
Szivárvány Óvoda 
Általános közzétételi lista 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

Az óvodai jogviszony és a felvételi eljárás általános rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében: „a gyermek abban 

az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 

napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt. 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.” 

Felmentést engedélyező szerv a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. rendelet 38/B §-a alapján a 

fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási 

hivatala. 

A felmentési kérelem nyomtatványai az alábbi linken tölthetők le: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek/jarasokhatosagi-nyomtatvanyok 

Óvodáink a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is 

ellátják a szakértői bizottság érvényes szakvéleménye szerint. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1). 

 

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig veheti fel a jelentkező gyermekeket, a 

fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőiből létrehozott 

bizottság tesz javaslatot a felvételre. 

 

A beiratkozásra meghatározott idő 
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejét minden év április 20. és május 20. közötti időszakban tervezi, a 

pontos időpontról közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább 30 nappal. 

Az időpont intézményünk honlapján is megtekinthető 

 

Ezen időszakon felül - amennyiben szabad férőhely kapacitásunk azt lehetővé teszi - év közben is lehetőség 

van a három évet betöltött gyermekek beíratására 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

A Szivárvány Óvoda 8 feladat ellátási helyén az Alapító Okirat szerinti létszámok: 

 

Szivárvány Óvoda Eger, Kertész u.100 

Férőhely: 100 fő 

Csoportok száma: 4 

Csoportok engedélyezett létszáma: 25-25 fő 

 

Szivárvány Óvoda Arany János Tagóvodája Eger, Arany J. u 16 

Férőhely: 53 fő 

Csoportok száma: 2 

Csoportok engedélyezett létszáma: 28, és 25 fő 

 

Szivárvány Óvoda Csillagfény Tagóvodája Eger, Tittel Pál u. 8. 



Férőhely:75 fő 

Csoportok száma: 3 

Csoportok engedélyezett létszáma: 25-25 fő 

 

Szivárvány Óvoda Deák Ferenc Tagóvodája Eger, Deák Ferenc u.17. 

Férőhely: 80 fő 

Csoportok száma: 3 

Csoportok engedélyezett létszáma: 26, 26, és 28 fő 

 

Szivárvány Óvoda Dr. Hibay Károly Tagóvodája Eger, Dr. Hibay K. utca 7. 

Férőhely: 101 fő 

Csoportok száma: 4 

Csoportok engedélyezett létszáma: 25, 25, 23, és 28 fő 

 

Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája Eger, Remenyik Zs. u. 17. 

Férőhely: 100 fő 

Csoportok száma: 4 

Csoportok engedélyezett létszáma: 25 - 25 fő 

 

Szivárvány Óvoda Katica Tagóvodája Eger, Kertész u. 38.. 

Férőhely: 80 fő 

Csoportok száma: 4 

Csoportok engedélyezett létszáma: 20-20 fő 

 

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája Eger, Kodály Zoltán u.1 

Férőhely: 66 fő 

Csoportok száma: 3 

Csoportok engedélyezett létszáma: 16, 26, és 24 fő 

 

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 

 

Az intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

Napi térítési díj: 498-, Ft/nap/fő – reggeli, ebéd, uzsonna 

 

Az óvodában ingyenesen étkezhetnek a szülő nyilatkozata alapján: 

• a 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 három vagy több gyermeket nevelnek 

• akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

• akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj járulékkal 

csökkentett, (nettó) összegének 130%-át  

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításai és időpontjai 

Az elmúlt évben nem volt 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

 
A nevelési év 2020. szeptember 01. - 2021. augusztus 31.-ig tart. 

Minden feladat-ellátási helyünk napi 11 órás nyitva tartással, hétfőtől péntekig 6.30 - 17.30. között üzemel. 



 

Szüneteink - fenntartói jóváhagyás esetén: 

A nagytakarítás tervezett ideje: 

A város óvodáival, az EKVI karbantartó részlegével, valamint fenntartónkkal történő egyeztetés után 

nyáron 4 hetet tervezünk, hagyományosan tagóvodánként különböző időpontban a nyári karbantartási 

feladatok függvényében. Ezek időpontjairól – a jogszabályoknak megfelelően – 2021. február 15-ig 

tájékoztatjuk a szülőket. A nyári elhelyezést igény esetén mindenkinek biztosítjuk feladat-ellátási 

helyeinken. 

Téli szünet: – az iskolákkal megegyezően 2020.12. 21 – 2021.01.02.-ig tart. A két ünnep között az 

ügyeletet a város óvodái számára ebben az évben a Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodája biztosítja. 

 

Nevelés nélküli munkanapjaink száma várhatóan ebben az évben is 5 nap lesz, lehetőség szerint olyan 

időpontokban (bedolgozás, illetve iskolai szünet), amikor a legkevesebb szülőnek okoz gondot gyermeke 

elhelyezése. 

A nevelés nélküli munkanapokat minden esetben az óvoda és a tagóvoda alkalmazotti és nevelőtestületi 

értekezleteinek megtartására, ill. tapasztalatcserére használjuk fel. a szülőket a házirendünkben 

meghatározott módon hét nappal előtte tájékoztatjuk 

 

Ideje: Témája Felelőse: 

1. 2020. október 26. Szakmai nap tagintézményenként. 

Digitális kompetenciák fejlesztése Tagóvoda – vezetők, székhely óvodavezető helyettes, munkaközösség 

vezetők 

2. 2020. december 12. 

Szakmai nap tagintézményi szinten a teljes alkalmazotti közösség bevonásával. Fenntarthatóság 

lehetőségeinek keresése a nevelőmunka során. Aktuális feladatok elvégzése Tagóvoda – vezetők, székhely 

óvodavezető helyettes 

3. 2021. április 01. A Mérés - értékelés, valamint a Tehetséggondozás Munkaközösségek által kitűzött 

aktuális feladatok tagintézményi szinten történő megbeszélése, elvégzése Tagóvoda – vezetők, székhely 

óvodavezető helyettes 

4. 2021. június 04.. Óvodai dolgozók napja Óvodavezető 

5. Témája és időpontja az aktuális feladatoktól függ 
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

időpontjai 

Ünnepeink, hagyományaink: megtartása alapos átgondolást igényel valamennyi feladat-ellátási helyen! 

Amíg az idő engedi, minden rendezvény az udvaron kerül megtartásra. Összevont óvodai rendezvények 

jelenleg tiltva vannak. Amennyiben a tiltás feloldásra kerül, abban az esetben is ügyelni kell a minél kisebb 

létszámban történő csoportosulásra! 

 

Ideje: Hagyományaink Óvoda Megjegyzés Felelős: 

2020. 10. Szüreti nap Feladat-ellátási helyenként, helyben. Csak udvaron szervezhető Tagóvoda vezetők 

2020. 12. Mikulás Tagóvodák helyben Csak csoportonként szervezhető, vagy az udvaron! Tagóvoda 

vezetők s a munkatervükben megjelölt személyek 

2020. 11-12 Adventi készülődés Tagóvodák helyben A gyermekek részére a mindennapos tevékenység 

keretében szervezhető. A szülőkkel közös játszóház megtartása tilos! Javasolt otthonra adott ötletekkel, s az 

udvaron utólagos kiállítással kiváltani a programot Tagóvoda vezetők s a munkatervükben megjelölt 

személyek 

2021.03. Egészségnap Tagóvodák helyben  

A gyermekek részére a mindennapos tevékenység keretében szervezhető. A szülőkkel közös játszóház 

megtartása tilos!  

Javasolt otthonra adott ötletekkel, s az udvaron utólagos kiállítással kiváltani a programot Tagóvoda 

vezetők s a munkatervükben megjelölt személyek 

2021. 02. Farsangi mulatságok - Tagóvodák helyben  

Csak csoportonként szervezhető, és kizárólag boltban, vagy cukrászdában vásárolt termékekkel, blokkal 

igazolva Tagóvoda vezetők s a munkatervükben megjelölt személyek 

2021. 03-04 Nyílt napok az új óvodások részére  



Tagóvodák helyben Csak a rendkívüli helyzet megszűnése esetén szervezhető meg! Tagóvoda vezetők, 

csoportos óvodapedagógusok 

 

A tagóvodák - kiemelve sajátos arculatukat, hagyományaikat - továbbra is megszervezik azokat a 

programokat, amelyek egyediségüket tükrözik, amennyiben annak megszervezése nem ütközik tiltásba. A 

szülőkkel közös programok kizárólag nyílt térben, a védekezés szabályainak eleget téve szervezhetők! 

Ezek időpontjai és felelősei a tagóvoda vezetők éves munkatervében szerepelnek. 
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával 

Az intézmény belső ellenőrzését helyettesemmel a tagóvoda-vezetőkkel végeztük 

Az ellenőrzés elsősorban az óvodai csoportok és az egyes óvodapedagógusok, nevelő-oktató munkájára, a 

pedagógusok felkészültségére, a tanfelügyeleti elvárásokra, dokumentumelemzésekre, a minősítések 

előkészítésére, a csoportok fejlődésének eredményeire irányultak. 

A szakmai – pedagógiai munkán kívül a gazdálkodással, a munkáltatói döntéssel és a tanügy – igazgatással 

kapcsolatos feladatokra is kiterjedt az ellenőrzés. 

Megfigyelési szempontok: A tagóvoda vezetők munkájával kapcsolatban: 

Közösségépítés – a munkahelyi klíma, a feladatok delegálása, felelősség, hatáskör delegálás 

volt 

Az ellenőrzéseket minden esetben önreflexió és közös megbeszélés követte, ahol az eredményeket 

kielemeztük, pozitívumokat a továbblépés lehetőségeit közösen megbeszéltük. 

 

A tanfelügyeleti látogatásokat megelőző intézményi és vezetői önértékeléshez kapcsolódó ellenőrzés az 

éves önértékelés terv szerint zajlott. Az interjúkat, dokumentumelemzéseket illetve az önértékeléssel 

kapcsolatos jegyzőkönyveket és az eredményekre elkészített intézkedési tervet az OH felületre határidőre 

feltöltöttük. 

A tanfelügyeleti ellenőrzést felkészülten vártuk. A bizottság elemzése és értékelése alapján az adott feladat 

ellátási hely vezetőjével - nevelőközösségével egyeztetve - az intézkedési tervet elkészítettük. A rövid és 

hosszú távú terveinket figyelembe véve a következő 5 évre ez alapján tervezünk. 

Pedagógus tanfelügyeletre ebben a nevelési évben, intézményünkben nem került sor. 

Vezetői és intézményi tanfelügyelete 2 tagintézménynek és vezetőjének volt 

A minősítésekre történő felkészülés magának a minősítésnek megfelelően zajlott. A pedagógus elkészült 

portfólióit az értékelés indikátorai alapján áttekintettük, s szükség szerint javaslatot tettünk annak 

javítására, kiegészítésére. 

A minősítési eljárás előtt a kolléganőnél szakmai ellenőrzés keretében-helyettesemmel, valamint az érintett 

feladat-ellátási hely vezetőjével, mentorával közösen – lefolytattuk ugyanazt az eljárás rendet, mely a 

minősítés napján várt rá, segítve ezzel az arra történő felkészülést, megerősítve önbizalmát, szakmai 

munkája helyességét, szükség esetén rávilágítva az esetleges hiányosságokra. 

 

Óvodapedagógusok, dajkák száma képzettségei, képesítései 
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Szivárvány „székhely” 

10 fő felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagógus 

 

2 

 

5 2  1  

 

4 fő / 4 fő 
képesített 

dajka 

Napsugár Tagóvoda 

6 fő felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagógus 

 2  1  1 

  

fejlesztő pedagógus 

szakképesítés 1 

tanító-gyermektorna 

vezető 1 

3 fő / 3 fő 
képesített 

dajka 

Arany János 

Tagóvoda 

4 fő felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagógus 

 2   1  

szociálpedagógus 1 

2 fő / 2 fő 
képesített 

dajka 

Csillagfény Tagóvoda 

6 Fő felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagógus 

 2   1  

 

3 fő / 3 fő 
képesített 

dajka 

Deák Ferenc 

Tagóvoda 

6 fő felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagógus 

1 1   1  

drámapedagógia 

szakpedagógus 1 3 fő / 3 fő 
képesített 

dajka 

Hibay Károly 

Tagóvoda 

8 fő felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagógus 

 2   3  

szociálpedagógus 1 

 4 fő / 4 fő 
képesített 

dajka 

Eszterlánc Tagóvoda 

8 fő felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagógus 

 1 1  1  

hittanár 1 

népi gyermekjáték 1 4 fő / 4 fő 
képesített 

dajka 

Katica Tagóvoda 

8 fő felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagógus 

1 1  1 2 2 

  

fejlesztő pedagógus 

szakképesítés 2 

4 fő / 4 fő 
képesített 

dajka 

 

 
 


