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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC törvény  (a továbbiakban: Nktv.) 85. § (2) 

bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal beszámolót kérhet az 

intézmény vezetőjétől az intézmény tevékenységéről.  Az intézményvezető elkészítette a 

beszámolót és a tájékoztatót, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdésének 6. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó 

közfeladatok körében ellátandó  helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az óvodai ellátás 

biztosítása. 

Az Nktv. 8. § (2) bekezdése alapján  a  gyermek  abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 

a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt. Az intézmény alapellátási körében a 2-7 éves gyermekek napközbeni 

ellátásáról,  fejlesztéséről gondoskodott, melyet 11 óvodai és 1 bölcsődei csoport szervezésével 

biztosított. 

Az óvodai ellátás a Bessenyei úti székhely óvodában 8 csoport, a Móra úti telephelyen  3 csoport 

kialakításával került biztosításra.   

 

A 2021. évi októberi statisztikai adatok alapján az intézményben  286 fő óvodás és összesen 18 fő 

bölcsődés gyermek járt. A bölcsődés gyermekek év közben óvodába történő átadása folyamatos 

volt, így férőhely hiány miatt nem kellett gyermeket elutasítani.  

A pedagógiai munka irányítását végző intézményvezető munkáját 1 fő általános intézményvezető-

helyettes és 1 fő szakmai intézményvezető-helyettes segíti.  

A nevelési évben  19 fő óvodapedagógus, 3 fő pedagógiai asszisztens dolgozott a csoportokban, a 

pedagógiai munkát további 3 fő pedagógiai asszisztens, (három csoportonként 1-1 fő) 11 fő 

szakképzett pedagógiai munkát segítő munkatárs (dajka) és 1 fő óvodatitkár látta el. A bölcsődei 

feladatok ellátását 2 fő  bölcsődei kisgyermeknevelő, 1 fő  bölcsődei dajka biztosította.  Egyéb 

technikai munkakörben 2 fő  került foglalkoztatásra.  

Közfoglalkoztatás keretében 6 fő,  rehabilitációs foglalkoztatás keretében 2 fő segítette az óvoda 

működését. 

A beszámoló megfogalmazza, hogy az intézmény a 2021/2022-es nevelési évet sikeresen zárta.  

 

A 2022/2023-as nevelési  év beindítása 

Az intézménybe való beiratkozásra 2022. április 26-tól április 28-ig tartó időszakban volt 

lehetőség.   

Az óvodában maradó gyerekek száma 224 fő, újonnan bejövő 66 fő, így a várható összlétszám 290 

főben realizálható. Jelenlegi információ szerint 1 gyermek esetében kért a szülő halasztást. 
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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 2022/2023-as nevelési évben a 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) eredményezik. 

A korábbi két év adata tükrében azt láthatjuk, hogy szeptembertől az előző évihez hasonlóan alakul 

a gyermeklétszám. 

A bölcsődei férőhely kihasználtsága ez évben kedvező, a bölcsődéből az óvodába történő év 

közbeni rugalmas átmenet biztosítja minden jelentkező számára az ellátást. A bölcsőde megfelelő 

kihasználtsággal 14 fővel kezdi meg az új nevelési évet.  

 Az óvodai csoportok létszáma 2022. szeptember 1-jétől átlagosan 26 főre tehető, ez még 

változhat, növekedhet. Számítani kell az évközben érkező óvodaköteles gyerekekre, akik költözés 

vagy nevelőszülőknél való elhelyezés miatt kerülnek Polgárra. Számuk - az előző évek 

tapasztalatait alapul véve - átlagban 8-10 főre tehető.  

 

Az Nktv. 25. § (7) bekezdése szabályozza az óvodai csoportok  maximális  és átlaglétszámát, mely 

alapján a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető  a 

maximális csoportlétszám.  Fenti törvényre való  hivatkozással  az intézményvezető kérte a 

fenntartó hozzájárulását a  maximális csoportlétszámok 20 %-os növeléséhez. 

 

Az előterjesztés mellékletei terjedelmük miatt csak elektronikus úton kerülnek megküldésre.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Polgár, 2022. június 15. 

         Tóth József 

                                                                                              polgármester 

Határozati javaslat 

……./2022. (VI. 30.)  határozat 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról és a 

2022/2023-as nevelési  év beindításáról  szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta. 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Napsugár  Óvoda 

és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról szóló 

beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./  A Képviselő-testület  a 2022/2023-as nevelési évről szóló tájékoztatót az 

előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja és a Napsugár Óvoda és 

Bölcsődében indítható óvodai csoportok számát  11 csoportban  állapítja 

meg. 

 

3./  A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25. 

§ (7) bekezdésében foglalt jogkörében engedélyezi  a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde intézményben a 2022/2023-as nevelési évben a csoportlétszám 

maximális férőhelyének 20 %-kal  történő növelését. 

 

 Határidő:    2022. szeptember 1. 

 Felelős:      Tóth József polgármester 

             Peténé Molnár Éva intézményvezető 


