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N a p s u g á r  Ó v o d a  é s  B ö l c s ő d e  

4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 

Tel.: 06 52 573 153 

Email: napovi@napovi.t-online.hu 

OM azonosító: 030978 

 

B es zá m o l 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 

2022/2023-as nevelési évben indítandó óvodai csoportokról, csoportszervezésről, 

felnőtt-, és gyermeklétszám alakulásáról 

 

 

Bevezető 

Törvények, jogszabályok, hatályos rendelkezések, melyek meghatározzák a 2022-2023-as 

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 2022-2023-as nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozásra a Képviselő Testület által 

elfogadott időpontban, 2022. április 26-28-án került sor.  

Előtte ebben az évben már lehetőségünk nyílt, a 2019-ben hagyományteremtő szándékkal 

indított, a leendő óvodaköteles gyermekek szüleinek megszólítását célzó, az óvoda vezetősége 

által előkészített bemutatkozó programsorozat személyes jelenléti megszervezésére. Célja, a 

polgári gyermekek lakóhelyükön való beóvodáztatása. Az előző két évben meghiúsult sajnos ez 

a személyes bemutatkozás, így tavaly új lehetőséget keresve, a cél érdekében bemutatkozó videó 

közzétételével próbáltuk az intézmény gyermekközpontú környezetét megismertetni az 

érdeklődőkkel. S az óvodai beiratkozás időpontjáról többféle lehetőség kihasználása, - Polgártárs 

újság, Honlap, Óvodai Hirdető tábla útján-, értesítettük az érintett lakosságot, a leendő óvodások 

szüleit.  
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A tájékoztatás nyomán, melyet eredményesnek értékel a nevelőtestület, a 2022-2023-as nevelési 

évre, személyesen: 66 fő iratkozott be. 

   

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 3 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, SNI gyermekek aránya, nemek szerinti 

elosztás). 

A nevelési év tervezésénél elsődleges szempont az óvodai felvételi körzethatár, amely Polgár 

város területére vonatkozik, de indokolt esetben a fenntartóval egyeztetve, más körzetből 

jelentkezők igénye is (pl. Folyás, Tiszaújváros,), figyelembe vehető. 

A tervezés során az intézményi férőhelyek, a szabad kapacitások, valamint a tanköteles 

gyermekek számának alakulása meghatározó. 

Információ gyűjtés az óvodai csoportok tervezéséhez, szervezéséhez: 

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

adatbázisából a két és fél-, három-, négy-, ötéves gyermekek számának felmérése, 

c) felmérés készült az iskolába készülő hatévesek adatairól, az iskolába lépők (száma: 72 fő), 

valamint a Kormányhivatal határozatai alapján, az óvodában maradók létszámáról (28 fő), 

d) a bölcsőde szakmai vezetője megvizsgálta az óvodába lépő bölcsődések létszámát. 

A rendelkezésre álló adatok alapján viszonylag jól behatárolható értékek születtek. 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, hatéves) 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 

2020/2021. 

nevelési évre 

vonatkozó 

adatok 

292 
250+2 (SNI) 

2020. október 1-jén 
3  

2021/2022. 

nevelési évre 

vonatkozó 

adatok 

304 

286+8 (SNI) 

2021. október 1-jén 

 

1 

2022/2023. 

nevelési évre 

vonatkozó 

adatok 

321 
Várhatóan 

 290 + 8 (SNI) 
1 

 

Fenti táblázatban az óvodáskorú gyermekek számát növelhetik azok az évközben érkező 

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

nyernek az óvodába. 

A gyermekek létszámának alakulása: 

2020-2021-es nevelési évben: 

Óvodában 

maradt 

gyerekek 

Bejövő 

2,5-3-4-5 

évesek 

Felmentést 

kérők 

Elutasított 

2,5 éves 

gyerekek 

Induló 

csoportok 

2020. 

októberi 

létszám 

184 66 3 - 11 250+2 (SNI) 

 

2021-2022-es nevelési évben: 

Óvodában 

maradt 

gyerekek 

Bejövő 

2,5-3-4-5 

évesek 

Felmentést 

kérők 

Elutasított 

2,5 éves 

gyerekek 

Induló 

csoportok 

2021. 

októberi 

létszám 

206 80 1 - 11 286+8 (SNI) 

 

2022-2023-as 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 

224 66 1 - 11 290+8 (SNI) 
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Az elmúlt év számadatai azt mutatják, hogy az összlétszám emelkedett, ami abból is adódik, hogy 

az óvodában maradó gyermekek száma magasabb, és többen lépnek be az intézményi 

gondozásba, mint az előző években. 

A 2022/23-as, várhatóan magasabb gyermeklétszámot az iskolát kezdők alacsonyabb létszáma, 

az óvodában mardók magasabb létszáma (2021-ben 206, 2022-ben 224 gyermek), és az emelkedő 

születésszámok (lakónyilvántartó adat) eredményezi. 

A korábbi két év összes gyermeklétszámának tükrében azt láthatjuk, hogy szeptembertől az előző 

évihez hasonló óvodáslétszámot 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.  

Az óvodai beiratkozást követően, a 2022-2023-as nevelési évben, a 11 óvodai csoportban 

tervezett csoportlétszám az alábbi táblázatban összegezhető: 

 

Óvodák és csoportok 

 

2020/2021. nevelési 

évre 

csoportlétszáma 

(2021. május 31.) 

 

 

2021/2022. nevelési 

év csoportlétszáma 

(2022. május 31.) 

 

2022/2023. nevelési 

évre tervezett 

csoportlétszám 

 

1.  

Bessenyei 

úti óvoda 

Maci 25 26 26 

2.  Cica 25 26 26 

3.  Nyuszi 24 26 26 

4.  Csibe 23 30 30 

5.  Méhecske 26 29 25 

6.  Micimackó 25 27 27 

7.  Mókus 23 24 25 

8.  Kisvakond 24 24 25 

Bessenyei úti székhely óvoda 

összesen: 
195 212 210 

9.  

Móra úti 

óvoda 

Katica 30 30 30 

10.  Pillangó 25 27 25 

11.  Süni 25 27 25 

Móra úti telephely óvoda  

összesen: 
80 84 80 

Összesen: 275 296+8 (SNI) 290+8 (SNI) 
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Bölcsődei csoport 
2020/2021 

(2021.május 31-

ig) 

2021/2022-es 

nevelési évre 

(2022. május 

31-ig) 

2022/2023-as 

nevelési évre 

tervezett 

csoportlétszám 

Férőhely 14 14 14 

Bölcsődében maradók 4 6 3 

Bölcsődébe jelentkezett 17 22 12 

- Ebből a szülő nem tartott igényt a 

bölcsődei férőhelyre 

- 4 - 

Várólistára került 1 4 1 

Felvett gyerekek (folyamatos 

beszoktatással, óvodába történő év közbeni 

átadással) 

16 14 11 

 

A csoportok létszáma 2022. szeptember 1-jétől átlagosan 26 főre tehető, ez még változhat, 

növekedhet. Számítani 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 2022/2023-as nevelési évet.  

 

Az estleges óvodai felvételi igény minél nagyobb számban való kielégítése érdekében továbbra 

is kérjük Polgár Város Képviselő Testületének engedélyét, - a köznevelési törvény ide vonatkozó, 

25.§ (7) alapján -, a csoportok létszámának 20 %-kal történő bővítésére. A három épületben 

kialakított összes férőhely, biztosítja a polgári óvodaérett gyermekek teljes körű óvodai 

felvételét.  
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Személyi feltételek 2022. 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  1 1 2 

Gyeden lévő bölcsődei gondozó 1 - 1 

Gyeden lévő pedagógiai 

asszisztens 

- 1 1 

(A táblázat a 2022. szeptember 1-jétől várható állományi létszámot tartalmazza.) 

 

• 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 290 gyermeklétszámra való tekintettel a 

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

személyzet szükséges. 

• 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 előmeneteli rendszerének alkalmazása tovább folytatódik a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde intézményében. A 2022-2023-as nevelési évben 1 óvodapedagógus Pedagógus II.  
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besorolást célzó minősítő vizsgán fog részt venni. 2 fő óvodapedagógus gyakornok és 1 fő 

kisgyermeknevelő gyakornok kötelező Pedagógus I. besorolást célzó minősítő vizsgát fog tenni.  

Beiskolázási tervünk tartalmazza a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos terveket, amelyet 

a nevelőtestület fogadott el, és a Képviselő Testület hagyott jóvá. Jelenleg, a 2021-2022-es 

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

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

bölcsődei csecsemő és kisgyermek nevelő szakképesítése is. 

A törvényi változások nyomon követése meghatározó, az alapdokumentumok aktuális 

módosítása során. A 2020-2021-es nevelési évben az intézményi dokumentumok felülvizsgálata 

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

hatályosak, a 2022-2023-as nevelési év kezdéséhez módosítást nem igényelnek. 

Az óvodában nevelkedő gyerekek magyar és roma nemzetiséghez tartoznak.  Csoportokon belüli 

arányokról pontos adatok nincsenek az intézmény birtokában, hiszen az etnikai hovatartozás 

egyéni bevalláson alapul, ilyen jellegű felmérést nem végez az intézmény.  

A nevelő szülői hálózatba elhelyezett gyermekek is jelen vannak óvodában, őket főként 

Református és Görögkatolikus 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. 2022 szeptemberében az elmúlt év létszámához hasonlóan, 17 nevelt gyermek 

kezdi az óvodai életet. Arra vonatkozó adat, hogy hány gyermek fog érkezni lakóhelyváltás miatt 

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

 

Elérendő célok, megvalósítandó feladatok: a 2022 – 2023-as nevelési évre javasolt kiemelt 

feladatok: 

 

 

• Az éves nevelőmunka tervezésének összehangolása, pontosítása a csoportok között, 

csoportnaplók egységesítésének pontosítása. 

• A differenciálás konkrétabb megjelenítése minden csoportban az egyéni fejlettségi szintet 

figyelembe véve a nevelő munka eredményességének fokozására, fejlesztésére. 

• Csapatépítő tréningek, esetmegbeszélések 2 havonkénti szervezése, esetleg külső 

szakemberek bevonásával. 
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• A belső ellenőrzésen tapasztalt problémák miatt kért, külső szakmai véleményezés, 

állásfoglalás eredményeképpen, a szaktanácsadói látogatásba bevont óvodapedagógus 

számára megfogalmazott fejlődési program végrehajtásának támogatása.  

• A kialakult partneri kapcsolat erősítése a szülőkkel, új programok meghirdetése, 

rendszeres tájékoztatások szervezése gyermekük fejlődésével kapcsolatban. 

• A fejlődési napló alkalmazása, a mérési eredmények tükrében, az iskolaérettség elérése 

érdekében a mozgás, az akarati képességek, az anyanyelvi és a szocializáció területeinek 

fejlesztése. 

• Hagyományőrzés, a nemzeti ünnepek életkori sajátosságokhoz igazodó megszervezése. 

• Népi énekek, gyermekjátékok felelevenítésére szerveződő műhely létrehozása. 

• A Zöld Óvoda cím jegyében a környezettudatosság tükröződjön minden óvodai csoport 

éves tevékenységi tervében. 

A 2022-2023-as nevelési év csoportszervezéséhez, illetve az ahhoz szükséges humán erőforrás 

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

tisztelettel kérem a Képviselő Testület jóváhagyását. 

Polgár, 2022. június 13. 

          

 

 

Peténé Molnár Éva 

intézményvezető 

 

 

 


