
Különös közzétételi lista 2018-2019 
A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet 23 §(1-2) 
bekezdése értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé. 
Az intézmény fenntartója: Dévaványa Város Önkormányzata 
Az intézmény címe, székhelye: 5510 Dévaványa Eötvös J. utca 2. 
Az óvoda neve: Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvodai Intézményegység 
Az óvoda OM azonosítószáma: 201936 
Telefonszám. 66/483-149, 20/770-7301 
Email cím: devaovik@gmail.com,devavanya@damk.hu 
Óvodai feladatellátási helyek száma:4 
Óvodai csoportok száma:8 
 
Személyi feltételek 
 
Fenntartó által engedélyezett álláshelyek száma: 27 fő 
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 27 fő 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógusok száma: 17 fő 
 

Óvodapedagógusok száma: 17 fő Munkakör 
Ebből: 
Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus 
szakképzettséggel rendelkezik 

17 fő 
 

Intézményvezető 1 fő 
óvodapedagógus 16 fő 

Dajkák száma 8 fő csoportos dajka 
Óvodatitkár 1 fő  
Pedagógiai asszisztens 2 fő  
Ebből: szakképzett dajka 8 fő csoportos dajka 8 fő 

 
összesen. 28 fő  

 
Gyermekcsoportok: 
 
 Gyermekcsoport megnevezése Korcsoport  Gyermeklétszám 
 TÜNDÉRKERT ÓVODA Gyereklétszám: 51 fő 
1. Tulipán csoport Vegyes életkorú csoport (3-4-5 

évesek) 24 fő 

2. Margaréta csoport Vegyes életkorú csoport (5-6-7 
évesek) 27 fő 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA Gyermeklétszám 55 fő 
3. Napsugár csoport Vegyes életkorú csoport (3-4-5 

évesek) 27 fő 

4. Süncsoport Vegyes életkorú csoport (5-6-7 
évesek) 28 fő 

NAPSUGÁR ÓVODA Gyermeklétszám 54 fő 
5. Micimackó csoport Vegyes életkorú csoport (3-4-5 

évesek) 27 fő 

6. 
Nyuszi csoport 

Vegyes életkorú csoport (5-6-7 
évesek) 

27 fő 
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MESEVÁR ÓVODA Gyermeklétszám 46 fő 
7. Boribon csoport Vegyes életkorú csoport (3-4-5 

évesek) 22 fő 

8. Bogyó és Babóca csoport Vegyes életkorú csoport (5-6-7 
évesek) 24 fő 

 
 
Óvodai nevelési év rendje:  
A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart 
 
A székhely óvoda és a telephelyek óvodái is hétfőtől-péntekig 6-17.30. között tartanak nyitva. 
Az intézmény részletes működési tervét az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 
Az óvodák nyári zárva tartásának a pontos időpontját legkésőbb, minden év február 15-ig 
írásban a szülők tudomására adjuk. 
Munkanap pihenőnap 
A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról a óvoda hét nappal előbb 
tájékoztatja a szülőket. 
A nevelés nélküli munkanapokon a zárva tartás alatt a szülők igénye alapján, ügyeletet 
szervezünk. (10 fő igénye esetében a helyi óvodában, kevesebb igény esetén összevontan 
városi szinten, az igénylő óvoda dolgozóinak ügyeletével).  
Karácsony és Szilveszter közötti munkanapokon, ha szükséges a városi óvodai ügyeletet a 
fenntartó jelöli ki. 
Nevelés nélküli munkanapok: 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3§ (5) (6) bekezdése alapján évente öt munkanapot vehet 
igénybe az intézmény, melyről – a törvénynek megfelelően – azt megelőzően minimum 7 
munkanappal előtte értesítjük a szülőket 
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
 
Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái: 

• törzskönyv 
• óvodás gyermekek személyes adatai 
• közalkalmazotti nyilvántartás 
• A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a Közoktatás Információs Rendszerében 

www.kir.hu található, a kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján. 
Felvételi lehetőség 
A szülő köteles beíratni minden augusztus 31-ig 3. életévét betöltött gyermeket felvenni az 
óvodai nevelési év első napjától. 
• Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a harmadik életévét az adott nevelési év 
december 31-ig betölti. 
Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának sorrendje 
• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, 
• Hátrányos helyzetű, 
• Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására, 
• Gyermekét egyedül nevelő szülő, 
 
 
 



A nevelési év, tanév helyi rendjének meghatározása 
 

A nevelési év kezdő és befejező időpontja: 
 

Nevelési év: 
2018. szeptember 01-től-2019. augusztus 31-ig 
 
Szorgalmi időszak 
2018. szeptember 01. – 2019. május 31-ig 
 
Nyári életrend: 
2019. június 01. -  2019. augusztus 31- ig 
 
Új gyermekek beíratása: Az önkormányzat által meghatározott időben, 
várhatóan: 2019. április hónapban 
 
Új gyermek fogadásának ideje, beszoktatás: 2019. augusztus utolsó hetétől 
folyamatosan 
 
Tervezett nyári zárva tartás:  2019. augusztus 5- 20-ig.(11 munkanap) 

 
 
Az iskolai szünetek az óvodák nyitva tartását nem befolyásolják, a szülői igények 
függvényében csoportösszevonásra kerülhet sor. Ha a telephelyeken az iskolai szünetekben 
óvodánként 10 fő alá csökken az előzetesen jelentkezők száma, takarékossági szempontok 
miatt ügyeletes óvoda kijelölésére kerül sor. 

Iskolai őszi szünet: október 29-től október 31-ig 
Iskolai téli szünet: december 22-től 2019.január 2-ig 
Iskolai tavaszi szünet: április 2-tól április 7-ig 
 
 

A nevelés nélküli, tanítás nélküli munkanapok felhasználása, tervezett időpontja: 
 

  Felhasználható munkanapok száma: 5 nap  
  A felhasználás tárgya: 
   - nevelési értekezletek, 
   - továbbképzések, 
   - tanulmányi kirándulás, 
 
Munkaszüneti napok 
 
  október 23. Nemzeti ünnep   
  november  1. Mindenszentek 

december 25. Karácsony 
december 26. Karácsony 
január  1. Újév    
március 15. Nemzeti ünnep  
április  21. Húsvét vasárnap  
április  22. Húsvét hétfő 
május 1. Munka ünnepe, EU csatlakozás napja  



június  09. Pünkösd (vasárnap) 
                        június  10. Pünkösd (hétfő) 

augusztus 20. Államalapítás Ünnepe, Szent István napja 
 

Áthelyezett munkanapok 
 

2018. 10. 13. szombat munkanap 
2018. 10. 22.   hétfő  pihenőnap 
2018. 11. 02. péntek  pihenőnap 
2018. 11. 10. szombat munkanap 
2018. 12. 15. szombat munkanap 
2018. 12. 31.  hétfő  pihenőnap 

 
 
A nemzeti, óvodai ünnepek megünneplése 
 

Nevelés nélküli napok, értekezletek tervezett időpontjai: 

 

Ideje Megnevezés Tervezett témák 
2018.szeptember 3. 

munkaidőn túl Nevelőtestületi 
Tájékoztatás a törvényi változásokról, Munkaterv 

elfogadása, munkaközösségi feladatok az új nevelési évre 

2018.október 1. 
(munkaidőn túl) Alkalmazotti 

Munka-tűz- balesetvédelmi oktatás 
Munkavédelmi szabályzat fontosabb elemeinek 

áttekintése 
2018. november 10. 

Nevelés nélküli 
munkanap 

Nevelőtestületi 
Gyakorlati képzés 

2018. december 20. 
Nevelés nélküli 

munkanap 
Nevelőtestületi 

Gyakorlati képzés 

2019.december 21. 
Nevelés nélküli 

munkanap 
Nevelőtestületi 

Gyakorlati képzés 

2019. április 
Nevelés nélküli 

munkanap 
Nevelőtestületi 

Tervezés alatt 

2019- június 
Nevelés nélküli 

munkanap 
Alkalmazotti 

Tanulmányi kirándulás 

2019. augusztus 
munkaidőn túl Nevelőtestületi Tanévzáró, tanévnyitó értekezlet. 



A nemzeti, helyi, intézményi megemlékezések, ünnepek megünneplésének időpontja: 

 
2018.szeptember 15.  Betakarítási ünnep   
2018.szeptember 21.  Autómentes nap 
2018. szeptember 20.   Takarítás- hulladékgyűjtés világnapja 
2018.szeptember 30.  Népmese napja 
2018.október 04.   Madár megfigyelési világnap 
2018. október 5   Állatok világnapja 
2018.október 06.   Nemzeti gyásznap-Aradi vértanúk emléknapja 
2018. október 23.   Nemzeti ünnep 
2018. december 05.  Mikulás 
2018. december 16-17  Adventi műsör a szülőknek 
2019.január         Ovi-Kukk a Mesevár óvodában 
2019.január 22.   Magyar kultúra napja 
2019. február       Farsang 
2019.március 08.   Nőnap 
2019. március 15.   Nemzeti ünnep 
2019. március 22.    A víz világnapja 
2019. március 23-tól.  Húsvéti készülődés 
2019. április 22.   A Föld napja – projektnyitó 
2019. május        Anyák napi ünnepségek 
2019. május 19.   Madarak és fák napja 
2019.május         Projektzáró „Hétpróba” a nagycsoportosokkal 
2019. május utolsó hete  Gyermeknap 
2019. május (kijelölt hét)     Kirándulások 
2019. május 27   Kihívás napja 
2019.június 04.   Nemzeti összetartozás napja 
2019. június 05.   Környezetvédelmi világnap  
2019. június       Pedagógus nap 
2019. június utolsó hete  Nagycsoportosok búcsúztatása 
 
A pedagógiai programunkban szereplő jeles napokat is megtartjuk. 

 
 
 Az óvodai felvételi kérelmek és elbírálások időszaka: 
 

2019. április   Óvodai és bölcsődei beíratás 
2019. június 15.-ig   Csoportokba sorolások, szülők értesítése 
2019. június 15 után  Tájékoztató szülői értekezlet 

 



Az intézményben fizetendő térítési díj: 
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. 
Az óvodai ellátás a köznevelési törvényben rögzítettek szerint ingyenes, az intézmény által 
biztosított szolgáltatások közül az étkezés térítésköteles. 
Az óvodában a gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, 
uzsonna) az egész napos ellátásban. 

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény 
igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérheti, mivel a gyermek(ek) 

 a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
 b) tartósan beteg vagy fogyatékos, 
 c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
 d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 
 e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

f) 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. 

 
 
 
 
 
Dévaványa, 2018-09-30.      Bakó Bernadett 
         Intézményvezető 


