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            Napsugár Óvoda és Bölcsőde             2.sz. melléklet 
          4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 

                                                      Tel: 52/ 573-153, 392-239 

                                                  Email: napovi@napovi.t-online.hu 

                                                                                                     OM: 030978 

 

 

B es zá m o l ó  a  Kép 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  

2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportokról, csoportszervezéséről,  

felnőtt és gyermeklétszám alakulásáról 

 

 

 

 

Bevezető 

Törvények, jogszabályok, hatályos rendelkezések, melyek meghatározzák a 2017-2018-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.  

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve kiadásáról.   

Az óvodai beiratkozások időpontjáról hirdetmény (Polgártárs újság, Polgárinfó helyi Tv, 

Honlap, Óvodai Hirdető tábla) útján értesítettük a lakosságot, a szülőket.  

A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozóan az óvodai felvételekre 2017. május 2-4. között 

került sor. 

 

A nevelési év előkészítésének feladatai 

a) az óvodai beiratkozás lebonyolítása, 

b) a nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása,  

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

létszámától való eltérésének szabályozása,  

d) annak meghatározása, hogy az óvodai beiratkozás után, milyen lehet az intézménybe felvett 

gyermekek aránya (integrált nevelés biztosítása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek számára, lányok, fiúk, korcsoportok aránya). 
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Nyilatkoztattuk a szülőket, arról, hogy a 8 órát vagy azt meghaladó időtartamban igényli e az 

óvodai ellátást. A gyerekek utáni normatíva igénylésnél van ennek jelentősége, amelyet a 

statisztikai jelentésben fel kell tüntetnünk. A 2017/18-as nevelési évben mindenki 8-órában 

kívánja igénybe venni az óvodai ellátást. 

 

A 2017/2018-as nevelési év tervezésénél tartjuk az óvodai felvételi körzethatárt, amely Polgár 

város területére vonatkozik. Indokolja ezt az a tény, hogy városunkban magas az óvodáskorú 

gyerekek száma, ezért más körzet (pl. Folyás) igényét nem tudjuk figyelembe 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 három-, négy-, ötéves gyermekek számát vizsgáltuk,  

c) felmértük az iskolába készülők adatait, és kialakítottuk az iskolába lépők és az óvodában 

maradók létszámát, 

d) a Bölcsőde szakmai vezetője információt adott az óvodába lépő bölcsődések létszámát 

illetően.  

 

A rendelkezésre álló adatok alapján közelítő értékekkel tudtunk dolgozni. A tervezéshez a 

népesség-nyilvántartás adatai szolgáltatták az alapot. A Polgáron jelenleg lakóhellyel vagy 

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

következő:  

 

Összehasonlító táblázat  

 

 3-6 éves óvodáskorú 

gyerekek 

száma összesen 

Óvodába járó gyerekek 

száma 

 

Felmentést kapott 

gyerekek száma 

2016/2017 

évre 

vonatkozó 

adatok 

276 

 

261 
2016. október 1-én 

 

15 fő beiratkozáskor 

 + 9 fő év közben 

2017/2018 

évre 

vonatkozó 

adatok 

262 
258 

Várható 2017.október 1-én 
3+1 tartósan beteg 
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A mellékelt adatok is mutatják, hogy városunkban csökkent 3 fővel az óvodába felvételt kérő és 

nyert gyerekek száma.  A felmentés kérők száma is számottevően kevesebb, a 16/17-es nevelési 

évben beiratkozáskor 15 fő, majd még 9 fő év közben, a 17/18-as nevelési évre történő 

beiratkozáskor eddig 3 fő kért felmentést az óvodába járás alól.  

 

A gyermekek létszámának alakulása 

  

2016/2017-es nevelési évben: 

 

Kimenő 

nagycsoportosok 

száma 

Bejövő  

3-4-5 

évesek  

Óvodában 

maradt 

gyerekek 

Felmentést 

kérők  

Elutasított  

2,5 éves 

gyerekek  

Induló 

csoportok  

Összlétszám 

az 

óvodában 

79 96 165 15+9 7 9 261 

 

2017/2018-as nevelési évben: 

 

Kimenő 

nagycsoportosok 

száma 

Bejövő  

3-4-5 

évesek  

Óvodában 

maradt 

gyerekek 

Felmentést 

kérők  

Elutasított  

2,5 éves 

gyerekek  

Induló 

csoportok  

Összlétszám 

az 

óvodában 

71 71 187 3 8 9 258 

 

A két évet hasonlítva az óvodában a kimenő nagycsoportosok száma kevesebb, vagy 

ugyanannyi, mint a bejövő 3-4 évesek száma, és közel azonos a két évet tekintve az óvodába 

járó gyerekek összlétszáma. Ez évben a kimenő nagycsoportosok száma egyezik a bejövő 

kicsik számával, viszont több gyerek maradt vissza óvodában.  Kevesebb lett az iskolaköteles 

és iskolába elmenő gyerekek száma, az egyéni fejlettségi mutatók szerint. 8 fő 2,5 éves 

gyermeket kellett elutasítanunk, akik közül 4 főnek a bölcsődében tudtunk helyet biztosítani. A 

bölcsődei férőhely feltöltés nem volt kedvező ez évben, kevesebben jelentkeztek a megadott 

felvételi időben bölcsődébe, mint ahány férőhelyünk van.  Bevezettük és tovább kívánjuk 

folytatni az év közbeni rugalmas bölcsődéből óvodába történő átmenetet, amelynek kritériumai 

vannak, ezek a következők: 3. életkor betöltése, óvodaérettség fizikális és értelmi képességek 

tekintetében is és nem utolsó sorban óvodai férőhely megléte.  
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2017-2018-as nevelési évben tervezett csoportok létszáma az óvodai beiratkozást követően  

 

 

Óvodák és csoportok 

 

2016/17. nevelési év 

csoportlétszáma 
(2017. május 31-én) 

 

 

2017/18. nevelési évre 

tervezett 

csoportlétszám 

 

 

 

1.  

Bessenyei 

úti óvoda 

Cica csoport 30 30 

2.  Maci csoport 28 29 

3.  Nyuszi csoport 27 30 

4.  Csibe csoport 29 29 

5.  Méhecske csoport 29 30 

6.  Micimackó csoport 29 30 

Bessenyei úti székhely óvoda 

összesen: 
172     178 

7.  

Móra úti 

óvoda 

Katica csoport 28           26 

8.  Rügyecske csoport 29       28 

9.  Süni csoport 28       

 
    26 

Móra úti telephely óvoda  

összesen: 
85    80 

Összesen: 257    258  

   

   

Bölcsődei 

csoport 

Bölcsődébe 

jelentkeztek 
Férőhely 

Bölcsődé 

ben 

maradók 

Elutasított

ak 

Felvett 

gyerekek 

száma 

Összesen 

2016/17 20 14 3 9 11 14 

2017/18 12 14 3 1 11 14 

  

 

A csoportok létszáma 2017. szeptember 1-től átlagosan 29 főre tehető, ez még változhat, nőhet. 

Számítanunk kell az évközben érkező óvodaköteles gyerekekre, akik költözés vagy nevelő 

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

átlagban 10-15 főre tehető. Az adataink és a tapasztalatok igazolják, hogy a 2017/20178-as 
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nevelési évben is indokoltan tervezünk az óvodai kapacitásbővítésre, azaz két csoport 25 - 25 

fővel indítására. 

Indokainkat alátámasztják a felmentést kérő 3 gyerek, a maximális létszám felett óvodába járó 

33 gyerek, a 8 elutasított 2,5 éves gyermek, akik jelen pillanatban nem óvodakötelesek, de a 

nevelési év közben betöltik a 3. életévüket, most azonban helyhiány miatt nem részesülhetnek 

2,5 éves koruktól óvodai nevelésben.  

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 2017/2018-as nevelési évet.  

 

2015. szeptember 1 – től hatályos a 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], - ahhoz, hogy minden gyereket sikeresen 

beóvodázzunk, a megoldási lehetőségek feltérképezésével már a 2016/2017-es nevelési évben 

el kellett kezdeni az előkészítő munkálatokat. A nagymértékű felvételi igény minél nagyobb 

számban való kielégítése érdekében kérjük ismét  a köznevelési törvény ide vonatkozó 102. §-a 

alapján a képviselőtestület engedélyét, a csoportok létszámának 20 %-al történő bővítésére. Így 

terveink szerint a 2017/2018-as nevelési évben, azaz 1 nevelési évre sikerül majd 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). 

Személyi feltételek 2017. 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 
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Mosónő 1 - 1 

Karbantartó, udvaros 1 - 1 

Összesen: 27 10 37 

 

Gyeden lévő óvodapedagógus  2 - 2 

Gyeden lévő bölcsődei gondozó 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.  

 A 258 gyermeklétszámra való tekintettel a feladatellátásához előírt, és az állam által 

finanszírozott óvodapedagógusi és a dajkai személyzet szükséges és biztosított.  A 

megnövekedett gyermeklétszám miatt kis létszámú fejlesztő csoportok kialakításával 

lehet a meglévő hátrányokat kompenzálni, az esélyegyenlőséget biztosítani.   A fejlesztő 

szobában a pedagógus által napközbeni kisebb csoportokban történő fejlesztéssel a 

túlzsúfoltság átmenetileg kompenzálható.  

 A pedagógiai asszisztensek - ez nálunk 3 főt jelent - nagyban támogatják a hatékony 

szakmai munkavégzést. 

Óvodapedagógusaink továbbképzése  

A pedagógusok előmeneteli rendszerének bevezetése és alkalmazása tovább folytatódik a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményében.  A 2016/17-es évben 1 fő óvodapedagógus 

sikeres minősítő eljárására került sor, és 2 fő gyakornok tett sikeres minősítő vizsgát. A 

2017/18-as nevelési évre 2 fő óvodapedagógus és 1 fő kisgyermeknevelő jelentkezett minősítő 

eljárásra. A pedagógus életpálya modell bevezetésre került a főiskolai végzettségű bölcsődei 

szakmai vezető esetében. Gyakornoki minősítésben dolgozik két évig mentor támogatásával, 

majd a második év utolsó hónapjában minősítő vizsgát köteles tennie. Mindez a 2018-as 

költségvetést fogja érinteni. 

Továbbképzési tervünk tartalmazza a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos feladatainkat, 

tervünket, amelyet nevelőtestületünk elfogadott. A 2017/18-as nevelési évben 5 fő rendelkezik 

közoktatási vezető képesítéssel. Egyéb irányú pedagógiai szakvizsgával 6 fő rendelkezik.  2 

óvodapedagógusnak van bölcsődei csecsemő és kisgyermek nevelő szakmája is. 

 

Aktualizáljuk alapdokumentumainkat és a törvényi változásokat átvezetjük Szervezeti és 

Működési Szabályzatunkba, Házirendünkbe, Továbbképzési tervünkbe. 
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 Óvodánkban nevelkedő gyerekek 44%-a roma nemzetiséghez tartozik.  Csoportbeli 

arányuk lassan emelkedik.   

 A nevelő szülői hálózatba elhelyezett gyermekek száma jelen van óvodánkban. 

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. 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 2-3 nevelt gyermek várható. 

2017 szeptemberében 17 nevelt gyermek kezdi az óvodai életet, az elmúlt év 24 fő számához 

képest. Még nem tudjuk, hogy év közben várhatóan hány gyermek fog érkezni lakóhelyváltás 

miatt év közbeni óvodai felvételre.  

A jelenlegi állapotot – a megfeszítettség határán,  – a 2017-2018-as nevelési évben kezelni 

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

jóváhagyásával. 

 

Elérendő célok, megvalósítandó feladatok: 

 A 2016-ban bevezetett tehetséggondozó műhelyeket (4) továbbfejlesztjük. Feladatunk a 

műhelyek munkájának támogatása, a működési feltételek javítása. A tartalmi munka 

fejlesztése a munkaközösségek által létrehozott „Ötlettár” segítségével. 

 2016-ben pályáztunk a Tehetséggondozás támogatására. A fejlesztő eszközöket, a 

pedagógusok díjazását, a továbbképzések költségeit is ebből a keretből tervezzük 

finanszírozni. 

 A 2016/2017-ben kialakított a szakmai hospitálás rendszert tovább folytatjuk, fejlesztjük. 

 A Zöld munkaközösség munkáját, és hagyományait tovább bővítjük.  

 A műfüves ovi-foci pálya rendszeres használatát megszervezzük. 

  Kidolgoztuk az Intézményi Önértékelés dokumentációját.  

 Az optimális 2m2/gyermek mozgástér biztosítása. 

 A túlzsúfolt csoportszobák megszüntetése. 

 Kiscsoportos és egyéni fejlesztés feltételeinek megteremtése. 

 Megfelelő számú csoportszoba kialakítása a törvény által előírt 25 fős létszám biztosítása 

érdekében. 
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 Az intézmény infrastruktúrájának korszerűsítése. 

 Az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés feltételeit biztosítjuk. 

 A családok mentális és szociális körülményei eltérőek. Stagnál a halmozottan hátrányos 

gyermekek száma. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a hátránykompenzálásra és az 

esélyegyenlőség kezelésére.  

 

 

Kérem a jóváhagyást a 2017/2018-as nevelési év csoportszervezéséhez és humán erőforrásának 

biztosításához. 

 

Polgár, 2017. június 6. 

          

 

 

          Icsu Ferencné 

                                                                                                  intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


