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MESEKERT ÓVODA
KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020/2021-es nevelési év

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10.
23. §-a (1-2. bek.) alapján
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1. Felvételi lehetőségek:
→ Óvodánk, - mint nevelési-oktatási intézmény - a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által
engedélyezett maximális gyermeklétszámig.
→ 2015. szeptember elsejétől abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek
betölti a harmadik életévét napi négy órában kötelező részt vennie óvodai nevelésben.
→ Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben – szabad férőhely
esetén – akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül
töltik be a harmadik életévüket.
→ Felmentés az óvodai nevelés alól:
A hároméves kortól kötelező óvodába járás alól a szülőnek lehetősége van felmentést
kérni. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a
gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a
továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az
eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető
ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról.”
Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött
gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm.
rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki.
38/B. § „ Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi
és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.
2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal
követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben
engedélyezi a felmentést.
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.
→ 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.
A beiratkozás ideje: minden év április közepén.
2. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
→ Napi térítési díj: az Önkormányzati Rendeletben foglaltak alapján fizetendő.
2020. 09. 01-től érvényes étkezési térítési díj mértéke:
→ Normál étkezés esetén: 524 Ft/fő
→ Diétás étkezés esetén: 689 Ft/fő
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015.
szeptember 1-től hatályos 151. § (5) bekezdésének a) pontja értelmében az intézményi térítési
díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő
gyermek után, ha a gyermek:
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
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olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér összegének 130%-át
vagy nevelésbe vettek.
Tájékoztatjuk továbbá a szülőket, hogy a kormány 328/2011. (XII. 29.) rendelete alapján, ha
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 139. 184 Ft-ot, a szülő önkéntes
nyilatkozata alapján a gyermek ingyen étkezhet.
3. A fenntartó értékelése:
A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelés 2014. december 20-án
készült a Mesekert Óvodában végzett törvényességi ellenőrzésről.
Készítette: Dr. Deli Eszter és Kovácsné dr. Bihari Noémi
A Mesekert Óvoda Debrecen egyik legösszetettebb óvodája, hiszen három feladatellátási
hellyel is rendelkezik, melyek egymástól lényegesen különböznek. A székhely épület modern
világa és a dombostanyai családias régi épület között igen nagy a kontraszt, viszont a
pedagógusok áldozatos munkája az egész intézményre vonatkozóan szép eredményeket
mutat. A fiatal, innovatív kollektíva igyekszik a gyermekek egyéni fejlesztéséért mindent
megtenni. Az óvodavezető lendületes, újításokra nyitott személyisége meghatározza az egész
intézmény barátságos és befogadó légkörét.
A Mesekert Óvoda ezen kívül azért is az egyik legnépszerűbb gyermekintézmény
Debrecenben, mivel a szülőket is bevonja az óvodai élet szervezésébe: a gyermekek nevelésén
túl jelentős a közösségépítő szerepe is.
Az intézményben minden, a működés törvényes biztosítását szolgáló szabályzat rendelkezésre
áll, az intézményvezető szakmailag felkészült, tapasztalt pedagógus.
Az ellenőrzés során megállapított hiányosságok orvosolhatók.
4. Intézményünk nyitva tartása:
→ Körtefa utcai székhely: 6.30-17.30 óráig
→ Jánosi utcai telephely. 6.30-17.30 óráig
5. A nevelési év rendje:
→ A nevelési év mindenév szeptember 1-jén kezdődik, és következő év augusztus 31-ig
tart.
→ Intézményünk kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tart
zárva:
 2020. december 21-2021. január 04.
 2021.: A nyári felújítási és takarítási munkálatok ideje alatt az önkormányzati
rendelet alapján hat hétig.
A nyári zárás időpontjáról 2021. február 15-ig értesítjük a szülőket.
Intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely
időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte írásban értesítjük.
A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve
továbbképzésekre használjuk fel.
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6. Ünnepek, megemlékezések rendje:
Nemzeti ünnepeinkről csoportszintű megemlékezéseink:
2020. 10. 22. Nemzeti ünnep
2021. 03. 12. Nemzeti ünnep
2021. 06. 04. Nemzeti Összefogás Napja
2021. 08. 19. Államalapítás ünnepe
Hagyományos ünnepeink, rendezvényeink:
2020. 10. 05. Állatok Világnapja
2020. 12. 04. Mikulás
Évzáró programok:
2021. 04.23.: Alapítványi Jótékonysági Délután
2021. 05. 07: Alapítványi Jótékonysági Délután
2021. 05. 03. és 05. 14.: Anyák napja
2021. 05. 25-28.: Gyermek heti programok
2021. 05. 28: Évzáró, Ballagás
2020. 06. 04: Évzáró, Ballagás
Néphagyományainkhoz kapcsolódó ünnepeink:
2020. 11. 27-2020.12. 18.: Advent és Karácsony
2021. 02. 22-25.: Farsang
2021 03. 29 - 04. 01.: Húsvéti készülődés
Megemlékezünk a Zöld napokról
2020. 09. 23. Takarítási világnap
2020. 10. 04. Állatok napja
2020. 12. 11. Madárkarácsony
2021. 03. 22. Víz világnapja
2021. 04. 20. Föld napja
2021. 05. 04. Madarak, fák napja
7. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
→ Házirend
→ Pedagógiai Program
→ SZMSZ
→ Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben, és a honlapon biztosítjuk a nyilvánosságot.
A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratásakor-minden szülő számára átadásra
kerül.
Óvodapedagógusok száma:
18 fő
Óvodapedagógusok iskolai
Minden óvodapedagógusnak Főiskolai végzettség,
végzettsége, szakképzettsége:
+ 6 fő szakirányú szakvizsgával rendelkezik
Pedagógiai asszisztensek száma:
2 fő
Pedagógiai asszisztensek végzettsége
óvodapedagógus és OKJ-s pedagógiai asszisztens
Dajkák száma:
8 fő
Dajkák szakképzettsége:
dajkaképző
Óvodai csoportok száma:
7
Óvodai férőhelyek száma:
195 fő
Aktuális gyermeklétszám:
164 fő
Intézményünk alkalmazottainak száma összesen: 32 fő.
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Körtefa utcai székhely
4033 Debrecen Körtefa u. 3.
Óvodapedagógusok száma:

10 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Főiskolai végzettség:
Főiskola+Szakvizsga:

10 fő
3fő

Nevelő-Oktató Munkát Közvetlen segítők száma:
Óvodatitkár:
1 fő
Pedagógiai asszisztens:
1 fő
Dajkák száma:
4 fő
Nevelő-Oktató Munkát Közvetlen segítők iskolai végzettsége:
Középiskolai érettségi:
1 fő
Szakközépiskolai érettségi + dajkaképző: 2 fő
Dajkaképző:
2 fő
Egyéb, kisegítő dolgozók száma:
Konyhai dolgozó:
Egyéb kisegítő dolgozó:
Eljáró-udvaros:

1 fő
1 fő
1 fő

Egyéb, kisegítő dolgozók végzettsége:
Szakmunkásképző+ dajkaképző:
Szakmunkásképző:

1 fő
2 fő

Gyermekcsoportok
Óvodai csoportok száma:

4

Kiscsoport Süni csoport:

29 fő

Kis-középsőcsoport Cica csoport:

27 fő

Középső-nagy Nyuszi csoport:

25 fő

SNI gyermekek száma:

1 fő
29 fő

Nagy csoport Maci csoport:
SNI gyermekek száma:

1 fő
Jánosi utcai Telephely
4033 Debrecen Jánosi utca 88.

Óvodapedagógusok száma:

6 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
Főiskolai végzettség:
6 fő
Főiskola+Szakvizsga:
2 fő
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Nevelő-Oktató Munkát Közvetlen segítők száma:
Dajkák száma:
3 fő
Pedagógiai asszisztens:
1 fő
Nevelő-Oktató Munkát Közvetlen iskolai végzettsége:
Szakmunkás végzettség + dajkaképző
3 fő
Egyéb, kisegítő dolgozók száma:
Konyhai dolgozó:
Egyéb kisegítő dolgozó:
Fűtő-udvaros:

1 fő
1 fő
1 fő

Egyéb, kisegítő dolgozók iskolai végzettsége:
Középfokú végzettség+ dajkaképző
1 fő
Dajkaképző
1 fő
Szakmunkás végzettség
1 fő
Gyermekcsoportok
Óvodai csoportok száma:
Kiscsoport Csigabigacsoport
SNI gyermekek száma:

3
22 fő
1 fő

Középső - Micimackó csoport:

18 fő

Nagy - Katicacsoport:

24 fő

Debrecen, 2020. szeptember 30.

Fekete Valéria
Óvodavezető
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