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A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé 

 

 

Az intézmény alapítója és 

fenntartója  

„Empátia a Bölcsődés és az Óvodáskorú Gyermekekért” 

Alapítvány 

Az alapító és fenntartó székhelye 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Az intézmény neve 
„Empátia az Óvodáskorú Gyermekekért” Alapítványi 

Óvoda 

Az intézmény székhelye, 

elérhetősége 

4032 Debrecen, Bessenyei u. 7. 

 52/323-436 

 info@empatiaovoda.hu 

www.empatiaovoda.hu 

Az intézmény köznevelési 

alapfeladata 
Óvodai nevelés 

Az intézmény OM azonosítója 030906 

Az intézmény képviseletére jogosult 

személy 
Király Márta Eszter óvodavezető 

 

 

1. Az intézmény óvodapedagógusainak száma: 6 fő 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 6 fő 

Szakvizsgázott óvodapedagógus 2 fő 

Közoktatási- vezetői szakvizsgával 

rendelkezik 
2 fő 

Differenciáló-, fejlesztő pedagógiai 

szakvizsgával rendelkezik 
1 fő 

Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus 5 fő 

Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus 1 fő 

 

2. A nevelő- oktató munkát segítők (dajka, pedagógiai asszisztens) száma: 3 fő 

 

Dajkák száma                               2 fő 

eb
b
ő
l 

Alapfokú végzettséggel rendelkezik 1 fő 

Középfokú végzettséggel rendelkezik 1 fő 

Dajka szakképzettséggel rendelkezik 1 fő 

Egyéb szakképzettséggel rendelkezik 1 fő 
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Pedagógiai 

asszisztensek 

száma 

1 fő 

eb
b
ő
l Középfokú végzettséggel rendelkezik 1 fő 

Pedagógiai asszisztens 

szakképzettséggel rendelkezik 

1 fő 

 

 

3. Óvodai csoportok száma, gyermeklétszám a 2021/2022-es nevelési évben 

(2021. október 1-i adatok alapján) 

 

A 2021/2022- es nevelési évben a fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2. 

Csoport neve Csoport létszáma 

Csiri- biri csoport 20 fő (ebből egy gyermek 

külföldön tartózkodik) 

Vidám csoport 21 fő (ebből egy gyermek 

külföldön tartózkodik) 

 

4. Az óvodai nevelési év rendje 

 

Nevelési év 2021. 09. 01- 2022. 08. 31. 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől- péntekig 

Az óvoda napi nyitva tartása 7.00- 17.00 óráig 

Téli szünet 2021. 12. 23.- 2022. 01. 02. 

Nyári életrend 2022.06. 01- 2022. 08. 31. 

Intézményünk a 2020/2021- es nevelési évben kizárólag a fenntartó rendelkezése 

szerint tarthat zárva. Az iskolai szünetek (őszi, tavaszi szünet) idején az óvoda 

folyamatosan üzemel. Ezen időszak alatt összevont csoport működhet a gyermekek 

létszámától függően. 

 

 

5. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Az óvodai felvétellel kapcsolatban intézményünk számára irányadó a 2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés útján történik, a „Felvételi kérelem” kitöltésével, mely 

intézményünkben személyesen kérhető, ill. honlapunkon is elérhető.  

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

folyamatos. Nkt. 49.§ (1) 

Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek aki: 

 az adott év, augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. A gyermek a nevelési év 

kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

 a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.  



Óvodánk a gyermek két és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező 

gyermekeket.  

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 

A felvehető gyermekek létszámának felső határa: 96 fő. 

6. Beiratkozásra meghatározott idő 

A beiratkozásra meghatározott idő tekintetében intézményünk a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdés értelmében rendelkezik. 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.  

 

7. Díjfizetési kötelezettségek 

Óvodánk, a Debreceni Egyetem támogatásával, önálló alapítványi óvodaként működik. A 

szülők egy része a DE dolgozója, de fogadjuk a nem egyetemi dolgozók gyermekeit is.  

Az intézmény az óvodai elhelyezést fizetési kötelezettség ellenében biztosítja, a szülők az 

óvodai férőhely fenntartása érdekében költségtérítési díjat fizetnek. ( Nkt. 31. §. (2) c)) 

A költségtérítési díj megállapítása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 

rögzített szempontok figyelembevételével, a szülő munkaviszonya alapján történik. 

A befizetendő költségtérítési díj összege jelenleg: 

 

 Debreceni Egyetem dolgozói, nappali tagozatos hallgatói részére: 25.000 Ft/fő/hó 

 Debreceni Egyetem dolgozói, nappali tagozatos hallgatói, gyermekétkeztetési 

támogatást igénylők részére: 21.500 Ft/fő/hó 

 Egyéb munkaviszony alapján: 30.000 Ft/fő/hó 

 Egyéb munkaviszony alapján, gyermekétkeztetési támogatást igénylők részére: 26.500 

Ft/fő/hó 

Gyermekenként 1000 Ft/hó kedvezményben részesülnek havonta azok a családok, ahol kettő, 

vagy több gyermek jár egyidejűleg intézményünkbe.  

 

Intézményünkben az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 563 Ft/nap/fő. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint 

az alábbi jogcímek alapján ingyenesen étkezhetnek: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

- tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek 

- akiknek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

- akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

- akiknek a nevelésbevételét a gyámhatóság elrendelte 

- 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. 

 



8. A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai 

Ünnepek, rendezvények Várható időpont Megrendezés módja 

Őszi rendezvényeink 

Almaszüret  szeptember 28. zárt  

Állatok világnapja október 4. zárt 

Márton nap november 11. zárt 

Téli rendezvényeink 

Mikulás ünnepség december 4. zárt 

Adventi programok december 3-tól zárt/nyílt 

Tavaszi rendezvényeink 

Március 15. megemlékezés március 11. zárt 

Víz világnapja március 22. zárt 

Húsvéti ünnepkör március/április zárt 

Föld napja április 22. zárt 

Anyák napja május nyílt 

Madarak, fák napja május 10. zárt 

Évzárók, ballagás május nyílt 

Gyermeknap május zárt 

Kirándulás május zárt 

Empátia nap június nyílt 

 

A nevelési év során a programok szervezése a COVID- 19 vírushelyzet miatt, az aktuális 

járványügyi szempontok figyelembevétele mellett történik. 

 

 

 

 

 

 


