Közzétételi lista 2021
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
Óvodai ellátásban részesülhet a gyermek három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget.
A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb
gyermek óvodai elhelyezése megtörtént, és a gyermek a felvétel napjától számított 6 hónapon belül betölti a 3.
életévét.
A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:
a) a felvételhez szükséges kort betöltötte
b) teljesen egészséges
c) ágy és szobatiszta
d) az étkezési térítési díjat szülője befizette, amennyiben nyilatkozata alapján erre kötelezett.
Túljelentkezés esetén előnyt élveznek:
- a Debrecen-Bánki Református Általános Iskola tanulóinak és óvodánkba járó gyermekek testvérei
- Bánki gyülekezet tagjainak gyermekei,
- ill. a lelkészi ajánlással rendelkezők,
- és az intézmény bölcsődéjéből érkező gyerekek.
A beiratkozásra meghatározott idő
Az óvodai beiratkozás rendje:
Óvodai jelentkezési lap leadásának határideje: 2022. jan. 15. 12:00 óra
Elfogadjuk a papíralapú jelentkezési lapokat személyes leadással, postai úton (Debrecen-Bánki Református
Óvoda 4002 Debrecen Külső Diószegi út 176 sz.), illetve interneten az óvoda e-mail címére is átküldhető
(bankiovoda@gmail.com).
Írásban értesítjük a szülőt: 2022. febr.07-ig.
Óvodai beiratkozás időpontja: 2022. április

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A nevelési évben 2 csoport működik az óvodánkban.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a
továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre
megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési
feltételeket is
Intézményünkben térítési díj vagy tandíj fizetési kötelezettség nincsen. Étkezés után fizetendő összeg: 400
Ft/nap
Ingyenes étkezésben részesülhet, aki:
-

a, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

-

b, tartósan beteg vagy fogyatékos

-

c, családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

-

d, 3 vagy több gyermeket nevelnek

-

e, nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

-

f, családjában amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg a nettó minimálbér 130 százalékát

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és
időpontjai
Kivonat a 16/2020. presbitériumi határozatról:
A presbitérium egyhangú szavazással elfogadja a Debrecen-Bánki Református Óvoda 2019/2020. nevelési év
beszámolóját.

Megállapítások listája:
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2018.04.12.
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Törvényességi ellenőrzés
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Hatósági ellenőrzés

Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatóság
-Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
-Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
-Magyar Államkincstár 2017.01.30.

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
A nevelési év időtartama: a nevelési év első napja 2021 szeptember 1. utolsó napja 2022. augusztus 31.
Az óvodai foglalkozások szept. 15-től, május 31-ig tartanak.
Az óvoda nyári napirend szerint üzemel június 1-től augusztus 31-ig.
Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.
Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 7-től 17 óráig, napi 10 óra.
Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban meghatározottak szerint
szervezi.
Nevelésmentes munkanapok tervezett időpontjai:
2021. október 29- belső továbbképzés
2021. dec. 11.- új gyerekeknek nyílt nap
2022. január vége-féléves értekezlet
2022. április 14: Nagycsütörtök
2022. június: téma –Nevelési év –záró értekezlet
Zárások tervezett időpontjai: Téli zárás: 2021. dec. 22.- 2022. jan. 03.
Nyári zárás: 2022. júl. 11.-2022. aug. 19.
Őszi és tavaszi szünet alkalmából, ha lecsökken a létszám, akkor összevont csoporttal működünk.

További szünetek, rendkívüli események miatti zárás elrendelése fenntartói hatáskörbe tartozik. A 11/1994 (VI.
08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vehet
igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a
nevelőtestület szakmai tanácskozásra, nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső
továbbképzésre használja fel.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai
A 2021/ 2022-es nevelési év eseménynaptár
Esemény
Új szülőknek szülői értekezlet tartása
Nevelési értekezlet
Szülői értekezletek lebonyolítása
Iskolalátogatás- első osztályba ment gyerekek nyomon követése
Kirándulás a Bambi tanösvényre
Bábszínház látogatás
Szüreti mulatság megrendezése
Állatok Világnapjának megünneplése
Iskolalátogatás- első osztályba ment gyerekek nyomon követése
Kirándulás a Tájházhoz
Reformáció napja
Márton napi vigasságok
Családi napközisek fogadása
Nyílt nap megrendezése, adventi készülődés
Disznóölés
Bábszínház látogatás
Mikulásvárás
Fotózás
Nyílt nap szervezése a leendő ovisoknak
Adventi szolgálat
Szenteste a templomban
Féléves értékelő értekezlet
Farsang
Téli sportnap szervezése (hógolyózás, szánkózás stb)
Családi napközisek fogadása
Március 15-e megünneplése
Tanító nénik látogatása az oviban
Szülői értekezlet megtartása
Bábszínház látogatás
Virágvasárnap
Húsvéti készülődés a csoportokban
Húsvét
Generációk találkozása
Föld napja
Iskolalátogatás a nagycsoportos óvodásokkal
Anyák napja ünnepe csoportban
Madarak-fák napja
Pünkösd
Fotózás
Évzáró, ballagás
Készülődés a nyári udvari életre
Kirándulás
Gyermeknapi rendezvény
Nevelési értekezlet

Határidő
08. 31.
08. 31.
09. 30
09. 30.
09. 30.
09. 30.
10. 01.
10. 05.
10. 30.
10. 30.
10. 31.
11. 11.
11.30
11. 28.
11. 30.
12. 06.
12. 06.
12. 10.
12. 11.
12. 19.
12. 24.
01. 31.
02. 28.
02. 28
02. 28.
03. 15.
03. 31.
03. 31.
03. 31.
04. 10.
04. 11-04. 13.
04. 17-18
04. 19.
04. 20.
04. 25-29
05. 01.
05. 10
06. 05-06
06. 08.
06. 11.
06. 01.
06. 30.
06. 30.
06. 30

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok
megtartásával
A belső önértékelési csoport éves terve alapján történik a pedagógiai- szakmai ellenőrzés. Az ellenőrzés során
hiányosságot nem tapasztaltunk, azonnali intézkedésre nem került sor.

Az SZMSZ a Házirend és a Pedagógiai program
Az intézményvezető irodájában hozzáférhető ill. honlapunkon megtekinthető.
Óvodapedagógusok száma: 4
Pedagógusok végzettség szerint

Fő

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus 4 fő
Szakvizsgát tett óvodapedagógus
4 fő
Pedagógiai asszisztens: 1
Napi 4 órában van intézményünkben
Dajkák száma: 2
Dajkák szakképzettsége
Dajkák végzettség szerint

Fő

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka 1 fő
Érettségivel rendelkező dajka
2 fő
Óvodai csoportok száma:2
Össz.
Erdei Manó

27

Erdei

25

Huncutka

