A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 103/2018.
Decs nagyközség képviselő-testületének 2018. június 27. napján,
15,00 órakor megtartandó ülésére

Javaslat a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde
2018/2019. nevelési évében indítható csoportszámára és
dolgozói létszámára

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző és
Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató
Készítette: Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató
Törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja:
Humán Bizottság: 2018. június 25.
PF Bizottság: 2018. június 26.

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja
értelmében az intézmény fenntartójának hatáskörébe tartozik, hogy „…..meghatározza az
adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát,……”

Jelen előterjesztés tartalmazza azokat az adatokat, melyek segítik a képviselő-testület
véleményének kialakítását a 2018/2019. nevelési évében Decs Tesz-Vesz Óvoda indítható
csoportszámaira és dolgozói létszámára vonatkozóan.
Az intézményben 2018. április 23-án és április 24-én bonyolítottuk le az óvodás és
bölcsődés korú gyermekek beiratkozását, ezt megelőzően természetesen a beíratási
felhívást a helyben szokásos módon a jegyző közzé tette.
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Helyi népesség nyilvántartás szerint óvodaköteles korú a településen
41fő
2018/2019
Óvodai
Speciális óvodai
nevelési évre
jogviszonnyal
felvétele
Nem iratkozott
óvodánkba
rendelkezik
indokolt
írattak
25 fő (22 fő
Decs Tesz-Vesz
Óvoda)
10 fő
1 fő
5 fő
Azok a gyermekek, akiket szülei nem írattak be intézményünkbe, a védőnői nyilvántartás
szerint életvitelszerűen nem tartózkodnak Decsen. Felkutatásuk folyamatban van.
A beiratkozás eredménye:
Óvodába: 16 beíratott gyermek.
Óvodaköteles, azaz 3. életévét 2018. augusztus 31-ig betöltött gyermeket 10 főt írattak.
Nem óvodaköteles, de felvehető gyermeket, 6 főt.
(Ezen felül 5 fő azon gyermekek száma, akik az egységes óvoda-bölcsőde csoportban
bölcsődés státuszban voltak, és a következő nevelési évben a szülő átíratta őket
óvodánkba.)
Bölcsődébe:
9 gyermeket írattak, akik közül 7 fő vehető fel a mini bölcsődei csoportba. 1 gyermek
bölcsődei várólistára került, egyet pedig elutasítottunk, mivel körülményei nem feleltek meg a
felvételi szabályzatban foglaltaknak.
Beíratás eredménye
3 évet betöltött
2,5 évet betöltött
jelenleg óvodai
jogviszonnyal
rendelkezik
2018. szept. 1-től
iskolába megy
bölcsődébe felvett

10 fő
6 fő

16 fő

(119+5 fő bölcsis)
124 fő

118 fő
102 fő

22 fő
7 fő

Tanköteles korúak alakulása az intézményben:
Tanköteles
korúak száma

41 fő

Iskolába megy

22 fő

óvodába marad

19 fő
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nevelési
tanácsadó
javaslatára
szakértői
bizottság
javaslatára
szülő kérésére

2 fő
0 fő
17 fő

Azaz összesen 7fő bölcsődés és 118 fő óvodás kezdheti meg a 2018/2019-es nevelési
évet.

Létszám

Tanköteles
korú

Iskolába
beiratkozott

2018.06.15

2018. aug.
31.-ig 6
éves

2018.04.15.

Óvodában
marad

Óvodába
beiratkozott

Létszám

2018.04.23.

2018.10.01.

Életkor

2 év

1

1

6

7

3 év

23

23

10

33

4 év

35

35

35

5 év

24

24

24

6 év

27

19

19

14
124

0

0

102

118

7 év
ÖSSZESEN:

41

22

( Az életkor esetében a 2018.08.31-vel betöltött életkort vettük figyelembe.)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Kntv.) 4. számú
mellékletének meghatározása szerint:
az óvodai csoport minimális létszámhatára: 13 gyermek
az óvodai csoport maximális létszáma: 25 gyermek
míg az óvodai csoport átlaglétszáma: 20 gyermek.
A jogszabály keretei között a 2018/2019-es nevelési évben összesen 5 óvodai csoport
indítása tehát mindenképpen indokolt, hiszen a régi alapít okirat szerinti 104 fővel a
feladatokat nem lehetett volna ellátni..
A csoportlétszámok alakulása a következő a 2018/2019-as nevelési évben:
2018. október 1.
24
24
23
23
24

csoport
katica
méhecske
pillangó
maci
napocska

A várható magas csoportlétszámok mutatják, hogy óvodánk a következő nevelési évben is jó
kihasználtsággal működik majd. A nyár folyamán várható beköltözések a településre
magával vonhatják újabb óvodás korú gyermekek kötelező felvételét az intézménybe. A mai
napig 3 új beköltöző óvodás korú gyermek beíratási szándékát jelezték szülők.
A 2018/2019. nevelési évben a dolgozók létszámának alakulása (Államilag finanszírozott
létszám)
intézményvezető 1 fő
5 óvodai csoport

1 mini bölcsőde

10 fő óvodapedagógus (ebből 1 fő
intézményvezető-helyettes)
5 fő óvodai dajka

1 fő kisgyermeknevelő
1 fő bölcsődei dajka
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1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő óvodatitkár
A 2018/2019-es nevelési évben 1 fő kíván élni a nők 40 év jogosultsági idővel történő
nyugdíjazásának lehetőségével. A Kormányhivatal határozata alapján Sörös Éva 2019.
augusztus 16-tól jogosult nyugdíjazásra. Nyugdíjba vonulása a 2018/2019–es nevelési év
szorgalmi időszakának személyi feltételeit nem befolyásolja.
2 fő óvodapedagógus határozott idejű szerződése 2018. augusztus 31-vel lejár.
1 fő óvodai dajka a mini bölcsőde indulásakor bölcsődei dajka státuszba kerül át, ezért 1
óvodai dajka státusz megüresedik.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a zökkenőmentes nevelési év indítása
érdekében engedélyezze 2 fő óvodapedagógusi és 1 fő dajka határozatlan idejű álláshelyek
meghirdetését, felvételét 2018. augusztus 30-val.
A fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadását javasoljuk:
Határozati

javaslat:

Javaslat a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2018/2019. nevelési
évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Decs
Tesz-Vesz Óvoda 2018/2019. nevelési évében indítható csoportjairól és dolgozói
létszámáról szóló előterjesztést, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott hatáskörében eljárva az
alábbi döntéseket hozza:
A képviselő-testület
1) a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsődében, a 2018/2019-es nevelési
évben, 5 napközis óvodai csoport, valamint 1 mini bölcsődei csoport indítását
engedélyezi,
2) a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsődében 2018. szeptember 1-jétől az
alábbi álláshelyek betöltését engedélyezi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

11 óvodapedagógus álláshely
5 óvodai dajka álláshely
1 pedagógiai asszisztens álláshely
1 óvodatitkári álláshely
1 kisgyermeknevelő-gondozó
1 bölcsődei dajka
___________________________________________________
ÖSSZESEN: 20 álláshely

Határidő: 2018. július 10.
Felelős: Skoda Ferenc jegyző
(a határozat megküldéséért) és
Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató
(a nevelési év elindításáért)
Határozatról értesül: Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató
polg. hiv. pü.-i oszt., helyben
irattár
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DECS TESZ – VESZ ÓVODA
Cím: 7144 DECS, Ady E. u. 12-16.
Tel/ fax: 74/495-039
E-mail: ovidecs69@gmail.com

Tárgy: Tájékoztatás indítható csoportszám és dolgozói létszám meghatározása
Címzett: Antal Zsolt Polgármester Úr

ikt. sz.:
Tisztelt Polgármester Úr!
A 2018. április 23-24-én lezajlott óvodai, bölcsődei beiratkozással, valamint a tanköteles korú
gyermekek iskolába iratkozásával kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
Decs Tesz-Vesz Óvodában 2018-ban végrehajtott óvodai beíratásának eredménye és a
tanköteles korú gyermekek iskolába menetelének alakulása 2018/2019-es nevelési
évben
Előjegyzésbe vett gyermekek száma összesen: 30 fő
Ebből
• bölcsődébe beíratott: 9 fő
•
ebből felvehető:7 fő
•
várólistára kerül: 1 fő
•
elutasított: 1 fő
• óvodába beíratott: 21 fő
• óvodaköteles korú: 15 fő
• ebből jelenleg bölcsődés státuszban jelenleg is óvodánkba jár: 5 fő
• 2,5 évesként beérkeztethető gyermek: 6 fő

Összesen a következő nevelési évben új beérkező gyermek: 23 fő (16 óvodás, 7
bölcsődés)
Tanköteles korú gyermekek iskolába menetelének alakulása 2018/2019-es nevelési
évben
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•
•
•

Tanköteles korú gyermekek száma:41 fő
Ebből iskolába iratkozott: 22 fő
Óvodában marad: 19 fő

Óvodai jogviszonnyal rendelkezők száma várhatóan 2018. szeptember 1-én: 102 fő
A 2018/2019-es nevelési év során várható gyermeklétszám :
-

óvodában:118 fő
bölcsődében: 7 fő

Dolgozói létszám alakulása a 2018/2019-as nevelési évben:
ellátandó feladatok alapján óvoda: ( államilag finanszírozott létszám)
11 óvodapedagógus (10 óvodapedagógus, 1 vezető)
5 dajka
1 pedagógiai asszisztens
1 óvodatitkár
bölcsőde:
1 fő kisgyermeknevelő-gondozó
1 fő bölcsődei dajka
1 fő kíván élni a nők 40 év jogosultsági idővel történő nyugdíjazásának lehetőségével. A
Kormányhivatal határozata alapján Sörös Éva 2019. augusztus 16-tól jogosult nyugdíjazásra.
Nyugdíjba vonulása a 2018/2019 –es nevelési év személyi feltételeit nem befolyásolja.
2018. augusztus 31-én két óvodapedagógus határozott idejű szerződése lejár. Mivel a
bölcsőde kialakítása mellett is indokolt a gyermeklétszámokra tekintettel az 5 óvodai csoport
megléte, elengedhetetlen, hogy a két határozott idejű szerződés lejártakor a törvénynek
megfelelően 2 határozatlan idejű óvodapedagógusi álláshelyet hirdessünk meg.
A jelenleg óvodai dajka munkakörben alkalmazott Kasza Veronika Katalin a mini bölcsőde
indulásakor bölcsődei dajka státuszba kerül, így határozatlan idejű álláshelye megüresedik.
A megüresedett dajka státusz betöltését az öt óvodai csoport indítása indokolja.
Az új nevelési év zökkenőmentes indítása érdekében kérem Tisztelt Képviselő Testületet,
hogy augusztus 30-tól két fő óvodapedagógus felvételét, 1 fő dajka felvételét engedélyezzék.

Tisztelettel: Körösztös Gyöngyvér
óvodavezető
Decs, 2018. június 19.
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