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KÖZZÉTÉTELI LISTA 

229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 23.§(1) bek. 

2020/2021-es nevelési év 

1. Intézmény adatai 

 

OM azonosító: 

 

030876 

Intézmény neve:  Ispotály Utcai Óvoda 

Székhely címe: 4025 Debrecen, Ispotály utca 12. 

Székhelyének megyéje: Hajdú – Bihar 

Intézményvezető neve: Pálfi Pálma Andrea 

Telefonszáma: 52/418 - 974 

E-mail címe: ispotaly@ovoda.debrecen.hu 

 

2. Fenntartó adatai 

 

Fenntartó: Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Fenntartó címe: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 

Fenntartó típusa: megyei jogú városi önkormányzat 

Képviselő neve: Malinkó Ágnes 

Telefonszáma: 52/517-691 

E-mail címe: intezmenyfelugyelet@ph.debrecen.hu 

 

 

3. Az intézmény működő feladat ellátási helye 

 

001 – Ispotály Utcai Óvoda (4025 Debrecen, Ispotály utca 12.) 

Ellátott feladatok: 

 óvodai nevelés 
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4. Óvodai felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

Nevelési intézményünk a gyermek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket a fenntartó által engedélyezett, 

és az alapító okiratban is rögzített maximális gyermeklétszámig. 

  

Minden év augusztus 31-ig a 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles 

beíratni nevelési intézménybe. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 

harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve ha 

Debrecenben  minden a körzethez tartozó, lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves, és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. 

  

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. 

  

A szülők az óvodában igényelhető "Óvodai jelentkezési lap" kitöltésével 

jelentkezhetnek az intézménybe. A szülő élhet a szabad óvodaválasztás 

jogával, és 3 intézményt jelölhet meg. A kitöltött jelentkezési lapot az első 

helyen megjelölt intézményben kell leadni. Fontos feltüntetni, hogy a 

választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy nem körzetes, de 

munkahelyhez közeli intézmény. 

  

Az óvoda vezetője írásban értesíti a jelentkező szülőket az óvodai felvételről, 

vagy elutasításról, megjelölve a jogorvoslat lehetőségét. Beiratkozni abba az 

intézménybe kell, ahonnan a felvételi határozatot kapta a szülő. 

Beiratkozáskor be kell mutatnia a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, és TAJ kártyáját, a szülő 

személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

  

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 7, férőhely: 160 fő 

 

A beiratkozásra meghatározott idő: Mindig a fenntartó határozza meg, 

általában április 22 - 23. 

  

Pót beiratkozás: 2021. május  

 

Az óvodai nevelési év rendje: szeptember 01. – augusztus 31. 
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Az óvoda nyitva tartása: 6:00 – 17:30 – óráig 

 

Gyermekvédelmi felelős: Szendrei Szilvia: óvodapedagógus 

Elérhetősége: 52/418974 

 

Óvoda védőnője: Scherfelné Orosz Anita 

Telefonszáma: 06-20-661-6225 

 

Az óvoda tervezett zárva tartása  

  

A téli és a nyári zárás időpontjáról, az ügyeletes óvodákról  DMJV 

Közgyűlésének  

Oktatási Bizottsága dönt, az EMMI által kiadásra kerülő rendelet szerint, 

melyről a szülőket az SzMSz – ben foglaltak szerint értesítjük, ügyeleti ellátás 

lehetőségének felajánlásával. 

 

Az Ispotály Utcai Óvoda csoportjai 

Katica csoport 

Mókus csoport 

Maci csoport 

Őzike csoport 

Napraforgó csoport 

Szivárvány csoport 

Napsugár csoport 

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánossága: 

 

Pedagógiai Program 

 

SZMSZ 

 

Házirend 

 

 

Megtekinthető: Előzetes bejelentkezés alapján az Óvodavezető irodájában 

délelőtt 10:00 – 12:00 között 

 

Óvodavezető fogadóórát tart szerdánként 9:00 -10:00-ig. 
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KÖZZÉTÉTELI LISTA 

229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 23.§(2) bek. 

2020/2021-es nevelési év 

 

Engedélyezett dolgozói létszám: 28,5 fő 

 

Óvodapedagógusok száma: 

15 fő 

minden óvodapedagógus rendelkezik óvodapedagógus 

diplomával  

Ebből: 1fő óvodavezető 

 1 fő óvodavezető helyettes, óvodapedagógus 

 4 fő szakvizsgázott pedagógus 

 1 fő egyetemi végzettségű pedagógus 

 1 fő drámapedagógus végzettségű 

 2 fő fejlesztőpedagógus végzettségű 

 3 fő közoktatás vezető végzettségű 

pedagógiai asszisztens: 2 fő, ebből 1 fő tanító és kommunikáció szakos végzettségű 

Óvodatitkár: 1 fő érettségizett, jogi asszisztensi és pedagógiai asszisztensi 

végzettségű 

Dajka: 7 fő Dajkai végzettségű 

Konyhai kisegítő: 2 fő 

Fél állású takarító: 1 fő 

Fűtő karbantartó: 1 fő 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai:  

 Téma - Esemény határidő 

1. Nevelési évet nyitó értekezlet 2020. 08. 28. 

2. Nevelőtestületi továbbképzés 2020. 10. 08. 

3. Nevelőtestületi továbbképzés 2021. 03. 24. 

4. Kihelyezett nevelési évet záró értekezlet. 

Közösségépítő kirándulás. A 2019/2020-as év 

értékelése 

2021. 06. 18. 

5. Nevelési évet nyitó értekezlet - A 2020/2021-es 

nevelési év tervezése. 

2021. 08. 28 

 

Debrecen, 2020. szeptember 10. 

 

Pálfi Pálma Andrea 

Intézményvezető 
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            ÉTKEZÉS 

 

A gyermekek háromszori étkezésért a szülők térítési díjat kötelesek fizetni, 

vagy a szülői nyilatkozat alapján a gyermek étkeztetése lehet térítésmentes. 

A 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet 6. melléklete alapján a Gyvt.21/B.§ 

(1) bekezdés a) pontja szerint. 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ 524.-/nap 

diétás étkezés 89.-/ nap 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi 

XXXI. törvény 148.§ /5/ bekezdése értelmében az alábbi kedvezményeket 

kell biztosítani: 

 a/ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a 

térítési díj 100%-át 

c/ a három- vagy több gyermekes családoknál gyermekenként a térítési díj 

50%-át, 

d/ tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén a térítési díj 50%-át. 

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

Az ebédbefizetés időpontját és a fizetendő összeget előre jelezzük a szülő 

felé. A befizetés minden hónap 10.–ig előre történik. A befizetések 

alkalmával be nem fizetett térítési díjat hátralékként a következő havi 

térítési díjjal együtt kell kiegyenlíteni. 

Betegség és egyéb hiányzás esetén a befizetett ebéd ára a következő 

hónapban jóváírásra kerül, ha a bejelentés reggel 8óráig megtörtént 

személyesen, vagy telefonon. Hiányzás után az étkezést a gyermek 

óvodába jövetele előtti napon 9 óráig kell megrendelni. 

 

 

Debrecen, 2020. szeptember 1. 

 

Pálfi Pálma Andrea 

           intézményvezető 
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