KÖZZÉTÉTELI LISTA
2019/2020 NEVELÉSI ÉV

A 229/2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23-24.§ alapján az alábbi adatokat tesszük
közzé:

I.

Szervezeti, személyzeti adatok:

Közfeladatot ellátó szerv:
Nagyerdei Óvoda
4032 Debrecen Pallagi út 3.
tel. 52/536-613
e-mail: nagyerdei@ovoda.debrecen.hu
OM azonosító: 030891
Elérhetőség: a fenti címen és telefonon.
Óvodavezető: Makai Valéria
tel 52/536-612
e-mail: nagyerdei@ovoda.debrecen.hu
Vezető helyettesek: Dr. Hegedűsné Szőke Éva
Virág Mária Anikó
tel: 52/536-613
e-mail: nagyerdei@ovoda.debrecen.hu
Elérhetőek a megadott telefonon, e-mailen, illetve előzetes egyeztetés alapján.
Az óvoda fenntartója, működtetője: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen Piac utca 20.

II.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

1. Az óvoda feladatát, hatáskörét, tevékenységét meghatározó adatok, a rá vonatkozó
alapvető jogszabályok, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat teljes szövege az
Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben megtalálható.
2. Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:
 óvodás gyermekek személyes adatai
 közalkalmazotti nyilvántartás
 törzskönyv
A gyermekek és az alkalmazottak adatai a KIR- ben feltöltve található, a
229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet alapján.
3. A közérdekű adatok megismerése az adatvédelmi törvény betartásával történik.

4. Egyedi közzétételi lista:
 Óvodai felvétel:
Felvételt nyerhet a szobatiszta, 3. életévét betöltött gyermek.
A felvétel jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot a www.debrecen.hu
oldalról január végén lehet letölteni. Azon minden felvétellel kapcsolatos tudni
megtalálható.
 A jelentkezők felvételi szempont sor szerint kerülnek be az óvodába.
A szempontok közük kiemelendő:
 körzetben lakik
 halmozottan hátrányos helyzetű
 hátrányos helyzetű
 szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
 testvére az óvodánkba jár, vagy járt
 A beiratkozás ideje:
2020. április 20- 2020.május 20. a fenntartó határozza meg a pontos napokat.
 Az étkezésért fizetendő térítési díj: bruttó: 472Ft.
Étkezési térítési díjkedvezmény (ingyenes étkezés) illeti meg:
 3 vagy több gyermeket nevelő családban élőt
 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
 a tartósan beteg gyermeket
 tartósan beteg gyermek testvérét
 nevelésbe vett gyermeket
 szülői jövedelemnyilatkozat alapján
 nevelési év rendje:
 nyitvatartási idő: 630 – 1800
 nevelés nélküli munkanap: 5 alkalom/ nevelési év (7 nappal az időpont
előtt tájékoztatjuk a szülőket és a fenntartót) – szülői igény esetén a
gyermek másik óvodában nyer elhelyezést.
 Téli zárás: 2019. december. 21. – január. 5.
Első nap: 2020. január.6.



 nyári zárás: 6 hét – fenntartó 2020. február 15-g dönt a pontos
időpontról. (kijelölt óvodák biztosítják a gyermek ellátását)
ünnepek, megemlékezések rendje:
A csoportnaplóban tervezés szerint történik.

Az óvoda működésével kapcsolatos dokumentációk:
 Házirend
 Kerek Erdő pedagógiai program
 SZMSZ
 Szülői Szervezeti Szabályzat
 Belső kontroll rendszer kézikönyv
 Munkatervek
A dokumentációk megtekintésének az óvodában –helyben szokásos módon- nyilvánosságot
biztosítunk.
A Házirendet minden szülő számára eljutatjuk email-ben az első szülői értekezleten.
A személyi feltételek:




Az óvodapedagógusok száma: 17 fő
Az óvodapedagógusok végzettsége, szakképzettsége:
 főiskola:17 fő – felmentését tölti: 1 fő.
 szakvizsgázott: 5 fő







Nevelő munkát segítők (dajkák) száma: 8 fő
pedagógiai asszisztens: 2 fő
dajkák végzettsége: 8 általános + dajkaképző
óvodatitkár: 1 fő – felsőfokú végzettség
Egyéb dolgozók:
 konyhai kisegítő: 2 fő
 udvaros: 2 fő
 takarító: 1 fő
 óvoda férőhely száma: 240 gyermek
 óvodai csoportok száma: 8 db
1. A1- 27 fő
2. A2- 28 ( 1 SNI) fő
3. A3- 28 fő
4. A4- 25 fő
5. B1- 28 fő
6. B2- 27 fő
7. B3- 29 fő
8. B4- 27 fő
2019.09.02-i létszám : 219
Gyermek csoportonként átlag: 27 fő
III.

Gazdálkodási adatok:
Önállóan működő költségvetési szerv
DIM (Debreceni Intézményi Működtető központ) biztosítja a működés feltételeit.

IV.

Ellenőrzések

Normatíva ellenőrzés: 2019.01.10.
Az ellenőrzést végezte: DMJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Iroda
Összegzés, javaslatok
Az ellenőrzés mindent rendben talált.

