NÉMETVÁROSI ÓVODA
DEUTSCHSTÄDTISCHER KINDERGARTEN

OM: 203156

KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020-2021-es nevelési év
Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24.
§ (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal
rendelkezik.
Az intézmény fenntartója:

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
5700 Gyula, K. Schriffert József u 1.

Óvoda neve:

NÉMETVÁROSI ÓVODA
DEUTSCHSTÄDTISCHER KINDERGARTEN

Címe:
OM azonosító:
Alapító okirat:
Működési engedély száma:
Elérhetőség:
Óvodavezető:
Elérhetőség:
Óvodavezető helyettes:
Elérhetőség:
Gyermekvédelmi felelős:
Óvodatitkár:
Elérhetőség:
Nyitvatartási ideje:
Az intézmény óvodai csoportjainak
száma:
Az óvodába felvehető maximális
gyermeklétszám:

5700 Gyula, Szőlős u 1-5.
203156
K-90/2016
BE/08/648-8/2016.
+36-66-642-217
nemetvarosiovi@t-email.hu
Pálovitsné Czene Ágota
+36-30/2283448
Megyesiné Pflaum Márta
+36-3060197717
Tóth Ágnes
Dr. Dietrich-Tokaji Mária
+36-307366400
6:00 -17:00
5
125 fő

Cím: 5700 Gyula, Szőlős u 1 – 5.
Tel: +36 66 – 642-217
E-mail: nemetvarosiovi@t-email.hu
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Óvodai jelentkezés és felvétel folyamatának szabályozása
 A szervezett jelentkezés időpontját a fenntartó határozza meg.
 Az érdeklődők hirdetmény útján tájékozódhatnak a jelentkezés időpontjáról és a
feltételekről.
 Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap leadásával, gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványával.
 Az óvodavezető átveszi a jelentkezési lapot és beírja a gyermek adatait a felvételi
előjegyzési naplóba.
 A felvételről az óvodavezető dönt. Túljelentkezés esetén az intézményi felvételi
bizottság dönt.
 A felvételről írásos értesítés, az elutasításról határozat formájában tájékoztatjuk a
jelentkezőket.
 Az értesítést és a határozatot levélben, vagy a jelentkezési lapon közölt e-mailen
küldjük el.
 A határozat ellen fellebbezéssel lehet élni, melyet Gyula Város Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak címezve az óvodavezetőnél lehet leadni.
 A gyermekek csoportba való besorolásáról az óvodavezető dönt a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.
 Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési év első napjával /szeptember
01./ történik.
 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy a három éves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
 Sajátos nevelési igényű gyermek felvétele szakértői vélemény alapján történik.
 Felvételre a nevelési év folyamán bármikor sor kerülhet, amennyiben az adott
intézményben van szabad férőhely.
Az óvodába az a gyermek vehető fel, akinek
 a szülei német nemzetiségi nyilatkozatot tesznek
 adott év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte /Nkt. 8. § (2)/
 amennyiben a férőhely engedi az a három évesnél fiatalabb gyermek is felvehető, aki
az óvodába járás megkezdését követő 6 hónapon belül betölti 3. életévét
 Gyula város egész területéről, körzethatár nélkül felvesszük a német nemzetiségi
gyermekeket.
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma
A beiratkozásra meghatározott idő
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Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az
óvodai beiratkozás idejéről a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé.
Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az adott év április 20 – május 20 közötti
időpontban határozza meg, teszi közzé hirdetmény formájában, a helyi újságban, valamint az
óvoda honlapján az óvodai beiratkozást. A jelentkezés után határozza meg a fenntartó az
indítható csoportok számát.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 5 csoport
Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020(05.20.)
számú határozata alapján az indítható csoportok száma a 2020/2021. nevelési évben 5.
Csoportok
statisztikai
megnevezése
létszám
fő
Micimackó
24
Margaréta
25
Katica
23
Nyuszi
17
Törp
25
114
Összesen

normatíva
létszám
fő
24
26
26
19
26
121

létszám
fő

SNI plusz
létszám
fő
2
1
0
2
0
5

26
27
26
21
26
126

várható
fő
0
0
0
0
0
0

11 fő

11 fő

7 fő

4 fő
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felsőfokú
végzettség

érettségi

szakképesítés

dajkaképző

nevelőmunkát
közvetlenül segítők
létszáma

Német nemzetiségi
óvodapedagógusok
létszáma

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagógusok
létszáma

Személyi feltételek

2 fő
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Óvodapedagógus végzettség szerint
2
4

10

Mesterpedagógus
Pedagógus I

5

Pedagógus II
Német nemzetiségi diploma

Térítési díj az intézményben
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 A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív
kedvezményként kell biztosítani (ingyenes étkezés) az óvodai nevelésben
részesülő gyermek számára, ha
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át (1997. évi XXXI. tv. 151§ 10. bek. 10a bek., és
a 10b bek.), vagy
 nevelésbe vették.
 A Gyulakonyha NKft. által biztosított háromszori étkezés térítési díja: 484 Ft/adag.
 A Gyulakonyha NKft. által kiszállított diétás étkezés térítési díja: 419 Ft/adag.
Értékelések - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, megállapításai:
2020. január 24-február 15. között a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatal törvényességi ellenőrzési eljárást indított el a Német Nemzetiségi Önkormányzat
fenntartásában működő Németvárosi Óvoda tekintetében. Adat és iratkezelés útján történő
ellenőrzés során vizsgálták a köznevelési intézmény dokumentumait (hatályos alapító
okiratát, Pedagógiai Program a benne foglalt meghatározott feladatok végrehajtásának, a
szakmai munka eredményességének dokumentációja, , intézményvezető személyi anyaga).
Az ellenőrzést követően a megküldött jegyzőkönyv értelmében a fenntartó a jogszabályoknak
megfelelően működteti a köznevelési intézményt, ezáltal az eljárást lezártnak tekintik.
Ellenőrző szerv
Kezdő dátum
Vég dátum
Ellenőrzés típusa

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
2020.01.24.
2020.02.15..
Törvényességi ellenőrzés

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés
2019. szeptember 19-én Kiss Stefánia gyakornok óvodapedagógus minősítő vizsgáját
sikeresen teljesítette.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
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Hétfőtől - péntekig 5 munkanapon, napi 11 óra, heti 55 óra, nyitva tartással fogadjuk a
gyermekeket. Reggel 6:00 - 17:00 óráig. A nyitva tartástól zárásig óvodapedagógus
foglalkozik a gyermekekkel. Lépcsőzetes csoportok nyitásával, zárásával a gyermekek
érkezéséhez, távozásához igazodva biztosítjuk az óvodai nevelést. 6:00 órától 6:30 óráig
technikai nyitva tartással a takarítást biztosítjuk.
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
Nevelés nélküli munkanapok:
Őszi nevelési értekezlet:
2020. október 30.
Tavaszi nevelési értekezlet:
2021. április 01.
Nevelési évzáró, nyitó értekezlet:
2021. augusztus 30.
Nyílt napok minden csoportban két alkalommal a szülők számára, de a koronavírus miatt az
őszi elmarad, a tavaszi még egyelőre bizonytalan: 2021. márciusban.

2020.
09.12.

2020.
09.25.

német
 „Rozmaringos

nemzetiségi
Zuher” kerti parti 
hagyományápol  Óvodanyitogató –
ás
családi nap a K. 
Szülőkkel
Schriffert János
együtt
körrel közösen

 Szilvamagvalás 
 kismesterségek

bemutatása,

 kemencében
sültsváb szalonnás
lepény,
szilvás
bukta kóstolása,
 ugráló várak
Bázisintézmény  Német

i jó gyakorlat
nemzetiségi „Jó 
német
gyakorlat
nemzetiségi
bemutatása”

hagyományápol  Szüret
az
ás
óvodában,
 Szőlőpréselés,
 szüreti játékok,
 babgulyás főzés,
 kenyérsütés,

óvodások,
óvodai
dolgozók,
szülők,
nagyszülők,
fenntartó,
német körök,
egyesületek,
lakókörnyezet

Leiszt János Lászlóné
német
nemzetiségi
óvodapedagógus

óvodások,
óvodai
dolgozók,
érdeklődők

Balog Bernadett szakmai
munkaközösség
vezető,
német
nemzetiségi
óvodapedagógus
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2020.
10.06.

megemlékezés

2020.
10.12.

Németvárosi
szüret és bál

2020. 10. Nevelési
31.
értekezlet
„Élményalapú,
játékos
nyelvtanulás”
2020.
Szent Márton11.
napi
04-11.
Rozmaringos
Zuher

2020.
11.11.

 táncház.
 Aradi Vértanúk  óvodások,
Emléknapja
 óvodai
dolgozók
 Fellépés a szüreti  óvodások,
ünnepségen
 óvodai
dolgozók

-Nyelvi
nevelés  óvodai
játékos lehetőségei
dolgozók

 Márton-napi
dalok, mondókák
tanulása,
 szülőkkel együtt
lampionkészítés,
 édes sütemények
sütése.

28. német

nemzetiségi
hagyományápol 
ás




2020.
12.06.

2020.
11.2712.11.

német
nemzetiségi
hagyományápol
ás
német
nemzetiségi
hagyományápol

-

 óvodások,
 óvodai
dolgozók,
 szülők,
nagyszülők,
 fenntartó,
 német körök,
 egyesületek,
 lakókörnyezet
Márton-napi
 óvodások,
ünnepség,
 óvodai
édes sütemények
dolgozók,
sütése,
 szülők,
libafalatkák,
nagyszülők,
legnehezebb
 fenntartó,
libaverseny,
 német körök,
felvonulás
 egyesületek,
 lakókörnyezet
Német Mikulás  óvodások,
Óvodapedagógu  óvodai
sok bábjátéka
dolgozók

 „Rozmaringos
Zuher”
„Adventi vásár”

 óvodások,
 óvodai
dolgozók,
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Kiss Ibolya Brigitta
óvodapedagógus
Megyesiné Pflaum Márta,
intézményvezető-helyettes,
német
nemzetiségi
óvodapedagógusok,
Intézményvezető
Balog Bernadett szakmai
munkaközösség-vezető,
német nemzetiség
óvodapedagógus
Leiszt János Lászlóné
német
nemzetiségi
óvodapedagógus

Leiszt János Lászlóné
német
nemzetiségi
óvodapedagógus

Szabóné
Uhrin
óvodapedagógus

Tóth
Ágnes
nemzetiségi
óvodapedagógus

Éva

német
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 mézeskalács
 lakókörnyezet
készítés
 kemencében sült
alma-kóstolás
nemzetiségi
- Németváros
 óvodások,
hagyományápol
Karácsonyfája
 óvodai
ás
dolgozók,
 szülők,
nagyszülők,
 fenntartó,
 német körök,
 egyesületek,
 lakókörnyezet
nemzetiségi
 Farsang
az  óvodások,
hagyományápol
óvodában,
 óvodai
ás
 szereplés,
dolgozók,
 versenyjátékok,  szülők,
nagyszülők,
 maszkázás,
 fenntartó,
 tánc.
 német körök,
 egyesületek
nemzetiségi
 Téltemetés
az  óvodások,
hagyományápol
Apor téren,
 óvodai
ás
 Húshagyó kedd,
dolgozók,
 a
téli
idő,  szülők,
betegségek, rossz
nagyszülők,
dolgok elégetése,  fenntartó,
 tavaszvárás.
 német körök,
 egyesületek,
 lakókörnyezet
Nemzeti
 Március 15.
 óvodások,
ünnepünk
 óvodai
dolgozók
Játékos
 „Rozmaringos
 óvodások,
nyelvtanulás
Zuher”
 óvodai
gyakorlata
dolgozók,
 szülők,
nagyszülők,
 fenntartó,
ás
Szülőkkel
együtt
2020.
12.13.
12.17.

2021.
02.19.

2021.
02.23.

2021.
03.13.
2021.
03.27.
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intézményvezető
Szélné Rapport Erika
német nemzetiségi
óvodapadagógus

Kiss Stefánia
óvodapedagógus

Leiszt János Lászlóné
német
nemzetiségi
óvodapedagógus

Molnár Ágnes német
nemzetiségi
óvodapedagógus
Kiss Ibolya Brigitta
óvodapedagógus
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2021.
03.20.
2021.
04.08.




a 


 kapcsolódás
városi
rendezvényhez
Nemzetiségi
 Tojásfa állítás az 
hagyományápol
Apor téren

ás
Víz világnapja



 „Játékos
nyelvtanulás
alkalmazása”

2021.
04.01.

Nevelési
értekezlet

2021.
04.
14-16.

Német- magyar  „Rozmaringos
nyelvi napok
Zuher”
Szülőkkel
 Német – magyar
együtt
nyelvi napok
 nyílt napok
 beiratkozás
Nemzetiségi
pünkösdfa állítás az
hagyományápol Apor téren
ás
 „Rozmaringos
Szülőkkel
Zuher” pünkösd
együtt







német körök,
egyesületek,
lakókörnyezet
óvodások,
óvodai
dolgozók
óvodások,
óvodai
dolgozók,
szülők,
nagyszülők,
fenntartó,
német körök,
egyesületek,
lakókörnyezet
óvodai
dolgozók

 óvodások,
 óvodai
dolgozók,
 szülőkkel
együtt

 óvodások,
 óvodai
dolgozók,
 volt óvodai
dolgozók,
 szülők,
nagyszülők,
fenntartó,
egyesületek,
lakókörnyezet
2021. 05. Pünkösd
az  Németvárosi
 óvodások,
27.
óvodában
Óvoda pünkösdi  óvodai
Nemzetiségi
ünnepsége
dolgozók,
hagyományápol  paprikás főzés,
 volt óvodai
2021.
05.29.
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Kiss Stefánia
óvodapedagógus
Szélné Rapport Erika
német nemzetiségi
óvodapedagógus

intézményvezető
Balog Bernadett
szakmai munkaközösségvezető
Szélné Rapport Erika
német
nemzetiségi
óvodapedagógus

Leiszt László Jánosné
német
nemzetiségi
óvodapedagógus

Kiss
Ibolya
óvodapedagógus

Brigitta
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dolgozók,
 kenyérsütés,
 pünkösdi királykirálylány
választás,
 táncház
2021. 05. Gyermeknap
 Gyermeknap
 óvodások,
28.
Szülőkkel
 óvodai
együtt
dolgozók,
 Szülők
2021.
Házi ballagás
 Házi ballagás
 óvodások,
06.04.
Nemzetiségi
 vonatozás
 óvodai
hagyományápol  búcsú a társaktól
dolgozók
ás
 sütemény,
fagylalt
2021.
Ballagás
 Ballagás
 óvodások,
06.05.
Nemzetiségi
 Nagyok ballagó  óvodai
hagyományápol
műsora
dolgozók,
ás
 Nagyok
 szülők,
búcsuztatása
nagyszülők,
 fenntartó,
 német körök,
 egyesületek,
 lakókörnyezet
2021.
Pizsamaparti
 Pizsamaparti
a  ballagó
06.11.
Nemzetiségi
ballagó nagyok
gyermekeknek
hagyományápol
számára
ás
ás
Jó gyakorlat

Szabóné
Uhrin
óvodapedagógus

Tóth
Ágnes
nemzetiségi
óvodapedagógus

német

Megyesiné Pflaum Márta
intézményvezető-helyettes

intézményvezető

Az év bármely napján szeretettel hívjuk és várjuk az óvodánk iránt érdeklődő szülőket!
Gyula, 2020. október 01.
Pálovitsné Czene Ágota
intézményvezető- helyettes
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Éva

