
Különös közzétételi lista 

A Kormány „ A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. 
(VIII.28.) rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát (23.§ (1) –(2) 
bekezdés).  

a.) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)). Óvodánk a gyermek 
három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a 
fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig. Amennyiben a férőhelyek száma 
lehetővé teszi, intézményünk felveheti azokat a gyermekeket is, akik a harmadik életévüket 
fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden, a településen, a felvételi körzetében található, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A felvételnél körzetes gyereket nem 
utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvodavezetője dönt. Amennyiben az óvodába 
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőből és a 
fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. 

b.) Az óvodai beiratkozásról: 

Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszadobi Napsugár 
Napköziotthonos Napsugár Óvoda és Konyha intézményben a 2019/ 2020-as nevelési 
évre történő beiratkozási időszakának meghatározása tekintetében az alábbi 
hirdetményt teszi közzé: 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/ 2020-es nevelési évre vonatkozóan az óvodai 
beiratkozások ideje: 2019. május 6.( hétfő ) 08. 00 órától – 16.00 óráig,  2019. május 7. 
(kedd) 08.00 órától- 16.00 óráig, 2019. május 8. (szerda) 08.00 órától -16.00 óráig. 

Beiratkozás helye: Tiszadobi Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Konyha  

4456 Tiszadob, Mátyás király utca 3. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• a gyermek TAJ kártyája, 
• a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, 
• a szülő személyi igazolványa, 
• a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján „Az óvoda 
a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.” 

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven 
belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az 



esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek 
felvételi kérelmét teljesítetni tudja. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 
8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. 

A jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek hároméves korától annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási 
kötelezettséget családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a 
szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt 
szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos 
alapprogramjában foglalt követelményeket. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermeket a fent idézett jogszabály 
szerint az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja 
alapján szabálysértést követ el. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek 
szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre 
vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő felvételis 
jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. 

Az óvodai  nevelési év első napja 2019. szeptember 1.- utolsó napja 2020. augusztus 31. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Tiszadob Nagyközség közigazgatási területén 

• integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító 
okirat szerint  a Tiszadobi Napsugár Napköziotthonos Óvodában és Konyha 
intézményben folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben 
foglaltak alapján - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4§ 25. 
pontja szerint – ellátja a :  

• testi, érzékszervi fogyatékos 
• értelmi fogyatékos (enyhe) 
• megismerő funkciók és viselkedés fejlődésének zavaraival küzdő 
• beszédfogyatékos gyermekeket 
• az óvoda felvételi körzete Tiszadob Nagyközség közigazgatási területe. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető 
írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt 



napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda 
vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést 

c) Az óvoda nyitva tartása:  

A hét öt munkanapján: 6.00 –17. 00-ig. 

d) Óvodapedagógusok száma: 9 fő 

felsőfokú főiskolai végzettségű 6 fő 
felsőfokú főiskolai tanulmányokat végez 2 fő 
nyelvvizsga nélküli államvizsgával rendelkező 1 fő 
 

f) Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak száma: 5 fő 

dajka középfokú végzettség  4 fő 
pedagógiai asszisztens középfokú végzettség  1 fő 
 

e) Óvodai nevelési év rendje  

 
A nevelési év 2018. szeptember 1-től, 2019. augusztus 31-ig tart. Az óvodák nyári zárva 
tartásának ideje évente kerül egyeztetésre a fenntartóval, hogy a szükséges karbantartási és 
felújítási munkák elvégzésére sor kerülhessen. Az óvodavezető a zárva tartás pontos idejét 
legkésőbb minden év február 15-ig a szülők tudomására hozza. Az ünnepekkel és 
megemlékezésekkel kapcsolatos változásokról-országos és helyi rendelkezések figyelembe 
vétele mellett-hét nappal előbb értesítjük a szülőket. A nevelésnélküli munkanapok 
igénybevételének időpontjáról szintén hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. Nevelési 
évenként 5 nap vehető igénybe, melyről a nevelőtestület dönt. A nevelés nélküli 
munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, illetve belső vagy külső 
továbbképzésre, szakmai napok szervezésére használja fel. Az iskolai őszi, és tavaszi és téli 
szünet idején felmérést készítünk a szülők óvodai elhelyezés iránti igényeiről és annak 
megfelelően szervezzük a csoportokat, és az óvoda nyitva-tartását. 
 
 
f) Óvodai csoportok száma: 4 vegyes csoport 

Csoportok és csoportlétszámok: 

Csoport neve 
 

Beírt létszám 
2018. október 1. 

 09.01. 10.01. 
Süni 25 28 
Pillangó 25 26 
Méhecske 25 28 
Mókus 25 29 
 
Összesen: 

 
100 

 
111 

 



Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok: 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Pedagógiai Program 

Házirend 

Éves munkaterv 

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában biztosítunk nyilvánosságot.  

 

Ünnepek, megemlékezések rendje: 

Az óvoda SZMSZ-ében és Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint 

 

 


