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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 

Eszterlánc Északi Óvoda 

4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. 

OM: 033092 

 

1. Elérhetőségi adatok 

 

Adat megnevezése szöveg és /vagy kapcsolódó dokumentum 

neve 

 

Az  intézmény hivatalos neve Eszterlánc Északi Óvoda 

 

Az intézmény székhelye 4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 

 

Az intézmény telefonszáma 42/512-951 

42/ 512-910 

 

Az intézmény elektronikus levélcíme eszterlanceszakiovoda@gmail.com 

 

Az intézmény honlapja www.eszterlanceszakiovi.hu 

 

Óvodatitkárság elérhetősége 42/512-951 

 

Intézményvezető Szikszainé Kiss Edit 

 

Intézményvezető-helyettesek Feketéné Nagy Julianna 

Kelemenné Maklári Gyöngyi 

Pásztorné Tamás Csilla 

 

Óvodatitkárok Karikó-Kiss Ágnes 

Lukács Krisztina 

Szabó Mónika 

 

 

 

 

mailto:eszterlanceszakiovoda@gmail.com
http://www.eszterlanceszakiovi.hu/
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1.1. Az intézmény tagóvodái, telephelye, elérhetőségeik 

 

Óvoda Tagóvoda,-

telephely vezető 

 

óvoda címe óvoda e-mail címe telefonszáma 

Székhely 
Szikszainé 

Kiss Edit 

Nyíregyháza, 

Tas u. 1-3. 
eszterlanceszakiovoda@gmail.com 

42/512-951 

42/512-910 

Állomás u. 

Telephely 

Ponkházi 

Zsuzsanna 

Erzsébet 

Nyíregyháza. 

Állomás u. 6. 
allomasutiovi@netra.hu 

42/512-901 

 

Homokvár 

Tagintézmény 

 

Lucza Sándorné 

Nyíregyháza 

Ferenc krt. 1. 
ferenc.ovoda@gmail.com 

42/512-906 

 

Gyöngyszem 

Tagintézmény 

Nagyné 

Ádámszki 

Timea 

Nyíregyháza, 

Krúdy Gy. u.27. 
krudy.ovi@gmail.com 

42/512-907 

 

Csillagszem 

Tagintézmény 

Kovács 

Tiborné 

Nyíregyháza, 

Kollégium u. 50. 
kollegiumutiovi@gmail.com 

42/512-908 

 

Gyermekmosoly 

Tagintézmény 

Kovácsné 

Hetey Gabriella 

Nyíregyháza, 

Etelköz 13. 

etelkoziovi@gamil.com 

 

42/512-902 

 

Napsugár Óvoda 

Tagintézmény 

 

Rácz Anikó 

Nyíregyháza 

Stadion u. 32/a 
napsugartagovi@gmail.com 

42/512-905 

 

Nyitnikék 

Óvoda 

Tagintézmény 

Tóthfalusi 

Józsefné 

Nyíregyháza, 

Jázmin u. 10. 
nyitnikek@netra.hu 

42/512-903 

 

Kerekerdő 

Óvoda 

Tagintézmény 

 

Kovács Andrea 

Nyíregyháza, 

Sóstói u. 31. 
kerekerdotagovi@gmail.com 

42/512-903 

 

 

1.2. A szervezeti struktúra 

 

adat megnevezése 

 

szöveg és /vagy kapcsolódó dokumentum neve 

 

Az intézmény szervezeti felépítése 

 

Lásd „Kapcsolódó dokumentumok”SZMSZ 1. sz. melléklet 

 

 

 

 

mailto:etelkoziovi@gamil.com
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2. Az óvodai  felvétel  lehetőségei  

 A nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles 

részt venni. A jegyző, - a szülő kérelmére és az intézményvezető, valamint a védőnő 

egyetértésével, - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 

felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A 2,5 éves 

gyermek abban az esetben kerül felvételre, ha az óvoda körzetéből valamennyi igényt 

kielégítettek, és még marad  üres férőhely. 

 A gyermek abba az óvodába nyer felvételt, amelynek környezetében életvitelszerűen 

lakik, illetve szülője dolgozik, rugalmasan biztosítva a szülő számára a szabad 

óvodaválasztást a férőhely figyelembe vételével. (Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a 

gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául 

használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai 

beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben 

ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, 

hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem 

életvitelszerűen lakik, úgy az intézményvezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező 

gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a 

felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes 

védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.)  

 A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti a törvényi előírások határain belül. 

 

3. Az óvodai jogviszony létesítése - beiratkozás  

 Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik (2019. április 

végén, vagy május elején).  

 A beiratkozás helyszíne - valamennyi tagóvodában – az Eszterlánc Északi Óvoda   ( 

Nyíregyháza, Tas u. 1-3. ) vezetői irodájában.  
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 A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat 

benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyi újságban, 

médiában, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 

4. A fenntartó által engedélyezett csoportok száma 

 

adat megnevezése szöveg és /vagy kapcsolódó dokumentum neve 

Engedélyezett óvodák száma 9 

Engedélyezett csoportok száma 47 

Az intézménybe maximálisan felvehető 

gyermekek száma 

1.312 fő  

(124/2018. (VI.21.) képviselőtestületi határozat) 

Engedélyezett álláshelyek száma  173 

Óvodapedagógusok száma 95 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége főiskola 

Óvodapedagógusok szakképzettségei szakvizsgák 

tanulási zavarok felismerése és kezelése 

Közoktatás-vezető 

tánc és drámapedagógus 

tanító 

tanár 

vezető óvodapedagógus 

drámapedagógus 

tehetségfejlesztés, tehetséggondozás 

egészségfejlesztő mentálhigienikus 

fejlesztő pedagógus 

család és gyermekvédelem szakos ped. 

gyermektorna vezető 

tanügyi-gazgatási szakvizsga 

inkluzív pedagógia  

művelődésszervező 

preventív és differenciáló nevelés 

 

16 fő  

  7 fő 

3 fő 

1 fő 

3 fő 

1 fő 

3 fő 

1 fő 

1 fő 

1 fő 

1 fő 

1 fő 

1 fő 

1 fő 

1 fő 

1 fő 

Gyógypedagógus száma 1 fő 

iskolai végzettsége gyógypedagógus, óvodapedagógus 

Konduktor 1 fő 

iskolai végzettsége konduktor, gyógypedagógus, tanár 

Pszichológus  1 fő 

iskolai végzettsége pszichológia tanár 
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Nevelőmunkát segítők 

 

pedagógiai asszisztensek száma 14 fő ( 2 fő napi 4 óra ) 

pedagógiai asszisztensek végzettsége 13/ érettségi, 2/ főiskola 

dajkák száma 47 fő 

dajkák iskolai végzettsége dajkaképző 

óvodatitkárok száma 3 fő 

óvodatitkárok végzettsége 1 / érettségi, 2/ főiskola 

udvarosok száma 5 fő 

udvarosok végzettsége szakmunkásképző 

gondoksági dolgozók száma 6 fő 

gondnoksági dolgozók végzettsége 4/ érettségi, 2/ főiskola 

 

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 

Óvoda csoport gyermekek száma 

Eszterlánc Északi Óvoda Süni 3 

Nyuszi 30 

Bambi 30 

Mókus 30 

Katica 30 

Méhecske 30 

Állomás úti Telephely Kisrigó 12 

Napsugár 11 

Homokvár Tagintézmény Csibe 26 

Pillangó 24 

Nyuszi 21 

Katica 25 

Micimackó 25 

Gyöngyszem Tagintézmény Pillangó 27 

Nyuszi 29 

Kutyus 27 

Maci 28 

Kacsa 26 

Elefánt 28 
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Napsugár Tagintézmény Süni 24 

Huncutka 26 

Hétszínvirág 26 

Napocska 26 

Katica 29 

Mocorgó Nyuszi 29 

Nyitnikék Tagintézmény Csalogány 27 

 Kisvakond 27 

 Katica 28 

 Süni 26 

 Tücsök 28 

Kerekerdő Tagintézmény Katica 25 

 Méhecske 30 

 Maci 21 

 Nyuszi 27 

 Süni 18 

 Manócska 14 

 Mókus 26 

 Tulipán 14 

Csillagszem Tagintézmény Mókus 29 

 Pillangó 25 

 Csiga 26 

 Ficánka 20 

Gyermekmosoly Tagintézmény Micimackó 24 

 Kékcinke 25 

 Pillangó 27 

 Buksi 28 

 Csibe 28 

 

Összesen 

  

1.139 fő 
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5. Térítési díj – díjfizetési kötelezettség  

2018. szeptember 1-jétől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak (szülői nyilatkozat 

alapján):  

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,  

 a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek,  

 azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére- függetlenül 

az élet-korától- 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 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. (2018. évben a 

minimálbér nettó összegének 130%-a, 119.301 Ft).  

Az étkezési térítési díj összege: 437.- Ft/nap/fő  

 

6. Az óvodai nevelési év rendje - nyitva tartás 

 Az óvodai nevelési év szeptember l-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

  Az óvodák munkanapokon reggel 6.30 órától - 17.30 óráig tartanak nyitva, 

munkaszüneti, pihenő-, ill. ünnepnapokon óvodai ellátást nem szervezünk.  

 Valamennyi óvodában ügyeletet biztosítunk reggel 6.30 - 7.00 és délután 17.00 - 

17.30 óra között. 

 Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje 

alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, 

óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési 

idővel. (Az óvodapedagógusok létszámát meghatározza a kötelező órák száma, a 

kötelező óraszámba beszámítható tevékenység, az óvoda nyitvatartási ideje és az 

átfedési idő.)  

 A nyári zárva tartás óvodánként négy hét, melynek idejéről minden év február 15-ig 

értesítjük a szülőket.  

 Az egyes tagóvodák zárva tartása alatt az Eszterlánc Északi Óvoda nyitva tartó óvodái 

fogadják azokat a gyermekeket, akiket a szülők nem tudnak elhelyezni.  

 Az ünnepekkel, megemlékezésekkel kapcsolatos változásokról - országos és helyi 

rendelkezések figyelembe vétele mellett - hét nappal előbb értesítjük a szülőket.  

 A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról az óvodák írásban 

kikérik a szülők véleményét. A konkrét időpontról hét nappal előbb tájékoztatjuk a 

szülőket. (Az igényelhető őt napból, három napot arra az időszakra tervezünk, amikor 

az ünnepek előtt, illetve után csökkent létszámmal üzemelnek az óvodák. Pl.: az 

iskolai téli-, őszi-, tavaszi szünet.) A zárva tartás alatt a szülők igénye alapján, 

ügyeletet szervezünk. (15 jogos igény esetében a helyi óvodában, kevesebb igény 
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esetén összevontan a kijelölt óvodával. Az ügyeletes óvodáról mindenkor egy héttel 

előbb tájékoztatjuk a szülőket.  

 Az összevont csoportok működésének szempontja, hogy a csoportok létszáma nem 

haladhatja meg a normatívában meghatározott keret alsó, illetve felső határát 

 

7. 2018/2019-es nevelési év intézményi rendezvényei, időpontjai 

program felelős 

A magyar népmese napja intézményvezető-helyettesek 

Mihály napi vásár programszervezők 

Bozsik program a városi stadionban sportfelelősök 

Állatok világnapja - október könyvtárfelelősök 

Egészséghét egészségügyi felelősök 

Márton napi vigasságok programfelelősök 

Vidám vándorok zenés műsora programfelelősök 

Télapó-várás ünnepélyfelelősök 

Luca napi népszokások ünnepélyfelelősök 

karácsonyi ünnepség ünnepélyfelelősök 

könyvtárlátogatás óvodapedagógusok 

Farsangi vigasságok óvodapedagógusok 

Március 15. ünneplése a Kossuth téren ünnepélyfelelősök 

A víz világnapja óvodapedagógusok 

Húsvéti hagyományok felelevenítése óvodapedagógusok 

A Föld napja óvodapedagógusok 

Helló Nyíregyháza intézményvezető 

Pünkösd óvodapedagógusok 

Madarak és fák napja óvodapedagógusok 

Látogatás az állatparkba óvodapedagógusok 

Gyermeknap intézményvezető, óvodapedagógusok 

Családi rendezvény tagóvoda-vezetők, telephelyvezető 

Környezetvédelmi Világnap óvodapedagógusok 

Pedagógusnap intézményvezető 

 

Az intézmény részletes működési tervét az intézményi Éves munkaterve tartalmazza, mely 

havi bontásban is megtalálható az intézmény honlapján: www.eszterlanceszakiovi.hu 

 

http://www.eszterlanceszakiovi.hu/
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8. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok 

 

Megtekinthetők az intézmény honlapján: www.eszterlanceszakiovi.hu címen, vagy papír 

alapon az óvoda vezetői irodájában:  

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat  

 Házirend  

 Közalkalmazotti szabályzat 

 2018/2019. évi Munkaterv  

 

Nyíregyháza, 2018. október 10. 

 

 

 

                                                                         …………………………………………. 

                                                              Szikszainé Kiss Edit 

                                                              intézményvezető 
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