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                             Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

      4090. Polgár, Bessenyei u. 4-5. 

                                                        Tel.: 52/ 573-153 

                                          email: napovi@napovi.t-online.hu 

Polgár Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal      Tárgy: 2014/2015-ös nevelési  

           év előkészítése 

 

Tóth József        Ikt.sz.: 123/2014 

polgármester 

részére 

 

4090 Polgár 

Barankovics tér 5. 

 

A d a t s z o l g á l t a t á s  

 

 a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

2014/2015-ös nevelési év csoportszervezéséről,  

felnőtt és gyermeklétszám alakulásáról 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az elmúlt évben köznevelést érintő változások lassan stabilizálódtak. A 2014-2015-ös 

tanévben ezek a változások továbbra is érintik a csoportszervezést és a gyermeklétszám 

alakítását, a pedagógus életpálya modell bevezetése következtében a pedagógusok előmenetelét 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményében. 

Ahhoz, hogy egy minőségi óvodai intézményi rendszert tudjunk működtetni, amely napjaink 

elvárásainak megfelel, a köznevelés új irányait, az új köznevelési törvényből adódó 

változásokat mind figyelembe kellett vennünk.  

 

Aktualizáljuk alapdokumentumainkat és a törvényi változásokat átvezetjük Pedagógiai 

Programunkba, Szervezeti és Működési Szabályzatunkba, Házirendünkbe és Alapító Okiratunk 

is ennek megfelelően módosult, - benne a férőhelyek számának aktualizálása 270 főre - ezek 

közzététele is megtörtént honlapunkon. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2013. szeptember 1-jén hatályos 

rendelkezései  

 az intézményvezetők létszáma és óraszámai 1. és 5. melléklet] 

 a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó 2. melléklet 

 a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának 

meghatározására vonatkozó szabály [61.§ (5)] 
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 az új csoport- és osztálylétszámok, az Nkt. 25 . § (7) 

az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és 

átlaglétszámát a 4 . melléklet határozza meg 

 97.§ (18) és a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatás időkerete     

            25.§ (7), 27.§ (1)-(10) illetve (12)-(13), 28-29.§, 4. és 6. melléklet 

 A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: 

közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdés c./ pontjában foglaltak szerint a nevelés-

oktatási intézmény fenntartója meghatározza az adott tanítási évben indítható óvodai 

csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok, kollégiumi csoportok számát, továbbá 

engedélyezi a köznevelési törvény 4. számú mellékletében előírt maximális osztály-, 

csoportlétszámtól való eltérést.  

 

2015. szeptember 1 – től hatályos:  

 Kötelező óvodáztatás, attól az évtől, amelyben a gyermek augusztus 31-éig a 3. életévet 

betölti, és hatályba lépnek az ezzel kapcsolatos kivételekre vonatkozó szabályok. [Nkt. 

8.§ (2) bekezdése], - ezzel a problémával foglalkoznunk kell és a megoldási lehetőségek 

feltérképezésével már a 2014/2015-ös nevelési évben el kell kezdeni az előkészítő 

munkálatokat, amennyiben a hatástanulmányok ezt alátámasztják. 

 

2014/2015-ös nevelési év előkészítése, az óvodázás adatai: 

 

2014. április 24-30. között írathatták be gyermekeiket a szülők a 2013 szeptemberében induló 

nevelési évre.   

Csoportok átlaglétszáma 2014. szeptember 1-től: átlagosan 27-28 főre tehető, amely az évközi 

felvételek miatt várható.  

Az óvodai magas csoport létszámokra való tekintettel az átlag létszámot, évközben csak a 

tanköteles korú gyermekek felvételének kötelezettsége növelheti.  

A bölcsőde megfelelő kihasználtsággal, 14-fővel kezdi meg a 2014/2015-ös nevelési évet. A 

beiratkozást követően egy gyermeket utasítottunk el a bölcsődéből. Indok: Az édesanya nem 

dolgozik, és nem polgári lakos. 
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Személyi feltételek 2014. szeptember 1. napjától felnőtt létszám alakulása: 

 

Munkakör Bessenyei úti 

óvoda 

Móra úti  

óvoda 

Összesen 

Intézményvezető 1 - 1 

Óvodapedagógus  12 6 18 

Bölcsődei gondozó 

 

 

2 - 2 

Bölcsődei kisegítő  1 - 1 

Pedagógiai munkát segítők 

 

6 3 9 

Pedagógiai asszisztens 
2 1 3 

Óvodatitkár 1 - 1 

Mosónő 1 - 1 

Karbantartó, udvaros 1 - 1 

Összesen: 27 10 37 

 

Gyesen lévő óvodapedagógus  2 - 2 

Gyesen lévő pedagógiai munkát 

segítő 
- 1 1 

Fizetés nélküli szabadságon lévő 

óvodapedagógus  
1 - 1 

 

 

 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.  

 2013 szeptemberétől az állam finanszírozta a pedagógiai asszisztensek alkalmazását, 

számszerűen minden 3 óvodai csoport után foglalkoztatható egy pedagógiai asszisztens 

az óvodában, ez nálunk 3 főt jelent, amennyiben 3 csoportos telephely óvodával 

rendelkezünk. Ez a lehetőség nagyban megtámogatja a humánerőforrás gazdálkodási 

tervünk megvalósítását és a hatékony szakmai munkavégzést. 

 A Prémium Éves programban részt vevő 1 fő óvodapedagógus 2014. augusztus hónaptól 

nyugdíjba vonul, így munkájára nem számíthatunk a 2014/2015-ös nevelési évben. 

 A munkaügyi-személyügyi feladatokat az önkormányzat végzi, azonban az előkészítő 

és egyéb működéssel kapcsolatos munkák elvégzésére szükséges további személy.  A 

nyugodt, rugalmas és folyamatos intézményi működés biztosításához a folyamatos és 

szakszerű ügyintézés érdekében, szükségünk van ügyintéző teljes munkaidőben (8 

órában) alkalmazására továbbra is, mely feladatkör létesítésére a nemzeti köznevelési 
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törvény is ad lehetőséget a feladatalapú finanszírozás keretében.  A munkaügyi (akár 

gazdasági, egyéb gazdálkodási) ügyintézés közvetlen, napi, folyamatos kapcsolatot 

igényel az intézményvezetéssel és a dolgozókkal. A feladatkör betöltése feltétele a 

szakszerű, törvényes munkavégzésnek, a határidők következetes betartásának, és a 

dolgozók megfelelő képviselete is ezt követeli.  

Gyermeklétszám alakulása 2014/2015-ös tanévben   

 
A Nemzeti köznevelési törvény 45 § (2) bekezdése értelmében a  gyermek, ha eléri az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb, 

amelyben a 8. életévét betölti, tankötelessé válik. 

A fentiek értelmében az óvodába járók névsorát összehasonlítottuk a népesség nyilvántartás 

adataival és az érintett szülőket felszólítottuk a törvényi kötelezettség teljesítésére.  

2014 szeptemberétől 9 óvodai és 1 bölcsődei csoportot tudunk indítani. A csoportok 

szervezésénél körültekintően jártunk el, az óvodai előjegyzések birtokában, a jelentkezők 

lakcímének ismeretében, a szülői igényeket is figyelembe véve, valamint az integrációs nevelés 

követelményeinek való megfelelés alapján határoztuk meg a vegyes csoportok összetételét. 

 

270 fő a maximális befogadóképessége intézményünknek.                     

Óvodában maradt 162 gyermek, beiratkozott 80 fő, felvételt nyert a beiratkozott gyermekek 

közül 78 (ebből nevelt gyerek 7 fő), elutasított 2 fő.  2014. szeptember 1.-én várhatóan 250 

óvodás kezdi meg a nevelési évet. 

 

Óvodai csoportok 

2014. szeptember 1-i óvodai 

csoportlétszámok alakulása a 

beiratkozás után 

2014. szeptemberben 

várható (tervezett) létszám 

1.  

Bessenyei 

úti óvoda 

Cica csoport 27 27 

2.  Maci csoport 26 27 

3.  Nyuszi csoport 28 28 

4.  Csibe csoport 28 28 

5.  Méhecske csoport 28 28     

6.  Micimackó csoport 30 30 

Bessenyei út összesen: 167 168 

7.  

Móra úti 

óvoda 

Katica csoport 23 27 

8.  Rügyecske csoport 25 28 

9.  Süni csoport 25 27 

Móra úti telephely óvoda összesen: 73 82 

Összesen: 240   250 
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A táblázat tartalmaz egy beiratkozás utáni aktuális állapotot és tartalmaz – egy a 

tapasztalatainkra épülő - szeptemberi óvodakezdésre tehető becsült értéket. Ennek oka, hogy 

néhány szülő, vagy nevelőszülőhöz került gyermek, vagy költözés miatt később beiratkozó 

gyermek óvodai beíratása várható még. 

 

 
Férőhely 

Bölcsődében 

maradók 

Felvett 

gyerekek 

száma 

Összesen 

Bölcsőde 14 3 11 14 fő 

 

 

A családok mentális és szociális körülményei eltérőek. Emelkedő tendenciát mutat a 

halmozottan hátrányos gyermekek száma. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a 

hátránykompenzálásra és az esélyegyenlőség kezelésére.  

 Óvodánkban nevelkedő gyerekek 40%-a a roma  nemzetiséghez tartozik.  

            Csoportbeli arányuk évek óta tartósan emelkedik.   

  Emelkedő tendenciát mutat a nevelő szülői hálózatba elhelyezett gyermekek száma 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a gyerekek hátrányos és veszélyeztetett helyzetűek, 

őket a Református és Görög katolikus egyház közreműködésével helyezték ki 

nevelőszülőkhöz.   

Nyilván, hogy ez problémát okoz az intézménynek egy kialakított magas óvodai 

csoportlétszám mellett. Tervezni a kiszámíthatatlanság miatt nehezen lehet, viszont ez a 

kötelezettség többféle problémát von maga után: nem rendelkezünk megfelelő humán 

erőforrással, mivel ezek a gyerekek nagy számban halmozottan hátrányos helyzetűek, 

több területen fejlesztésre szorulnak, nagy létszámú csoportokban nehezen megoldott 

fejlesztésük. 

Nincs kidolgozott szabályozás, nincs kialakult kapcsolattartási rendszer, együttműködési 

megállapodás a nevelő szülői hálózatot működtető felelős személyekkel. Elért eredmény, hogy 

van információnk és tudunk tervezni. A beiratkozást követően a görög katolikus és református 

nevelőszülői hálózat kapcsolattartóitól a következő szóbeli tájékoztatást kaptam az év közben 

várható nevelt gyermekek számát illetően: a református egyház kapcsolattartója szerint nem 

várható nevelt gyermek a részükről, mert minden helyük betöltésre került, a görög-katolikus 

egyház kapcsolattartója szerint 4-5 nevelt gyermek várható. 

 

2014 szeptemberében 20 fő nevelt gyermek kezdi az óvodai életet. 2013-ban 22 nevelt gyermek 

érkezett év közben óvodánkba, Még nem tudjuk, hogy év közben várhatóan hány gyermek fog 
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érkezni lakóhelyváltás miatt év közbeni óvodai felvételre. A nagymértékű felvételi igény minél 

nagyobb számban való kielégítése érdekében kértük és megkaptuk a köznevelési törvény ide 

vonatkozó 102. §-a alapján a képviselőtestület engedélyét, a csoportok létszámának 20 %-al 

történő bővítésére. Így a 2014-2015-ös tanévben, azaz 1 nevelési évre sikerült megoldani a 

polgári óvodáskorú gyermekek indokolt óvodai felvételét.  

Már év kezdéskor túllépjük a törvény által megengedett, maximalizált létszámkeretet (25 fő) 

ugyanis az engedélyezett 20%-ból csoportlétszám bővítésre már a felvételkor 10 %-ot 

felhasználtunk, a maradó 10 %-ot meghagytuk az év közbeni kötelező felvétel biztosítására 

(tanköteles korú gyermekek). 

Ha a szeptemberben elutasított és a még otthon lévő gyerekek számát megvizsgáljuk, - akik 

szerepelnek a lakónyilvántartóban, - kb. 52 gyermeket jelent a jövő évi óvodai létszámban. 

Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy 2015 szeptemberétől minden gyermeket kötelező 

lesz felvenni az óvodába a köznevelési törvény szerint. Akkor felmerül nemcsak a 2014-es év 

indításakor a csoportlétszám emelésének, hanem 2015-ös év indításakor a csoportok számának 

bővítése is 2 csoporttal. Erre megfelelő épületet, - ahol a fogadásra kész csoportszoba 

kialakítása lehetséges - az óvodához tartozó Postakert illetve közismert nevén MATÁV 

épületben látjuk. Ehhez pályázatot nyújtott be fenntartónk. Csoport bővítésére és 

megszüntetésére, csak a nyári időszakban június-augusztus hónapokban van lehetőségünk a 

Nemzeti köznevelési törvény 84. § (3) bekezdése alapján. Mely szerint:  

 (3) A fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési 

évben 

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet 

meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem 

szüntettethet meg, ezért kérjük ennek figyelembe vételét az csoportbővítési munkálatok 

betervezésénél és megvalósításánál.  

Jelenleg 52 gyermek van a lakónyilvántartó rendszerében, akik közül 37 fő 3 éves 15 fő 4 éves,  

77 fő  2 éves, ők ebben a nevelési évben nem iratkoztak még be az óvodába. A statisztikai adatok 

is alátámasztják a 2015-ben tervezett 2 óvodai csoportbővítést. 

 A nehézséget az ideiglenes tartózkodási helyen nyilvántartott, folyamatosan változó 

létszám jelenti, hosszútávon jelentheti, különös tekintettel a 2015. szeptember 1-től életbe 

lépő 3-éves kortól történő óvodai kötelezettségre. A Nkt. szabályozza ezt a következő 

módon: A Nkt. 49. § (3) bekezdése szabályozza az óvodai felvételt, átvétel jelentkezést.  

„A (3) bekezdés alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a 

kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és 

az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a 
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gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első 

határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. ……az életvitelszerű 

körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 

napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás 

igénybevételét igazoló nyilatkozatot.” 

 

A jelenlegi állapotot – a megfeszítettség határán,  – a 2014-2015-ös tanévben kezelni tudjuk a 

20%-os létszámbővítéssel,   a köznevelési törvény § - a alapján és a képviselőtestület 

jóváhagyásával. 

 

Óvodapedagógusaink továbbképzését az Integrációs Pedagógiai Programhoz nyújtott 

keretösszegből és a 2014 évre tervezett költségvetési keretünkből finanszírozzuk. Továbbképzési 

tervünk tartalmazza a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos feladatainkat, tervünket, 

amelyet nevelőtestületünk elfogadott. A 2012/2013-as tanében 2 fő elvégezte a közoktatási 

vezető szakot, 1 fő jelenleg végzi ezt a szakot önerőből, és 2014-ben beiskolázásra kerül még 1 

pedagógus, terveink szerint. Egyéb irányú pedagógiai szakvizsgával 4 fő rendelkezik.   2 

óvodapedagógusnak van bölcsődei csecsemő és kisgyermek gondozói szakmája is. 

2014-ben is pályázhatunk az Integrációs Pedagógiai Program megvalósítására. A fejlesztő 

eszközöket, a csoportszoba szükséges berendezéseit, a továbbképzések költségeit is ebből a 

keretből finanszírozzuk. 

 

Kérem a jóváhagyást a 2014-2015-ös nevelési év csoportszervezéséhez és humán erőforrásának 

biztosításához. 

 

 

Polgár, 2014. június 10. 

    

Tisztelettel: 

 

                                     Icsu Ferencné 

                                     intézményvezető 

 

 


