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Tisztelt Polgármester Úr, Jegyzıasszony ! 
Tisztelt Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ! 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 

� Tanévkezdés tárgyi és személyi feltételei a nevelési intézményben 
 
Mőködési adatok : 
 
A nevelési évben intézményünk két épületben 9 csoporttal mőködik, 225 férıhellyel, 7 
homogén és 2 vegyes életkorú csoport szerkezettel. 
 
2011-2012 nevelési év végén elballagott gyermekek létszáma:    60 gyermek 
                                               további óvodai nevelésben részesül:   11 gyermek 
2012-13 nevelési évre     beíratott gyermekek létszáma :                 81 gyermek 
                     / 2012.11.14.állapot szerint /                                       
                                          elutasított gyermekek létszáma:                        7 fı 

nevelési év elején és közben kiíratott gyermekek létszáma:     4 fı 
 
2012.október 1. statisztika adatai: 
gyermek létszám :                 205 fı  
ebbıl nem 3 éves:                     7 fı 
SNI  :                                        1 fı 
BTM:                                      13 fı 
más településrıl bejáró :          7 fı 
más állampolgárságú:              5 fı 
veszélyeztetett:                        3 fı 
hátrányos helyzető:                25 fı 
 
A létszám a nevelési év kezdetétıl folyamatosan növekszik. 
 
Csoportok létszámadatai: 
Csoport létszám 2012.10.01. létszám 2013.05.31. 
Pillangó  25 fı 25 fı 
Maci 16 fı (+8 fı) 24 fı (+1fı) 
Nyuszi 25 fı 25 fı 
İzike 24 fı 24 fı (+1fı) 
Mókus 23 fı (+2 fı) 25 fı 
Delfin 23 fı (+2 fı) 25 fı 
Katica 25 fı 25 fı 
Kacsa 25 fı 25 fı 
Süni 19 fı (+6 fı) 25 fı 
összesen: 205 fı (+18 fı) 223 fı (+2fı) 
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Közalkalmazotti létszám: 
 

- Óvodapedagógus                        19 fı 
- Gyógypedagógiai asszisztens       1 fı 
- Logopédus                                    1 fı 
- Dajka                                            9 fı 
- Óvodatitkár                                  1 fı 
- Főtı-karbantartó-kertész              1 fı 

összesen:                                   32 fı 
 
Személyi feltételek: 
 
Két óvodapedagógus van GYED-n, helyettesítésük megoldott szakképzett 
óvodapedagógusokkal.  
1 óvodapedagógus 12 év GYES után közös megegyezéssel megszüntette 
munkaviszonyát, a státuszán helyettesítést több éve ellátó óvodapedagógus került 
kinevezésre. 
1 óvodapedagógus tér vissza tartós távollét után, beilleszkedésének segítése kiemelt 
feladat. 
1 dajka nyugdíjba vonult, helyette érettségizett közalkalmazott került kinevezésre, 
beilleszkedésének segítése kiemelt feladat. 
2 óvodapedagógus tanul a 7 éves továbbképzés keretében, másod diplomás szakon, 
iskolai napokon helyettesítésük szakszerő megoldására figyelmet kell fordítani. 
Minden közalkalmazott rendelkezik a munkakörének megfelelı szakképesítéssel. 
 
Tárgyi feltételek: 
Mindkét épületben megtörtént:  

o a tisztasági meszelés 
o rovar és rágcsáló irtás 
o nagytakarítás 
o udvari játékok karbantartása, elkorhadt fa eleminek cseréje festése 
o székek javítása (kacsa, pillangó csoport) 
o udvari játékok újbóli minısítése, lejelentése, szakhatósági ellenırzése 

Szent I. tér:  
o İzike csoport új fürdıszoba szekrénnyel bıvült. 
o Nyuszi csoport színes festése, öltözıjük falának javítása, 

burkolása. 
o Delfin, Pillangó, İzike csoport - homokozó tetejének 

zsindelyezése 
o udvari ivókút felszerelése, csap áthelyezése 
o hőtıszekrény, gyermek törölközı vásárlása 

 
Rákóczi út:   - Süni csoport: -  új gyermek székek kerültek beszerzésre. 

mosdóban elkészültek a WC ajtók. 
                              - Kacsa csoport - homokozó tetejének felújítása, zsindelyezése. 
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Az óvodai nyitva tartás tapasztalatai 
 Napi nyitva tartás: 
Az óvoda hétfıtıl péntekig reggel 600-1730-ig tart nyitva. 
Reggel 600-700-ig valamint délután 1700-1730-ig ügyelet mőködik. 
 
létszám/ idıszak:  600-700 17-1730-ig 
Szent I. téri óvoda átlag 6-7 gyermek átlag 5 gyermek 
Rákóczi úti óvoda átlag 5-6 gyermek idıszakosan 1-2 gyermek 
 
Konklúzió: 
A tényadatok alapján az óvoda a heti és napi nyitva tartásával és az ügyelet mőködtetésével 
ellátja a gyermekeket, megfelel a Szülık munkahelyhez igazodó igényének. 
A továbbiakban is ezzel a nyitvatartási renddel szeretnénk mőködtetni az intézményt. 
 
Nyári nyitva tartás, szünet: 
Az óvoda 2012. év nyarán 2012.június 18.-tól összevontan mőködött a Rákóczi úti épületben 
elızetes igény felmérés alapján. 
Nyári szünet 4 hét volt: 2012.07.30.-08.24.-ig 
Nyitás összevontan a Szent I téren: 2012.08.27.-31. 
Nyitás mindkét épületben: 2012.09.03. 
 
2012. 06.18-22. 06.25-29. 07.02-06. 07.09-13. 07.16-20 07.23-27. 08.27-31. 
igényelt 
létszám 

85 fı 77 fı 57 fı 56 fı 48 fı 47 fı 42 fı 

tényleges 
létszám 

64 fı 62 fı 45 fı 46 fı 37 fı 31 fı 33 fı 

 
Konklúzió: 
A nyári felmérés és a reálisan igénybe vett férıhelyek száma nagyban eltér egymástól. 
A tényadatok alapján megoldható a 4 hét nyári szünet és az összevonás helye is megfelelı a 
gazdasági szempontok szerint, de ezt a tényt még befolyásolja az elvégzendı nyári munkák 
helyszíne is. A nyári szabadságolások megoldása is ezzel az idıszakkal megoldott, kevesebb 
szünettel nem oldható meg szorgalmi idıszakon kívül a szabadságok igénybe vétele, nevelési 
idıt nem veszélyeztetheti. 
 
Ennek értelmében a következıképpen alakulna a 2013. év nyári nyitva tartása és a nyári 
szünet: 
2013. év nyarán 2013.június 17.-tıl összevontan mőködnénk elızetes igény felmérés alapján. 
Nyári szünet 4 hét: 2013.07.29.-08.23.-ig 
Nyitás összevontan a Szent I téren: 2013.08.26.-30. 
Nyitás mindkét épületben: 2013.09.02. 
 
Kérem beszámolóm elfogadását, bízom abban, hogy a reális tényadatok felvázolásával 
megkönnyítettem pozitív döntésüket. 
 
Alsónémedi, 2012.november 14. 
A további jó együttmőködés reményében,  
                                                                          Tisztelettel: 
                                                                                                             Szabó Éva  sk.  
                                                                                                               óvodavezetı 
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Határozati javaslat: 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az óvodavezetı 
elıterjesztésében megtárgyalta a tárgyi, személy feltételekrıl és a nyári nyitva 
tartás tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
A beszámoló és a tapasztalatok alapján a képviselő-testület a 2013-as évben az 
óvoda nyári nyitva tartását az alábbiak szerint szabályozza: 
 
Összevonás ideje: 2013. június 17-tól 2013. július 28. 
Összevonás helye: Rákóczi úti épület 
 
Nyári szünet mindkét épületben:  2013. július 29-tól    2013 augusztus 23-ig.  
Nyitás összevontan a Szent I. téren: 2013.08.26.-30. 
Nyitás mindkét épületben: 2013.09.02. 
 
A nyitva tartás rendjérıl a szülıket kellı idıben tájékozatni kell. 
 
Határid ı:  értelemszerő 
Felelıs: Szabó Éva óvodavezetı 
 
 
Alsónémedi, 2012. november 15. 
.          

   Az előterjesztés törvényes! 
 
 
             Dr. Percze Tünde  
                    jegyző 


