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Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 

Tel.: 0652573153 

Email: napovi@napovi.t-online.hu 

OM azonosító: 030978 
 

 

T á j ék o z t a t ó  a  K ép v i s e l ő -  t e s t ü l e t  r é s z ér e  

 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

2020/2021-es nevelési évben indítandó óvodai csoportokról, csoportszervezéséről,  

felnőtt-, és gyermeklétszám alakulásáról 

 

 

 

Bevezető 

Törvények, jogszabályok, hatályos rendelkezések, melyek meghatározzák a 2020-2021-es 

nevelési év előttünk álló feladatait, teendőit.  

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról. 

 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény. 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 

A 2020-2021-es nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás a Képviselő Testület által 

elfogadott, tervezett időpontja 2020. április 21-23-ára került. 2020. március 16-ától azonban a 

45/2020. (III.14.) Korm.rendelet 2§ alapján, a koronavírus terjedése okán kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt, rendkívüli óvodai szünet került elrendelésre.  

Ez, az intézmény tervezett programjait is érintette, mint a leendő óvodaköteles gyermekek 

szüleinek személyes megkeresése, illetve az óvoda vezetősége által előkészített bemutatkozó 

programsorozatot, melynek célja a polgári gyermekek lakóhelyükön való beóvodáztatása. Sajnos 

ez sem valósulhatott meg, annak ellenére, hogy az óvodai beiratkozások időpontjáról többféle 

lehetőség kihasználása, - Polgártárs újság, Honlap, Óvodai Hirdető tábla, - útján értesülhetett a 

lakosság, a szülők.  

A helyzetre tekintettel, a köznevelésért felelős miniszteri határozat alapján, az intézmény 2020. 

április 21-éig hivatalból, automatikusan felvette a körzetébe tartozó óvodaköteles gyermekeket. 

Erről tájékoztatta a szülőket, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására pedig, a 

rendelkezésnek megfelelően, a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.  
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A nevelési év előkészítésének feladatai 

a) az óvodai beiratkozás lebonyolítása, 

b) a nevelési évben induló óvodai csoportok számának megfelelően, összetételének 

meghatározása,  

c) szükség esetén az óvodai csoportok törvény szerint engedélyezett maximális (25 fő) 

létszámától való eltérésének szabályozása, 

d) az óvodai beiratkozás után a csoportok átszervezése, illetve két új kiscsoport összetételének 

kialakítása, figyelve az intézménybe felvett gyermekek csoporton belüli arányára (lakóhelyhez 

közelebbi elhelyezés, korcsoport egyeztetése, integrált nevelés biztosítása a hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára, nemek szerinti elosztás). 

A nevelési év tervezésénél tartjuk az óvodai felvételi körzethatárt, amely Polgár város területére 

vonatkozik, de indokolt esetben a fenntartóval egyeztetve, más körzetből jelentkezők igényét is 

(pl. Folyás), figyelembe tudjuk venni. 

A tervezés során az intézményi férőhelyekre, a szabad kapacitásokra, valamint a tanköteles 

gyermekek számának alakulására alapoztunk.  

 

Információgyűjtés az óvodai csoportok tervezéséhez, szervezéséhez: 

a) az óvodába jelentkező korosztály létszámának megállapításához a népesség-nyilvántartó 

adatbázisából a két és fél-, három-, négy-, ötéves gyermekek számát vizsgáltuk,  

c) felmértük az iskolába készülő hatévesek adatait, és kialakítottuk az iskolába lépők, valamint a 

Kormányhivatal határozatai alapján, az óvodában maradók létszámát, 

d) a bölcsőde szakmai vezetője információt adott az óvodába lépő bölcsődések létszámát illetően. 

A rendelkezésre álló adatok alapján viszonylag jól behatárolható értékekkel tudtunk dolgozni. A 

tervezéshez a népesség-nyilvántartás adatai szolgáltatták az alapot, illetve az Oktatási Hivataltól 

kapott, városunkban élő óvodaköteles gyermekek listája. A Polgáron jelenleg lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles (három-, négy, - öt, hatévesek) gyerekek létszámát 

az alábbi táblázat szemlélteti:  
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Összehasonlító táblázat  

 

 

3-6 éves óvodáskorú 

gyerekek 

száma összesen 

 

Óvodába járó gyerekek 

száma 

 

Felmentést kapott 

gyerekek száma 

2018/2019 

évre 

vonatkozó 

adatok 

271 
244 

2018. október 1-jén 

13 fő 

6 fő beiratkozáskor 

+ 7 fő év közben 

2019/2020 

évre 

vonatkozó 

adatok 

284 
267 

2019. október 1-jén 

12 fő 

2 fő beiratkozáskor 

+ 10 fő év közben 

2020/2021. 

évre 

vonatkozó 

adatok 

284 
262 

Várható 2020. október 1-jén 

2020-tól az oktatási 

hivatalhoz kell a 

szülőnek benyújtania a 

felmentési kérelmet, az 

adott év május 25-éig. 

Egyelőre 3 főről van 

tudomásunk, hogy ezt 

megtette, de a 

jóváhagyó vagy 

elutasító határozatot 

még nem kaptuk meg. 

 

Fenti táblázatban az óvodáskorú gyermekek számát növelhetik azok az évközben érkező 

óvodaköteles gyermekek, illetve azok az óvodaérett 2,5 éves korú gyermekek, akik indokolt 

esetben felvételt nyernek óvodánkba. 

A gyermekek létszámának alakulása 
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2018/2019-es nevelési évben: 

 

Óvodában 

maradt 

gyerekek 

Bejövő 

2,5-3-4-5 

évesek 

Felmentést 

kérők 

Elutasított 

2,5 éves 

gyerekek 

Induló 

csoportok 

Össz 

létszám az 

óvodában 

169 75 13 - 9 244 

 

 

2019/2020-as nevelési évben: 

 

Óvodában 

maradt 

gyerekek 

Bejövő 

2,5-3-4-5 

évesek 

Felmentést 

kérők 

Elutasított 

2,5 éves 

gyerekek 

Induló 

csoportok 

Össz 

létszám az 

óvodában 

197 70 12 - 11 267 

 

 

2020-2021-es nevelési évben: 

 

Óvodában 

maradt 

gyerekek 

Bejövő 

2,5-3-4-5 

évesek 

Felmentést 

kérők 

Elutasított 

2,5 éves 

gyerekek 

Induló 

csoportok 

Várható 

összlétszám 

az óvodában 

184 77 - - 11 262 

 

Az elmúlt év számadatai azt mutatják, hogy az összlétszám csökken, ami abból is adódik, hogy 

az óvodában maradó gyermekek száma jóval alacsonyabb, és kevesebben lépnek be az 

intézményi gondozást, mint az előző évben.  

A 2020/21-es nevelési évre beiratkozott és felvételt nyert gyermekek száma kissé magasabb az 

előző évinél, a várhatóan alacsonyabb gyermeklétszámot az iskolát kezdők magasabb létszáma 

eredményezi. A két évvel korábbi összes gyermeklétszám tükrében több óvodást tudhatunk a 

közösségben. 

A bölcsődei férőhelyfeltöltés kedvező ez évben, a bölcsődéből, óvodába történő év közbeni 

rugalmas átmenet biztosítja minden jelentkező számára az ellátást.  Ehhez, az alábbi 

kritériumoknak kell megfelelni, 2,5 éves életkor betöltése, óvodaérettség fizikális és értelmi 

képességek tekintetében is és nem utolsó sorban, az óvodai férőhely megléte.  
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Az óvodai beiratkozást követően, a 2020-2021-es nevelési évben, a 11 óvodai csoportban 

tervezett csoportlétszám az alábbi táblázatban összegezhető 

 

Óvodák és csoportok 
 

2018/19. nevelési 

év csoportlétszáma 
(2019. május 31-én) 

 

 

2019/20. nevelési 

év csoportlétszáma 
(2020. május 31-én) 

 

 

 

 

2020/2021. nevelési 

évre tervezett 

csoportlétszám 

 

 

1.  

Bessenyei 

úti óvoda 

Maci 28 24 20 

2.  Cica 28 25 24 

3.  Nyuszi 27 25 21 

4.  Csibe 28 24 24 

5.  Méhecske 27 25 25 

6.  Micimackó 27 25 25 

7.  Mókus - 24 23 

8.  Kisvakond - 25 25 

Bessenyei úti székhely óvoda 

összesen: 
165 197 187 

9.  

Móra úti 

óvoda 

Katica 25      25 24 

10.  Pillangó 26  23 25 

11.  Süni 28 24 26 

Móra úti telephely óvoda  

összesen: 
79 72    75 

Összesen: 244 269 262 

    

 

Bölcsődei csoport 

 
2018/2019 

(2019. május 31-ig) 

2019/2020 
(2020.május 31-ig) 

2020/2021 

Férőhely 14 14 14 

Bölcsődében maradók 3 3 3 

Bölcsődébe jelentkezett 21 22 11 

- Ebből a szülő nem tartott igényt a   

bölcsődei férőhelyre 
4 3 - 

Várólistára került - 2 - 

Felvett gyerekek (folyamatos beszoktatással, 

óvodába történő év közbeni átadással) 
17 17 11 
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A csoportok létszáma 2020. szeptember 1-jétől átlagosan 23,8- 24 főre tehető, ez még változhat, 

növekedhet. Számítanunk kell az évközben érkező óvodaköteles gyerekekre, akik költözés vagy 

nevelőszülőhöz rendelés miatt kerülnek Polgárra. Számuk - az előző évek tapasztalatait alapul 

véve - átlagban 8-10 főre tehető. A 3 éves kortól kötelező óvodába járásnak köszönhetően 

évközben, minden 3-6 éves korú gyermek felvételének kötelezettsége növelheti a csoportok 

létszámát.  

A bölcsőde megfelelő kihasználtsággal 14-fővel kezdi meg a 2020/2021-es nevelési évet.  

 

Az estleges felvételi igény minél nagyobb számban való kielégítése érdekében továbbra is kérjük 

Polgár város Képviselő Testületének engedélyét, - a köznevelési törvény ide vonatkozó, 102. §-

a alapján -, a csoportok létszámának 20 %-kal történő bővítésére. Az új épületben kialakított két 

új csoporttal járó férőhely növekedés, mely az Alapító okiratban is rögzítésre került, megoldja a 

polgári óvodaérett gyermekek teljeskörű óvodai felvételét.  

2020 szeptemberétől is, az előző évihez hasonlóan, a törvény által megengedett, maximalizált 

létszámkerettel (25 fő) tudja az intézmény kezdeni az évet. 

Személyi feltételek 2020. szeptember 1. napjától felnőtt létszám alakulása: 

Munkakör Bessenyei úti 

óvoda 

Móra úti  

óvoda 

Összesen 

Intézményvezető 1 - 1 

Óvodapedagógus  16 6 22 

Bölcsődei gondozó 

 

 

2 - 2 

Bölcsődei kisegítő  1 - 1 

Pedagógiai munkát segítők 

 

8 3 11 

Pedagógiai asszisztens 
2 1 3 

Óvodatitkár 1 - 1 

Mosónő 1 - 1 

Karbantartó, udvaros 1 - 1 

Összesen: 33 10 43 

 

Gyeden lévő óvodapedagógus  2 - 2 

Gyeden lévő bölcsődei gondozó 1 - 1 

(A táblázat a 2020. szeptember 1-jétől várható állományi létszámot tartalmazza.) 
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 Az óvodapedagógusi létszám, a nevelést segítő munkatársak száma, a köznevelési 

törvény 1. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján került 

meghatározásra, amely az ellátandó feladatokhoz rendelt minimum-maximum létszám.  

 A 11 óvodai csoportra, valamint a 262 gyermeklétszámra való tekintettel a 

feladatellátásához előírt, és az állam által finanszírozott óvodapedagógusi és a dajkai 

személyzet szükséges, melyekhez 2 óvodapedagógusi állást hirdet az intézmény, a 40 évi 

szolgálati idővel nyugdíjba vonuló kolléganők álláshelyére. Remélhetőleg az év 

indításáig sikerül betölteni.    

 A pedagógiai asszisztensek - ez 3 csoportonként 1-1 főt jelent az intézményben, összesen: 

3 főt - nagyban támogatják a hatékony szakmai munkavégzést. 

Óvodapedagógusaink továbbképzése  

A pedagógusok előmenetelirendszerének bevezetése és alkalmazása tovább folytatódik a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményében. A 2019-2020-as nevelési évben a minősítő 

eljárására kijelölt kollégák megmérettetésére szintén a veszélyhelyzet miatt nem kerülhetett sor. 

Így a 2020-2021-es nevelési évre 1 fő óvodapedagógus gyakornoknak kell minősítő vizsgát 

tennie, 2 óvodapedagógus pedig a mesteri címért fog megküzdeni, Mindez a 2021-es 

költségvetést fogja érinteni. 

Tanfelügyeletre a 2019/20-as nevelésiévben 4 fő óvodapedagógust jelölt ki az Oktatási Hivatal, 

közülük 2 fő tanfelügyelete történt meg, a fennmaradó 3 főt várhatón a 2021-ben fogják 

ellenőrizni. 

 

Beiskolázási tervünk tartalmazza a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos terveket, amelyet 

a nevelőtestület fogadott el, és a Képviselő Testület hagyott jóvá. Jelenleg, a 2019-2020-as 

nevelési évben rendelkezésre álló adatok szerint, 3 fő rendelkezik közoktatási vezető 

képesítéssel. Egyéb irányú pedagógiai szakvizsgával 3 fő rendelkezik, 2 óvodapedagógusnak van 

bölcsődei csecsemő és kisgyermek nevelő szakképesítése is. 

A törvényi változások nyomon követése meghatározó, az alapdokumentumok aktuális 

módosítása során. A 2019-2020-as nevelési évben az intézményi dokumentumok felülvizsgálata 

és tartalmuk szükség szerinti módosítása megtörtént. A dokumentumok 2020. július 1-jétől 

hatályosak. 

Az óvodában nevelkedő gyerekek magyar és roma nemzetiséghez tartoznak.  Csoportbeli 

arányuk lassan emelkedik, de pontos adtok nincsenek az intézmény birtokában, hiszen az etnikai 

hovatartozás egyéni bevalláson alapul, ilyen jellegű felmérés nem végezhető.  
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A nevelő szülői hálózatba elhelyezett gyermekek is jelen vannak óvodában, őket a főként 

Református és Görög katolikus egyház nevelőszülői hálózatának közreműködésével helyezték ki 

a nevelőszülőkhöz. Sajnos szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy ezek a gyerekek legtöbb 

esetben, hátrányos és veszélyeztetett helyzetűek. A meglévő hátrányokat kis létszámú fejlesztő 

csoportok kialakításával lehet kompenzálni, az esélyegyenlőséget biztosítani.   Nyilvánvaló, hogy 

ez fokozott figyelmet igényel, nehézséget okoz az intézménynek a kialakított óvodai 

csoportokban. 2020 szeptemberében, 17 nevelt gyermek kezdi az óvodai életet, az elmúlt év 

létszámához képest kissé emelkedett. Arra vonatkozó adat, hogy hány gyermek fog érkezni 

lakóhelyváltás miatt az év folyamán, természetesen, nem lehet az intézmény birtokában.  

 

Elérendő célok, megvalósítandó feladatok: 

 A 2016 óta jól működő tehetséggondozó műhelyek (4) továbbfejlesztése. Feladatunk a 

műhelyek munkájának támogatása, a működési feltételek javítása.  

 Szakmai hospitálási rendszer kidolgozása, fejlesztése. 

 Egészséges életmódra nevelés, környezeti nevelés fontossága. 

 A tartalmi munka fejlesztése, munkaközösségek által létrehozott „Ötlettár” segítségével. 

 A szabadjáték és az irányított játék aránya a csoportban. 

 Az új fejlődési napló bevezetése, alkalmazása, a dokumentálással kapcsolatos tapasztalatok 

megosztása, a mérés-értékelési munkacsoport koordinálásával.  

 A differenciált tervezés, fejlesztés beépítése a gyakorlatba. 

 Hátrány kompenzálás, esélyegyenlőség növelése. 

 Az óvoda-iskolai átmenet könnyítése, a részben osztott, illetve osztott csoportok tervezési 

dokumentumai, gyakorlati tevékenységek összehangolása.  

 A külső-, és belső ellenőrzések során minőségi megfelelés.  

 Az intézményi önértékelés, és a Belső Ellenőrzési Csoport tevékenységének aktív, minden 

területre való kiterjesztése. 

 A Zöld munkaközösség munkája, és hagyományai nyomán pályázat benyújtása az cím 

örökös elnyerésére. 

 A műfüves ovi-foci pálya rendszeres használata.  

 Az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása. 

 A családok mentális-, és szociális körülményei eltérőek. Jelentős, a hátrányos helyzetű 

gyermekek száma. Nagyobb figyelmet kell fordítani a hátránykompenzálásra és az 

esélyegyenlőség kezelésére.  



9 

 

A 2020-2021-es nevelési év csoportszervezéséhez, illetve az ahhoz szükséges humán erőforrás 

biztosításához, - mely elengedhetetlen feltétele az intézmény eredményes működésének -, 

tisztelettel kérem a Képviselő Testület jóváhagyását. 

 

Polgár, 2020. június 5. 

          

 

 

Peténé Molnár Éva 

intézményvezető 

 

 

 


