
Az óvoda neve: Szivárvány Református Óvoda 

Az óvoda címe: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 8. 

Az óvoda OM azonosítószáma: 030791 

  

2020/2021. NEVELÉSI ÉV 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 

1. Az intézmény vezetője, képviselője Hegymegi Enikő 

2. Az intézmény telefonszáma 54/404-154 

3. E-mail elérhetősége szivarvany.ovoda@reformatus.hu 

4. Óvodapedagógus álláshelyek száma 

2020.09.01-től 

 7 

5. Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek 

száma összesen 2020.09.01-től 

 4 

5.1 Dajkai álláshely száma 3 

5.2 Pedagógiai asszisztens álláshely száma 1 

6. Intézményvezető helyettes (fő) 1 

  

Óvodapedagógusok száma: 7 fő munkakör 

Ebből: 

Felsőfokú végzettséggel, óvodapedagógus 

szakképzettséggel rendelkezik 

7 fő 

óvodapedagógus 6 fő 

               óvodavezető 1 fő 

ebből: szakvizsgával rendelkezik 

4 fő 

óvodapedagógus 3 fő 

óvodavezető 1 fő 

Óvodapedagógus nevelő munkáját 

közvetlenül segítők létszáma: 
4 fő   

Dajkák száma 3 fő dajka 

Ebből: szakképzett dajka 3 fő   

Pedagógiai asszisztens 1 fő   

Technikai alkalmazottak száma (nem 

kötelező!) 
3 fő 

gazdasági vezető      1 fő 

karbantartó-udvaros 1 fő 

konyhalány               1 fő 

Személyi feltételek 14 fő   

  



GYERMEKCSOPORTOK: 

 
Gyermekcsoport 

megnevezése 

Korcsoport  
Gyermeklétszám 

1. Hajnalcsillag csoport Vegyes életkorú csoport 30 

2. Holdfény csoport Vegyes életkorú csoport 30 

3. Napsugár csoport Vegyes életkorú csoport 25 

  Gyermeklétszám 2020. október 1-én: 85 fő 

 
 

Gyermekcsoport 

megnevezése 

Óvodapedagógusok 
Dajka 

1. 

Hajnalcsillag csoport 

Nagy Nikoletta 

Kuruncziné Szűcs Katalin Enikő 

Venyige Zita Ilona 

2. 

Holdfény csoport 

Balogh Tünde 

Tornyi-Bálint Kinga 

Csordás Imréné 

3. 

Napsugár csoport 

Barta Ágnes Judit 

Balázsné Kovács Magdolna 

Bedéné Papp Emese 

                              

FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ: 

1. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? 

 

1.1. A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig. 

1.2. Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta. 

1.3. Amikor a gyermek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az óvónőnek. 

 

2. Óvodai beiratkozás 

 

A Nemzeti köznevelési törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az 

óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  

 

Az Nkt. 49. §-a szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a 

gyermek – az alábbi kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető. 

 

3. Az óvodai felvétel, átvétel, óvodai jogviszony létesítése  (20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet) 



Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai beiratkozás 

idejét és módját a fenntartó határozza meg: a nevelési évre vonatkozóan a nagyobb létszámú 

gyermekek egy időszakon belüli óvodai jelentkezésének határidejéről, a tárgyévet megelőző év 

december 31-ig hoz határozatot. A határozatot az óvodavezető az óvodai jelentkezés időpontja 

előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. 

 A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A felvételi bizottság tagjai: óvodavezető, 

gazdasági vezető és két óvodapedagógus.  A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az 

óvodavezető az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról – a formai és tartalmi 

követelményeknek megfelelően- határozatban, írásban értesíti a szülőt, illetve másik óvodából 

való átvétel esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. A szülő a határozat ellen 

a közléstől számított 15 napon belül egyéni érdeksérelemre hivatkozva felülbírálati kérelmet, 

jogszabálysértésre hivatkozással törvényességi kérelmet nyújthat be írásban a Tiszántúli 

Református Egyházkerület Elnökségének (Debrecen, Kálvin tér 17.) címezve az óvoda 

vezetőjénél.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.  

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

   - óvodai jelentkezési lap 

   - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

   - lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, 

   - a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági  

      igazolványa, 

   - református lelkipásztori ajánlás 

 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további 

nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az 

óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszony megszűnt. 

Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet a jogszabályi feltételek megléte 

esetén, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A 2,5 éves gyermekek csak 

abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai 

elhelyezése megtörtént, és a felvétel napjától számított 6 hónapon belül betölti a 3. életévet. 

4. Felvételi eljárás rend 

A nevelési év folyamán a hivatalosan kiírt jelentkezés előtt, az óvodavezetőhöz fordulhatnak a 

jelentkező szülők, és általános tájékoztatást kérhetnek. 

4.1. A hivatalosan kiírt óvodai jelentkezés során gyermekükkel együtt érkeznek az óvodába, 

ahol az óvodavezető felveszi adataikat a felvételi előjegyzési naplóba, ekkor kerül sor az 

Óvodai Jelentkezési lap kitöltésére. Határozathozatal után az óvodavezető írásban értesíti a 

szülőket a döntésről.  A felvett gyermekeket a szülők a fenntartó által meghatározott időpontban 

íratják be az óvodába. 



4.2.A felvételi elbírálásnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:  

• A Szivárvány Református Óvoda vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett 

intézményként működik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 31. § (2) 

bek. a. pontja alapján a felvétel előfeltételeként kiköti a református vallás 

értékrendjének elfogadását és vallásának gyakorlását.  

• Testvére az óvodába jár.  

• A család tagjai segítik a református egyház működését, rendszeresen részt vesznek a 

gyülekezeti alkalmakon.  

• Felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 

• 3. életévét augusztus 31-ig betöltötte. 

 

A szülők számára egy szervezett nyílt nap során lehetőséget biztosítunk a gyermekek és a 

szülők számára az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések megválaszolására. 

Az új gyermekek fogadása 

Az óvodába felvett gyermekeket a nevelési év kezdő napjától, szeptember 1-től folyamatosan 

fogadja az óvoda. 

 

A BEÍRATKOZÁSRA TERVEZETT IDŐ A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN: 

 

Óvodai jelentkezés időpontja: 2020. február 18-19. 

  

Óvodai általános felvétel időpontja: 2021. február 25. 

  

Óvodai beiratkozás időpontja: 2021. április 21-22. 

AZ ÓVODA NYITVA TARTÁSÁNAK REDJE: 

A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. 

  

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. Eltérő az intézményi munkarend, 

a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az általános 

munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 

A nyitvatartási idő: napi 10 óra, 6.45 órától  16.45 óráig. 

A NEVELÉSI ÉVBEN TERVEZETT JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK, 

ESEMÉNYEK: 

Nevelés nélküli munkanapok-szakmai napok tervezése: 

 

 

2020. október 30.   Reformáció ünnepe    1 nap 

2020. december 22.                Nevelési értekezlet                                       1 nap 

2021. április 9.  Országos Óvodai Szakmai Konferencia       1 nap 

2021. május 13.  Mennybemenetel ünnepe   1 nap  

2021. június 21.                     Nevelési értekezlet                                        1 nap 



 

Eseménynaptár: 

 

Ünnepek megünneplésének 

időpontja 

Felhasználása  

2020.09.08.-tól 

folyamatosan. 

Készülés rajzversenyekre, pályázatokra. 

2020.09.23. A Sinka István Városi Könyvtár rajzversenyt szervez, a népmese 

napja alkalmából. 

2020.09.21. Óvodai énekkar szervezése, új szülők bevonásával. 

2020.09.30. Szüreti mulatság, mustkészítés az óvodában  

2020.10.07. Hálaadó nap, a lelkészek, és a Diószegi Kis István Református 

Általános Iskola néhány tanárának részvételével. 

2020.12.04. Mikulás ünnepség szervezése a Ref. Ált. Iskola 1. osztályos 

tanulóival. 

2020.12.06. Adventi gyertyagyújtás a főtéren. Énekkarunk közreműködésével. 

2020.12.11. Adventi játszódélután a református gyülekezet tagjaival. 

2020.12.17. Karácsonyi ünnepség szervezése, műsoradás a Berettyóparti 

nyugdíjasklub tagjainak részére. 

2020.12.18. Karácsonyi ünnepség szervezése, a csoportokban. 

2020.12.21. Karácsonyi ünnepség szervezése, a dolgozók számára. 

2020.12.24. Karácsonyi ünnepségen szolgálat a Református templomban. 

2021.02.12. Farsangi ünnepség szervezése. 

2021.03.23. Virágvasárnapi játszódélután szervezése, a Református 

gyülekezettel. 

2021.04.01. Húsvéti ünnepi történet felelevenítése, csoportonként. 

2021.05.04. Anyák napi ünnepségek csoportonként. 

2021.05.20. Pünkösdi ünnepi istentiszteleti alkalom a templomban. 

2021.05.28. Óvodai ballagás 

2021.06.11. Családi nap 

2021.06.hó Leendő kiscsoportosok nyílt napja 

2021.07.06.-10. Vakációs bibliahét 

 

 
 


