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Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony! 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsődében megtörtént a gyermekek beiratkozása 2016. május 2. és 

május 4. közötti időszakban. 

A beiratkozás adatai a 2016.06.02. napon: 

 

Beiratkozott gyermekek létszáma:       116 fő 

 Ebből felmentést kért egy nevelési évre:       19 fő  

 Elutasításra kerül, mert nem óvodaköteles (2,5 éves):       6 fő 

Felvételt nyert újonnan beiratkozó gyermekek száma:       91 fő 

Az óvodában maradó gyermekek száma: (iskolába ment 83 fő)    162 fő 

Összesen:                                      253 fő 

 

A beiratkozás adatait összesítve kialakítottuk a 2016/2017-es nevelési év csoportelosztását. 

 

 

S.sz: Csoportok 2016/2017-es nevelési évre 

tervezett csoportlétszám 

1.  Cica csoport 27 

2.  Maci csoport 27 

3.  Nyuszi csoport 28 

4.  Csibe csoport 28 

5.  Méhecske csoport 28 

6.  Micimackó csoport 30 

7.  Katica csoport 28 

8.  Rügyecske csoport 29 

9.  Süni csoport 28 

 Összesen: 253 

 

Az egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 28 fő. 
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Megjegyzés: 

Várható gyermeklétszám évközben: 

a nevelőszülőkhöz került gyerekek, és Polgárra költöző családok óvodaköteles 

gyermekei, kb.: 10-15 fő.      

Bölcsődei csoportlétszám alakulása 

 

Bölcsődében maradók száma:    3 fő 

 

Bölcsődébe felvett új gyerekek száma: 11 fő  

Összesen:      14 fő  

 

Más településen óvodába járó gyerekek száma, akik potenciális óvodásként jöhetnek 

számításba: 

Polgári lakcím kártyával rendelkező, de életvitel szerűen más településen lakó:  12 

Polgári tartózkodási hellyel rendelkező, de más településen lakó   5  

2016/17-es nevelés évben Tiszaújvárosba iratkozó (3 éves)   3 

2016-ban Polgárról Tiszaújvárosba átiratkozó gyerek (5 éves)   1 

2016/2017-es nevelési évben Újtikosra járó      2 

2016/2017-es nevelési évben Tiszagyulaházára iratkozó    2 

2016/2017-es nevelési évben Görbeházára iratkozó     1 

Külföldön tartózkodó         7  

Összesen:                   33 gyerek 

 

A teljes körű (3 éves kortól) kötelező beóvodázás miatt szükségessé válik a csoportok 

férőhelyének 20 %-kal történő bővítése. Év kezdéskor a meglévő 9 csoportban túllépjük a 

törvény által megengedett, maximalizált létszámkeretet (25 fő). Mindemellett számítanunk kell 

az év közben érkező óvodaköteles gyermekekre is. 

A 2016/2017-es nevelési évben a jelenlegi állapotot a meglévő 9 csoportban a 20%-os csoport 

létszám bővítéssel tudjuk csak kezelni. 

 

Kérem a képviselő-testületet, engedélyezze a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményében a 

2016/2017-es nevelési évre a csoportlétszám maximális (25 fő) férőhelyének 20 %-kal történő 

növelését.  

Polgár, 2016. június 2. 

     Tisztelettel: 

        Icsu Ferencné 

                 intézményvezető 


