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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2017/2018. NEVELÉSI ÉV 

 

 

Jogszabályi alapja 

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 

23. §-a 

 

 

1. Intézmény adatai 

OM azonosító:  028500 

Intézmény neve:  Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 

Székhely címe:  3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. 

Intézményvezető neve: Micskiné Bodó Erzsébet 

Telefonszáma:  49/341 080 

E-mail címe:   szivarvany@tujvaros.hu 

 

2. Fenntartó adatai 

Fenntartó:   Tiszaújváros Város Önkormányzata 

Fenntartó címe:  3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca 7. 

Képviselő neve:  Bráz György 

Telefonszáma:  49/548 010 

E-mail címe:   raczne@tujvaros.hu 

  

 

3. Közlemény az óvodai felvételek rendjéről 

A 2017/2018. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik: 

 

2014. 01.01. – 2014. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek) 

2013. 01.01. – 2013. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek) 

2012. 01.01. – 2012. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek) 

2011. 09.01. – 2011. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek). 
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Felhívjuk a kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől az 

óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek 

betölti a harmadik életévét. 

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles 

beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen. 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és 

még nem járnak óvodába. 

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik. 

Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” nyomtatványon történik, amelyet 

az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) 

beadható a kérelem, melyek beadása Tiszaújvárosban egy helyen, a Tiszaújvárosi Napközi 

Otthonos Óvoda székhelyén, a Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.) a 

fenntartó által kitűzött időpontban történik. 

A gyermek beíratása a kitűzött időponton túl is megtörténhet a nevelési év teljes időtartama 

alatt. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. 

 

Az óvodai felvételi kérelmek beadása Tiszaújvárosban egy helyen, 

a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda székhelyén, a Szivárvány Óvodában  

(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)  

2017. április 20. és 21. napján történik. 

Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat. 

 

4. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma 

 

Tiszaújváros Városi Önkormányzat Képviselő-testülte a 91/2017. (V.25.) Ökt. határozata 

alapján, a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában 

indítható óvodai csoportok számát 24 csoportban határozza meg. 

 

5. Óvodapedagógusok, dajkák száma, iskolai végzettség, szakképzettség. óvodai 

csoportok száma, gyermeklétszám 

 

Felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel rendelkezik: 49 fő 

Szakvizsgázottak száma: 22 fő 

Több diplomások száma: 4 fő 

  



Ezen belül: 

 Tanító-óvodapedagógus: 1 fő 

 Gyógypedagógus (pszichopedagógiai szakos tanár) - óvodapedagógus: 1 fő 

 Gyógypedagógus (pszichopedagógiai szakos tanár-logopédus) - tanító: 1 fő 

 Gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szak, autizmus 

spektrumzavar pedagógiája szak), Pedagógia szak: 1 fő 

Dajkák száma: 24 fő 

Dajkai szakképzettséggel rendelkezik: 21 fő 

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkezik: 3 fő 

 

Óvodai csoportok száma, gyermekek létszáma 2017.10.01-jei adatok alapján 

Csoportok 

száma 

Telephelyek 

Szivárvány Tündérkert Bóbita Szederinda 

1. 19 fő 25 fő 24 fő 20 fő 

2. 19 fő 20 fő 20 fő 15 fő 

3. 23 fő 16 fő - - 

4. 23 fő 24 fő 16 fő - 

5. 25 fő 14 fő 24 fő - 

6. 20 fő 20 fő 22 fő - 

7. 17 fő 21 fő 22 fő - 

8. 25 fő - 19 fő  

 

 

6. Gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő napi térítési díj: 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-Testületének a 7/2017. (III.31.), a 7/2016. 

(III.31.) Önkormányzati rendelettel módosított 1/2016.(I.28.) Önkormányzati rendelete a 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról. 

 

 

A térítési díj mértékét a Fenntartó határozza meg. A feladatot a Tiszaújvárosi 

Intézményműködtető Központ látja el. 

Napi térítési díj mértéke: nettó 250 Ft/nap/fő 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, illetve ingyenesen étkezhetnek: 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek. 

- Tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek. 

- Azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére - 

függetlenül az életkorától- tartósan beteg vagy fogyatékos. 

- Akiknek a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek. 

- Akinek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság. 



- Akinek 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. 

 

 

7. Köznevelési alapfeladattal kapcsolatos ellenőrzések megállapításai 

 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda két éves (2015-2017), Képviselő-testület előtti 

beszámolójához kapcsolódó fenntartói törvényességi vizsgálat. 

 

A vizsgálat ideje: 2017. május 26- június 30. 

 

Az vizsgálat megállapításai:  

 

1."Az intézmény az alapdokumentumaiban meghatározott irányvonal mentén végezte, illetve 

végzi a feladatait. A megjelölt célok szerint törekszik a pedagógiai munka 

eredményességére, fejlesztésére. Az ellenőrzés tapasztalata alapján az intézmény 

működésére vonatkozóan elmondható, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása 

során a jogszabályi előírásoknak, a fenntartó által támasztott követelmények szerint járt el." 

2. "...a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában az Alapprogram szerint készült Helyi 

Pedagógiai Program pedagógiai alapelveinek megfelelő, a megjelölt cél-és feladatrendszert 

megvalósító, kimagaslóan jó szakmai munka folyik, mely a közvetlen partnerek közül a 

szülők magas szintű elégedettségének alapját adja." 

 

 

 

Javaslatok, feladatok: 

 

1. "A csoportszámok meghatározásának előkészítése érdekében továbbra is nagy 

hangsúlyt kell helyezni a mindenkori demográfiai mutatók figyelembevételével a 

kihasználtság folyamatos figyelemmel kísérésére, a szükséges módosítások 

kezdeményezésére. Ki kell alakítani az óvodai beiratkozás eljárásrendjéhez 

kapcsolódó egyeztetések és adatszolgáltatások egyházi fenntartóval történő 

összehangolásának rendjét." 

1.1. "A maximális csoportlétszám túllépésére vonatkozó kérelmet minden esetben az azt 

indokoló körülmény keletkezésével egyidejűleg szükséges kezdeményezni az 

intézmény jogszerű működése értelmében." 

1.2. "Javasolt, hogy a csoportok nevelési terveiben a jövőben is kerüljenek megjelenítésre 

azok az eszközök, lehetőségek, foglalkozási formák, amelyeket annak érdekében 

alkalmaznak a pedagógusok, hogy a tanköteles korú gyermekek nagyszámú óvodai 

nevelésben maradása tekintetében előrelépés történjen." 

2. "Javasolt, hogy az intézmény alapdokumentumainak - a Képviselő-testület 79/2017. 

(V.10.) határozatának 7./ pontjában 2017. augusztus 31. napjáig lebonyolítandó - 

felülvizsgálata során kerüljön sor: 

2.1.  Az SZMSZ tartalmi elemei és kötelező melléklete jogszabályi rendelkezésekhez való 

igazítására. 

2.2.  A Házirend felülvizsgálatára vonatkozó eljárásrend összehangolására az intézményben 

alkalmazott gyakorlattal, és rendje ennek megfelelően kerüljön rögzítésre a 

dokumentumban." 



2.3.  A Pedagógiai Program jogszabályoknak megfelelő eljárásrend szerint történő 

módosítására." 

3. "Szükséges a munkaköri leírások SZMSZ mellékletében szereplő dokumentum 

mintáknak megfelelő átdolgozása, továbbá szükséges, hogy a munkakör betöltésében 

bekövetkező változásokkal egyidejűleg minden esetben kerüljön sor a munkaköri 

leírások aktualizálására. Fentieken túl az intézmény alkalmazotti körébe már nem 

tartozó, volt dolgozók munkaköri leírása kerüljön ki az egyes épületek szerint lefűzött 

dokumentációból." 

4. "A tanügyi dokumentumok jogszerű vezetése érdekében javasoljuk, hogy 

4.1. Az elektronikus úton előállított és tárolt dokumentumok kezelési rendjére vonatkozó 

gyakorlat kerüljön összehangolásra a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével 

meghatározott helyi szabályozással. 

4.2. A papíralapú dokumentumokban üresen hagyott mezők a dokumentumok lezárásakor 

kerüljenek kihúzásra, illetve a hiányzó adatokat pótolni szükséges. 

4.3. A tanügy-igazgatási dokumentumokban a javítás kizárólag az EMMI rendeletben 

meghatározottak szerint történhet (ceruzás bejegyzést, átírást, lefestést kerülni kell; a 

javítás szabályos módja:aláírás,bélyegző, dátum). 

4.4. Javasolt, hogy a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációban (Fejlődési 

napló) a szülők tájékoztatására vonatkozó rendelkezés betartásának ellenőrzése 

kerüljön beemelésre a belső ellenőrzés éves ütemtervébe. 

4.5. A helyiségek kialakítására vonatkozó minimum követelményeknek való megfelelés 

nyomon követése érdekében javasolt a Törzskönyvben az óvoda helyiségeire 

vonatkozó kimutatás összehangolása az EMMI rendelet 2. mellékletében, az óvodára 

vonatkozóan rögzített helyiségtípusokkal, továbbá szükséges, hogy az egyes nevelési 

évekre vonatkozó kimutatások kövessék a változásokat (pl. helyiség kialakítása, vagy 

megszüntetése), és a fenntartó részéről történő hitelesítésének kezdeményezésére 

rendszeresen, nevelési évenként kerüljön sor." 

5. "A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek nyilvántartásában rögzített adatok körébe kérjük beemelni a szakértői 

kontroll intézményi kezdeményezésének konkrét határidejét is." 

6. "Tekintettel arra, hogy az óvoda a nevelési év során folyamatos ellátást biztosító 

intézmény, ezért a szülők tájékoztatása tárjen ki arra, hogy az óvodában nincsenek 

szünetek, a nyári karbantartáshoz kapcsolódó épületek zárva tartása nem mentesíti 

őket az óvodakötelezettség teljesítése alól, hiszen az intézménynek biztosítania kell az 

ellátást. A felméréseknek minden esetben kizárólag az ellátás lemondására kell 

irányulniuk, tájékoztatást nyújtva a hosszabb távollét engedélyezésének 

eljárásrendjéről." 

7. „Szükséges a törvényességi vizsgálat során meghatározott feladatok határidőben 

történő teljesítéséről az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály írásbeli 

tájékoztatása a határidő lejártát követő 30 napon belül.” 

 

 

8. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Az óvoda nyitva tart: 5 - 17 óráig 

 

 

9. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontja: 

 

 



S.sz Dátum      Program                                                                                             

 

SZEPTEMBER 

1. 09.01. Részvétel az iskola tanévnyitó ünnepségén.                          

2. 09.01-09.22. Szülői értekezletek megszervezése.                        

3. 09.07. A vezetői tanács koordinációs megbeszélése.                  

4. 09.25-ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe.  

5. 09.26. „Őszi fesztivál”  

                         a Szivárvány óvoda közös délelőtti gyermekrendezvénye.  

6. 09.28. 16.30. SZMK ülés Helye: Tündérkert óvoda                          

 

 

OKTÓBER 

7. 10.12. „Ősz a Szigeten” c. óvodai környezetvédő rendezvény 

                        Időpont: 09.30 órától Helye: Tisza-sziget                         

8. 10.04. Állatok Világnapja.                                                                  

9. 10.05. Alkalmazotti értekezlet 

                        Időpont: 17.30 óra Helye: Tündérkert épület                           

10. 10.05. Mihály-napi vásár a Szederinda óvodában                           

10. 10.13. Néphagyományőrző délután 

                        a Bóbita óvodában.                                                                  

11. 10.12-ig Tűzriadó próbák megszervezése.                                        

  

12. 10.30. 1. nevelés nélküli munkanap 

                        Szakmai nap 

                        Konfliktuskezelés az óvodában Előadó: Negrea Vidia         

 

NOVEMBER 

13. 10.01 – 11.31. Nyílt napok megszervezése a szülők számára.         

 

DECEMBER 

14. 12.06. Mikulás ünnepségek megszervezése                                

15. 12.12. Báb-és drámajáték munkaközösség 

                        Időpont:13.30. óra                                                                 

16. 12.18-12.21. Karácsonyi ünnepségek megszervezése 

        12.18. Bóbita óvoda 

        12.19. Tündérkert óvoda 

        12.20. Szivárvány óvoda 

         12.21. Szederinda óvoda                                                                      

 

 

JANUÁR 

17. 01.25. Koordinációs ülés a vezetői tanács tagjaival.                       

 

 



FEBRUÁR 

18. 02.02. Szülői munkaközösségi ülés megszervezése 

                        Helye: Bóbita óvoda                                                             

19. 02.01-02.16. Szülői értekezletek megszervezése.                      

20. 02.05. 2. nevelés nélküli munkanap Féléves nevelési értekezlet 

                        Helye: Tündérkert óvoda                                                  

21. 02.05-02.09. Farsangi ünnepségek megszervezése 

       02.05. Tündérkert óvoda 

       02.06. Szederinda óvoda 

       02.07. Szivárvány óvoda 

       02.08. Bóbita óvoda                                                                             

 

 

MÁRCIUS 

22. 03.05– 03.14. Nyílt nap a tanítónők számára.                             

23. 03.01. – 04.31. Nyílt napok szervezése a szülők számára.     

24. 03.08. Nőnapi megemlékezések megszervezése.                     

25. 03.09. Nőnapi rendezvény az alkalmazottaknak.                     

26. 03.13-03.24-ig Nyílt napok szervezése a szülők számára.             

27. 03.14. Nemzeti ünnepi megemlékezés megszervezése.             

28. 03.26. – 04.06. Húsvéti ünnepek megszervezése.                     

29. 03.29. Húsvéti játszóház a szivárvány óvodában.                      

 

ÁPRILIS 

30. 04. második fele Óvodai beiratkozás megszervezése 

                                        a fenntartó által meghatározott időpontban.     

31. 04.03. 3. nevelés nélküli munkanap 

                   Szakmai nap szervezése 

                   Téma: A bábozás szerepe a gyermekek személyiségfejlődésben. 

                   Előadó: Láposi Terka a debreceni Vojtina bábszínház művészeti vezetője 

  

 

MÁJUS 

32. 05.02-05.11. Anyák napi ünnepségek megszervezése.              

33. 05.01-05.18. Szülői értekezletek megszervezése.                      

34. 05.08. Koordinációs ülés a Vezetői tanács tagjaival.                      

35. 05.14-06.15. Évzáró ünnepségek megszervezése.                      

 

 

JÚNIUS 

36. 06.04. Gyermeknap megszervezése.                                     

37. 06.08. Pedagógusnapi ünnepség megszervezése.                     

38. 06.07. SZMK ülés megszervezése.                                             

39. 06.15. Az új felvételes gyermekek beíratása.                             

40. 06.18. 4. nevelés nélküli munkanap 



                        Nevelési évzáró értekezlet 

                        Helye: Szivárvány épület 8 óra                                     

41. 06.30. A 2018/2019. nevelési év Munkatervének összeállítása.   

 

 

AUGUSZTUS 

42. 08.31. 5. nevelés nélküli munkanap 

                       Nevelési évnyitó értekezlet. 

                       Helye: Tündérkert óvoda 

                       Időpontja: 8 óra   

 

10. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával. 

                                                           

2017-ben pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem volt az intézményben. 

 

 

Tiszaújváros, 2018. február 22. 

          

                 


