
Nevelési- Oktatási Intézményi Közzétételi lista
2022/2023 nevelési évben

A 229/2012.(VIII.28.) Kormány rendelete szerint

I. Szervezeti és személyi adatok 

Hernádi Pitypang Óvoda
2376 Hernád, Fő u. 144. 
Tel./fax: 29/375-271 
e-mail:ovoda@hernad.hu 
OM: 200988 

Óvodavezető: Lajosbányai Istvánné 
Óvodavezető-helyettes: Lestárné Ulicska Anikó 

A Hernádi Pitypang Óvoda fenntartója és működtetője: 
Hernád Nagyközség Önkormányzata 
2376 Hernád, Köztársaság út 47. 
Tel./fax: 29/ 374-122 
Elérhetőség a fenti címen és telefonon. 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

1. A Hernádi Pitypang Óvoda feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét, a rá vonatkozó alapvető
jogszabályok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat és az Alapító Okirat határozzák meg.
Ezeket a dokumentumokat megtalálhatják a település honlapján.

2. Az óvodai adatbázis nyilvántartási fajtái: 

- óvodás gyermek személyes adatai 

- közalkalmazotti nyilvántartás 

- törzskönyv 

A gyerekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a kormány 229/2012(VIII.28.)
Kormány rendelete alapján. 

III. Különös és egyedi közzétételi lista: 

1. Óvodapedagógusok száma 

Az óvoda pedagógusainak száma: 11 fő 

       Pedagógusok végzettség
szerint

                        /Fő/

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus:                          11
Ebből:



             -  Szakvizsgát tett főállású óvodapedagógus                           5
2. Oktató-nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak

2. a. Pedagógiai asszisztensek 2 fő
Ebből:
Pedagógiai asszisztens felsőfokú végzettséggel:  1 fő
Pedagógiai asszisztens középfokú végzetséggel: 1 fő

2. b. Dajkák száma 6 fő
Ebből:
Dajka szakképzettséggel: 6 fő 

3. Az óvodai nevelési év rendje

A nevelési év 2022.szeptember 1-től- 2023. augusztus 31-ig tart.
Intézményünk  a  2022/2023-as  nevelési  évben  a  fenntartó  engedélyével  az  alábbi
időpontokban tart zárva:
2022.december 21.- 2023.január 08. közötti időszakban,
2023. augusztus hónapban karbantartási és takarítási munkálatok miatt.
A 20/2012. (VIII.28) EMMI rendelet  értelmében intézményünk a nevelési  év során 5 nap
nevelés nélküli napot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 munkanappal
előbb értesíti. A nevelés nélküli napokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására,
illetve belső vagy külső továbbképzésekre használja fel.
Ezeken  a  napokon,  igény  esetén  a  gyerekek  számára  összevont  csoportban  működő
felügyeletet biztosít az óvoda.

4. Az óvoda nyitva tartása

A Hernádi Pitypang Óvoda: 6.00-17.00 tart nyitva

5. Óvodai csoportok száma

A Hernádi Pitypang Óvoda 6 csoporttal működik

6. Óvodai csoportok létszáma

1. Pihe csoport: 23 fő
2. Cinege csoport: 20 fő
3. Falevél csoport: 21 fő
4. Gesztenye csoport: 21 fő
5. Szivecske csoport: 23 fő
6. Süni csoport:          20 fő
 
                Összesen:  128 fő

7. Óvodai étkezés, étkezési térítési díjak 

Az óvodában a „Menza Pure” program segíti az étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézést.



Az új rendszer lényege, hogy a szülők egy internetes felületen intézhetik gyermekük számára
az  étkezések  megrendelését,  lemondását,  fizetését.  Megnézhetik  az  étlapot,  a  korábbi
rendeléseket, számlákat. Nem szükséges az étkezéseket telefonon lemondani, mivel a rendszer
internetes oldaláról a teljes folyamat otthonról kényelmesen intézhető.

Az étkezési díj 555,- forint/nap/fő, mely napi háromszori étkezést foglal magába.
Lehetőség van csak reggelit és ebédet kérni, ennek díja 445,- forint/nap/fő.

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő
gyermek után, amennyiben:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos,
- olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- nevelésbe vették.
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege  nem  haladja  meg  a  kötelező  legkisebb  munkabér  személyi  jövedelem-adóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

A kedvezmény igénybevételéhez a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti
NYILATKOZATOT  kell  Hernád  Nagyközség  Önkormányzatán  benyújtani  a  óvodai
nevelésben részesülő gyermek után.

8. Felvételi lehetőség

Kötelező az óvodai ellátás igénybevétele a 2011. évi CXC törvény8. § (2) bekezdése alapján
annak a gyermeknek, aki 2022. augusztus 31-ig az harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától napi 4 órában.
Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven belül
betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

9. A beiratkozás rendje

2023. április 20. és május 20. között a Fenntartó intézkedése és szervezése alapján.

10. A fenntartó értékelése

A Hernádi  Pitypang  Óvoda munkájával  összefüggő  értékelést,  nyilvános  megállapításokat
Hernád Nagyközség Önkormányzatánál lehet megtekinteni. 

Hernád, 2022. nov. 10.

Lajosbányai Istvánné
óvodavezető


