nyilvános megállapításokat az 

óvodavezetői irodában előzetes egyeztetés után, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztályán lehet megtekinteni. 
 

AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI RENDJE 
 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik (hétfőtől-péntekig)  

Napi nyitva tartás: 6.00-17.30-ig  

Az óvodában reggel 6:00 órától óvodapedagógus fogadja a gyermekeket és a teljes nyitvatartási idő 

alatt óvodapedagógus látja el a gyermekek felügyeletét 17:30-ig.  

Reggel 6,30-7,00-ig és délután 17-17,30-ig összevont csoportok működnek. 
 

Az óvodai nevelési év rendje:  

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

A fenntartó által meghatározott éves nyitva tartás: 
 

Az üzemeltetés a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik a 

nyári nagytakarítás, az óvoda szükség szerinti karbantartása, felújítása. A szülők a nyári zárva tartás 

pontos időpontjáról, az ügyeletet ellátó óvodákról tárgyév február 15-ig kapnak tájékoztatást. 

Fenntartói engedéllyel karácsony és újév között az óvoda üzemeltetése szünetel. Ennek időpontja 

2017.-ben december 27. 28. 29.-e.  A téli zárás ideje alatt az ügyeletet az Ifjúság Utcai Óvoda 

Szoboszlói Úti Tagintézménye biztosítja ebben a nevelési évben. (Szoboszlói út 49.) 

Az egyéb iskolai szünetek alatt az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, az ésszerűség és 

takarékosság jegyében felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a csoportok létszáma 10 fő alá 

csökken, a csoportok 25 főig összevonhatóak, melyről az óvoda vezetője dönt. 

Óvodánk 5 nap nevelésnélküli munkanapot vesz igénybe, a fenntartó engedélye alapján, mely 

időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte írásban értesítjük. 

A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső 

továbbképzésekre, tréningekre használja fel az óvoda. 

Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezése a Szabadságtelepi Óvodában 

biztosított. 

 

Tervezett nevelésmentes munkanapjaink: 
 

2017. szeptember 01. (péntek) Nevelési évet nyitó értekezlet 

2017. október 13. (péntek) Szakmai továbbképzés 

2018. március 14. (szerda) Szakmai továbbképzés 

2018. június. 22. (péntek) Nevelési évet záró értekezlet  

Pedagógus nap  

2018. augusztus 31. (péntek) Nevelési évet nyitó értekezlet 
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Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb ünnepek, rendezvények, 

események időpontjai:  

 

Nemzeti ünnepeink 

 

Határidő: 

Nemzeti ünnep - az óvoda nagycsoportjaiban  2017. október. 20. 

Nemzetközi Nőnap - az óvoda 9 csoportjában  2018. március 8. 

Nemzeti ünnep - az óvoda 9 csoportjában 2018. március 13. 

A Nemzeti összetartozás napja - az óvoda nagycsoportjaiban  2018. június 4. 

Óvodai hagyományápoló ünnepeink 

 

Határidő: 

Ovicuki 2017. szeptember 20. 

2018. június 6. 

Termésbáb kiállítás  2017. szeptember 18-20. 

Őszi szüreti napok  2017. szeptember 20. 

Alapítványi családi nap 2017. szeptember 20. 

2018. június 6. 

Mikulásünnepség  2017. december 6. 

Karácsonyi ünnepség  2017. december 11. 

Farsang  2018. február 28.-ig 

Húsvéti locsolkodás  2018. április 4-ig. 

SÍPOS HÉT  2018. április 23-27. 

FEJLESZTŐK HETE  2018. április 16-20. 

Anyák napi ünnepségek  2018. június 1-ig 

Pünkösd  2018. május 22-ig 

Gyermeknapi ünnepség  2018. június 8.-ig 

Kihívás napja  2018. május 31.-ig 

Évzáró ünnepség  2018. június 1.-ig 

Közös ballagás  

az óvoda nagycsoportjaiban  

2018. június 1. 

A gyermekek név- és születésnapjának megünneplése Egész évben folyamatosan a 

saját csoportban  

Ajánlott Világnapok 

 

Határidő: 

Takarítási világnap 

Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap 

2017. szeptember 25 

Zene világnapja 2017. október 2. 

Állatok világnapja 2017. október 4. 

Origami világnap 2017. október 24. 

Víz világnapja 2018. március 22. 

Műemlékvédelmi világnap 2018. április 18. 

Táncművészet világnapja 2018. április 27. 

Egyéb megemlékezések 

 

Határidő: 

Népmese napja 2017. szeptember 29. 

Magyar Költészet napja 2018. április 11. 

Debrecen napja 2018. április 11. 

Föld napja 2018. április 23. 

Madarak és fák napja 2018. május 10. 
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AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVELKAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK 

Szervezeti és Működési Szabályzat  

Pedagógiai Program  

Házirend 

Közzétételi lista 
 

A dokumentációknak intézményünk óvodavezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk 

nyilvánosságot.  

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.  

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Az intézményben a személyi feltételek a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírásoknak 

megfelelnek. A gyermekek nyugodt, biztonságos óvodai életét, a minőségi munkavégzést 39 

dolgozó összehangolt munkája biztosítja. 

 
Munkakör Engedélyezett 

létszám 

Tényleges 

létszám 

Pedagógus Óvodapedagógus 

Ebből: 

Óvodavezető 

Óvodavezető helyettes 

19 

 

1 

1 

19 

 

1 

1 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazott 

Dajka 9 9 

Pedagógiai asszisztens 3 3 

Óvodatitkár 1 1 

Egyéb alkalmazott Konyhai dolgozó 4 4 

 Fűtő, udvaros 2 2 

 Takarító 1 1 

Összesen:  39 39 

 

Az óvodapedagógusok szakirányú végzettsége, szakvizsgák 

Felsőfokú óvodapedagógus diploma 19 fő 

Szakvizsgával rendelkezik: 9 fő 

Szakvizsgák típusai: 

Fejlesztőpedagógus szakvizsga 1 

Differenciáló, fejlesztő 4 

Gyermek-, ifjúság- és családvédelem 3 

Tanulási zavarok felismerése és kezelése 1 

Gyermektánc az óvodában 1 

Anyanyelvi fejlesztő 1 

Gyermektorna 1 

Mentálhigiénés szakértő 1 
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Közoktatásvezető 3 fő 

Szociálpedagógus 1 fő 

Vezető óvodapedagógus 1 fő 

Második diploma 

Tanítói diploma 1 fő 

Szociálpedagógus 1 fő 

 

A nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak képzettsége, végzettsége  

Dajkák 

9 fő 

2 fő érettségi és dajkaképző 

4 fő érettségi 

2 fő szakmunkásképző és dajkaképző 

1 fő szakmunkásképző 

Pedagógiai asszisztensek 

3 fő 

1 fő tanári diploma 

1 fő pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ-s képzés) 

1 fő pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ-s képzés) 

Óvodatitkár 

1 fő 

1 fő érettségi 

 

 

 

Debrecen 2017.10.01. 

 

 

         Lakatos Attiláné 

         intézményvezető 
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