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

Az előterjesztés száma: 57/2020.
Decs nagyközség képviselő-testületének 2020. július 8. napján,
14,30 órakor megtartandó ülésére

javaslat a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021.
nevelési évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára

Előterjesztő: Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató
Készítette: Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató
Nemesné Boronkai Klaudia vezető tanácsos
Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
Humán Bizottság: 2020.07.06.
PF Bizottság: 2020.07.06.

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 2020/2021. nevelési évében Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini
Bölcsőde indítható csoportszámaira és dolgozói létszámára vonatkozóan.
Ebben az évben a koronavírus-járvány veszélyhelyzetre tekintettel a beíratás szabályai
változtak. Az Oktatási Hivatal által megküldött névsor alapján minden 2020. augusztus 31éig 3. életévét betöltött, decsi lakóhellyel rendelkező gyermek automatikusan felvételre került
az óvodába legkésőbb április 21-éig. Április 6-a és 10-e között az Oktatási Hivatal erről
értesítést küldött minden érintett szülő részére. A felvételhez szükséges iratok az első óvodai
napon kerül bemutatásra. Amennyiben a szülő más település óvodájába íratja be a
gyermeket, erről az ottani intézmény vezetője nyújt tájékoztatást, adatot.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi
azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvételtől számított fél
éven belül töltik be feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
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Az Oktatási Hivatal által megadott adatok szerint a településen 25 fő azon gyermekek
száma, akik 2020. szeptember 1-jéig megkezdhetik az óvodát. Közülük 18 fő lakik
életvitelszerűen Decsen, 2 gyermek szőlőhegyi, 1 gyermek fogyatékkal élő.
A beiratkozás eredménye:
Óvodába: 13 fő
Bölcsőde: 5 fő
Jelenleg mini bölcsődénk 8 fővel működés.
2020. szeptember 1-jétől az óvodában 73 gyermek marad, és a 2020/2021. nevelési évben
92-94 óvodáskorú gyermekkel lehet számolni.
A jogszabály keretei között a 2020/2021-es nevelési évben összesen 4 óvodai csoport
indítása indokolt.
A 2020/2021. nevelési évben a dolgozók létszámának alakulása
Jelenlegi állapot

állam által
csoportra
1 fő
8 fő
4 fő
1 fő

óvodavezető 1 fő
óvodapedagógus 5 fő
dajka 5 fő
pedagógiai asszisztens 3 fő (2 teljes, 1
részmunkaidős)
óvodatitkár 1 fő

finanszírozott

álláshelyek

4

100 főtől 1 fő

A fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat elfogadását javasoljuk:
Határozati

javaslat:

javaslat a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési
évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Decs
Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2020/2021. 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 döntést hozza:

1. az Óvodában a 2020/2021-es nevelési évben 4 napközis óvodai csoport,
valamint 1 mini bölcsődei csoport indítását engedélyezi,

2. az Óvodában 2020. szeptember 1-jétől az alábbi álláshelyek betöltését
engedélyezi:
a)
b)
c)
d)
e)

9 óvodapedagógus álláshely (ebből 1 óvodavezető)
4 óvodai dajka álláshely
1 pedagógiai asszisztens álláshely
1 kisgyermeknevelő-gondozó
1 bölcsődei dajka
ÖSSZESEN: 16 álláshely
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3.

továbbá engedélyezi, hogy az üres óvodapedagógusi álláshelyek betöltéséig
plusz 2 fő pedagógiai asszisztens kerüljön felvételre.

Határidő: 2020. július 15. és 2020. augusztus 31.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért) és
Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató
(a nevelési év elindításáért)
Határozatról értesül: Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató
DKÖH pü.-i oszt., helyben
irattár
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