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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC törvény  (a továbbiakban: Nktv.) 85. § (2) 

bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal beszámolót kérhet az 

intézmény vezetőjétől az intézmény tevékenységéről.  Az intézményvezető elkészítette a 

beszámolót és a tájékoztatót, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdésének 6. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó 

közfeladatok körében ellátandó  helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az óvodai ellátás 

biztosítása. 

Az intézmény  2018/2019-es  nevelési évének   gyermeklétszám alakulását  az Nktv. 8. § (2) 

bekezdése  határozta meg. A törvény alapján  a  gyermek  abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától- legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt. Az intézmény alapellátási körében a 2-7 éves gyermekek 

napközbeni ellátásáról,  fejlesztéséről gondoskodott, melyet 9 óvodai és 1 bölcsődei csoport 

szervezésével biztosított. 

Az óvodai ellátás a Bessenyei úti székhely óvodában és a Móra úti telephelyen  6 és 3 

csoportban került megvalósításra.  A  csoportok  létszáma maximum fölött volt, átlagban 27 fős 

létszámmal. 

Tapasztalható, hogy a településen sok a hátrányos helyzetű gyermek, ezért az intézmény  

kiemelt  figyelmet fordított a hátránykompenzálásra és az esélyegyenlőség kezelésére. 

 

A 2018/2019-es nevelési évben az intézményben  244 fő óvodás és összesen 20 fő bölcsődés 

gyermek járt, mely utóbbi esetben folyamatos volt a gyermekek év közbeni óvodába történő 

átadása. A pedagógiai munkát  15 fő óvodapedagógus, 3 pedagógus álláshelyen pedagógiai 

asszisztens, akik jelenleg az óvónőképző hallgatói, 3 fő pedagógiai asszisztens, 9 fő szakképzett 

pedagógiai munkát segítő munkatárs és 1 fő óvodatitkár látta el. A bölcsődei feladatok ellátását 

2 fő  bölcsődei kisgyermeknevelő, 1 fő  bölcsődei dajka biztosította.  Egyéb technikai 

munkakörben 2 fő  került foglalkoztatásra.  

Közfoglalkoztatás keretében 6 fő,  rehabilitációs foglalkoztatás keretében 2 fő segítette az 

óvoda működését. 
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Az óvoda eszközellátottsága, tárgyi felszereltsége megfelel a pedagógiai program 

megvalósításához. Az elhasználódott játékok, eszközök, pályázati, alapítványi pénzekből  

kerültek pótlásra. Megvalósításra vár még a korábban megvásárolt udvari játékok elhelyezése, 

melyre a nevelési év költségvetése nem nyújtott lehetőséget. A  karbantartási munkálatok nagy 

részét a Városgondnokság látja el, azonban a szülők által nyújtott természetbeni juttatások, 

munkák, támogatások, felajánlások is hozzájárultak az intézmény környezetének otthonosabbá, 

esztétikusabbá tételéhez.  

 

Az  anyag betekintést nyújt az intézmény  szakmai nevelési programjába, a munkaközösségek 

munkájába, tájékoztat a  továbbképzésekről, a belső ellenőrzésekről és a jövőbe mutató  

gondolatokról. 

Az óvodában  4  munkaközösség és 4 tehetséggondozó műhely működik, mely utóbbi az 

esélyegyenlőség feltételeinek megteremtését segíti elő.  

 

Az óvoda az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordított a prevencióra, a hátrányos helyzet 

csökkentésére.  A gyermekek érdekében folyamatos  kapcsolattartást és együttműködést 

tartanak a szülőkkel   és a társintézményekkel. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Hajdúnánási Tagintézményéből 1 fő logopédus, 1 fő fejlesztőpedagógus és 1 fő pszichológus 

heti 8 órában segítette hatékonyan a rászoruló gyermekek fejlesztését. 

A 2018/2019-es nevelési évben biztosított volt az intézmény stabil működése,  a megfelelő 

személyi feltétel, a gyermekek harmonikus fejlődése az esélyegyenlőség növelése. 

  

 

 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a 2019/2020-es nevelési év előkészítésénél a felvételi 

körzethatár  figyelembevételével tervezte létszámát, az új épületben kialakított két új csoport 

beállításával. A tervezéshez főként a népesség-nyilvántartó adatai szolgáltattak alapot.    

 

Az intézménybe való beiratkozás  2019. április 23-tól április 25-ig tartó időszakban  valósult 

meg. Az óvodában maradt gyerekek száma 198 fő, újonnan beiratkozott 72 fő, így a várható 

összlétszám 270 főben realizálható. Látható, hogy a 2019-2020-as nevelési évre beiratkozott és 

felvételt nyert gyermekek száma nem emelkedett az előző évhez képest, a várható 

gyermeklétszámot az óvodában maradók magasabb létszáma eredményezi.  

Megállapítható, hogy az intézmény  már a nevelési év megkezdésekor több csoport esetében 

eléri a törvény által megengedett, maximalizált létszámkeretet a 25 főt.  

Az Nktv. 25. § (7) bekezdése  fogalmazza meg az óvodai csoportok  maximális  és 

átlaglétszámát, mely alapján a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető  a maximális csoportlétszám.  Fenti törvényre való  hivatkozással  az 

intézményvezető kérte a fenntartó hozzájárulását a  maximális csoportlétszámok 20 %-os 

növeléséhez. A 2019.  szeptember 1-től beóvodázásra kerülő gyermeklétszám  a 11 csoportra 

vonatkozóan 270  fő, mely létszámot a jelenleg érvényben lévő Alapító Okirat tartalmazza.  

    

Számítani kell az évközben Polgárra érkező óvodaköteles gyermekekre, így várhatóan 

szükséges lesz a létszámban emelést eszközölni. Tekintettel arra, hogy a létszámemelés 

intézmény átszervezésnek minősül az Nktv. 84. § (7) bekezdés alapján május utolsó 

munkanapjáig hozhatja meg ezirányú döntését a fenntartó. 
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A  törvény adta lehetőségekkel élve  3 szülő  nyújtott be  kérelmet a jegyző felé, mely esetben 

jegyzői határozat keretében a gyermek  egy nevelési évre, az óvodai nevelés alól kapott 

felmentést.  

 

A bölcsőde megfelelő kihasználtsággal 14 fővel kezdi meg az új nevelési évet.  

 

Az óvodapedagógusi létszám, a nevelést segítő munkatársak száma, a köznevelési törvényben 

meghatározott szempontok alapján kerültek meghatározásra. A jelentős gyermeklétszám miatt 

kis létszámú fejlesztő csoportok kialakításával tervezik a meglévő hátrányokat kompenzálni, az 

esélyegyenlőséget biztosítani. 

A nevelőszülői hálózatnál  elhelyezett gyermekek  közül 2019. szeptemberétől 13 gyermek 

kezdi meg az óvodai életet, mely az előző év létszámához képest nem változott. 

 

Tisztelt Képviselő Testület!  
A mellékletként csatolt két  anyag  részletes  tájékoztatást nyújt a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2018/2019-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról és a 2019/2020-as nevelési  év 

beindításáról. 

 

Fentiek alapján kérem, az előterjesztésben foglaltakat  megtárgyalni, javaslataikkal, 

észrevételeikkel kiegészíteni   és a határozati javaslatban  foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2019. június 13. 

 

 

         Tóth József 

                                                                                              polgármester 

 

Határozati javaslat 

……./2019. (VI. 27.) sz. határozat 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési év feladatainak végrehajtásáról és a 

2018/2019-es nevelési  év beindításáról  szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Napsugár  

Óvoda és Bölcsőde 2018/2019-es nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./  A Képviselő-testület  a 2019/2020-as nevelési évben a Napsugár Óvoda 

és Bölcsődében indítható csoportlétszámot   11 csoportban  hagyja jóvá. 

 

 Határidő:    2019. szeptember 1. 

 Felelős:      Tóth József polgármester 

                     Peténé Molnár Éva  intézményvezető  


