Közzétételi lista
2018/2019. nevelési év
Az intézmény adatai:
Lehel Utcai Óvoda
4032 Debrecen, Lehel utca 18.
Telefon: 06/52/414-422
email: lehel@ovoda.debrecen.hu
honlap: www.lehelovi.hu
OM azonosító: 030886
Óvodavezető:
Szarvasné Erdelics Márta
Óvodavezető-helyettes:
Spaude Hajnalka
Közalkalmazotti Tanács
Elnöke:
Kiss Zita
Tagjai:
Gyulai Tünde
Kovács Sándorné
Gyermekvédelmi felelős:
Filep Erika
Az óvoda fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tájékoztató a felvételi lehetőségről:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 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.
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
a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az
ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az
óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
 közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
 közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő
óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza
 az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,
 az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
 a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
 az
óvodáztatási
kötelezettség
nem
teljesítése
esetén
alkalmazható
jogkövetkezményekről,
 az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
 az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást.
 az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb
a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint a
jogorvoslati eljárás szabályait.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 8
A csoportok várható létszáma:

Csoport
1. Kakas
2. Cica
3. Kacsa
4. Csiga
5. Mókus
6. Maci
7. Katica
8. Nyuszi
Összesen:

Közalkalmazotti létszám:
Intézményünk engedélyezett álláshelye 31 fő.
Óvodapedagógusok száma: 17 fő.
Iskolai végzettségük: főiskola
Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma 6 fő.
Szakvizsgák:
o 2 Fejlesztőpedagógus
o 1 Tehetséggondozó
o 1 Ének-zene
o 3 Közoktatás vezetői
o 1 Gyermekvédelem

Várható létszám
25
23+1 SNI
25
25
23
24+1 SNI
25
24+1 SNI
197

A nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszáma 11 fő:
 1 óvodatitkár (egyetemi végzettséggel),
 8 dajka (7 dajkai képesítéssel, 1 dajka érettségivel rendelkezik),
 1 pedagógiai-asszisztens (főiskolai tanító végzettségű),
 1 pedagógiai-asszisztens (érettségi és gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens
végzettségű),
Egyéb alkalmazottak: 2 tálalós és 1 eljáró-udvaros.
A 2017/2018. nevelési év rendje
 A nevelési év első napja: 2018. 09. 01.
 Új gyerekek fogadása: 2018. 09. 03.
 Téli zárás: 2018. 12. 27. – 2019. 01. 02. között
Őszi és tavaszi szünet intézményünkben nincs, óvodánk nyitva tart.
A nyári zárás fenntartói döntés alapján.
 Tervezett nevelésmentes napok száma: 4 nap
1. Szakmai nap: 2018. 12. 15.
2. Félévi értékelő nevelési értekezlet: 2019. 01. 28.
3. Év végi értékelő nevelési értekezlet: 2019. 06. 14.
4. Szakmai nap: 2019. 08. 26.
A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Csoportos szülői értekezletek
Szülői Tanáccsal megbeszélés
Őszi vásár
Télapó műsor
Karácsonyi, adventi ünnepség megszervezése
a szülőknek
Nyílt nap megszervezése az óvodánk iránt
érdeklődő új gyerekek számára
Március 15-ei megemlékezés
Nemzeti összetartozás napja
Majális
Szülői értekezlet az új gyerekek szülei
számára
Anyák napja
Évzáró műsor

2018. 09. 17-21.
2018. 09. 25.
2018. 10. 12.
2018. 12. 06.
2018. 12. 17-21.
2019. 01. – 02. hó
2019. 03. 15.
2019. 06. 06.
2019. 05. 10.
2019. 05. 21.
2019.04.29-05.03.
2019. 05. 27- 31.

Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 600 órától 1800 óráig
Reggel 600-700 óráig, illetve 1630-1800 óra között összevont csoport működik. Nyitástól zárásig
szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A gyermekek érkezése és hazavitele
folyamatosan történik, de ez nem zavarhatja az óvodában folyó nevelőmunkát.
Nyári zárás ideje: 6 hét, az önkormányzat által kijelölt időpontban. A nyári zárva tartás ideje
alatt írásbeli kérelemre az ügyeletes óvodában biztosítunk elhelyezést a gyermekek részére. Az
óvodai nyári zárás időpontjáról február 15-ig tájékoztatást kapnak a szülők.
Téli zárás ideje: december hónapban, a fenntartó határozata által meghatározott időpontban.
A téli zárás idejére is van lehetőség – írásbeli kérelemre – a gyermek ügyeletes óvodákban való
elhelyezésére.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Az étkezési térítési díjat önkormányzati rendelt állapítja meg, melynek összege 2018. január 1.
napja óta:
 normál étkezés: 478.- Ft
 diétás étkezés: 626.- Ft
Kedvezmények igénybevételének lehetősége:
Aki:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos,
 családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 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.
Igényléséhez az óvodatitkárnál található nyomtatvány kitöltése szükséges.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzata, pedagógiai programja illetve a házirendje
megtekinthető az óvoda honlapján.
Intézményi ellenőrzések:
Törvényességi ellenőrzés: 65/2014.
A törvényességi ellenőrzés összegzése:
Összefoglalva a Lehel Utcai Óvodában végzett törvényességi ellenőrzés tapasztalatait,
megállapítható, hogy az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges tárgyi és személyi
feltételekkel, tanügyi dokumentumokkal, szabályzatokkal, nyilvántartásokkal. A megváltozott
jogszabályi környezetnek megfelelően az új előírásokat jól adaptálták a működést meghatározó
dokumentumaikban.
Az óvodában használt tanügyi nyilvántartások, szabályzatok rendezett, áttekinthető, esztétikus
formában voltak fellelhetők az intézményben. A munkaügy, az iratkezelés, a pedagógus –
továbbképzés, továbbá a szabadság és munkaidő nyilvántartás területén a rendelkezésre álló
dokumentumok szabályos munkavégzést mutattak. Az alapdokumentumok aktuális jogszabály
szerinti módosítása szükséges.
Megtekinthető: az óvodavezetőnél 361/2014. –es iktatószám alatt.
A 2014/2015. nevelési évben 3 óvodapedagógus szerzett kiváló szintű P.II. minősítést.
A 2015/2016. nevelési évben 3 óvodapedagógus szerzett kiváló szintű P.II. minősítést.
A 2016/2017. nevelési évben 1 óvodapedagógus szerzett kiváló szintű P.II. minősítést.
A 2017/2018. nevelési évben 1 óvodapedagógus szerzett kiváló szintű P.II. minősítést.

Szarvasné Erdelics Márta
óvodavezető

