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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselı-testülete  
 
KISZOMBOR 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése c) pontja alapján – 
Makó Város Polgármesteri Hivatala Közoktatási Osztályának szakmai iránymutatását kérve – 
a fenntartói döntések elıkészítése körében kimunkáltattuk az adott nevelési évre vonatkozóan 
az óvodában indítható csoportok számát, a heti kötelezıen ellátandó óraszámot, illetve az 
ehhez javasolt számított álláshelyek számát.  
Az elıkészítı anyagot az intézmény fenntartói körébe tartozó társult települések megismerték, 
de még nem tárgyalták. 
  
Az elıterjesztésben két lehetséges variációt ismertetünk: 

A) változat 
Együttesen 
 
 - a 20110/2012-es nevelési évben:               9 csoport indítható, ebbıl  

                       8 csoport (9 ó), 
                                                           1 csoport (11 ó),  
- az ellátandó órák száma:             525 
 SNI        21 
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs      8 
 
- az ehhez tartozó számított  
 pedagógus álláshelyek száma:     18,2 fı, ebbıl 
      18    fı pedagógus  
        0,2 fı gyógypedagógus  (SNI) 
további foglalkoztatott számított álláshely:  15,2  fı, ebbıl 
        9     fı dajka 

        6,2  fı egyéb 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs    0,2  fı 
 

a./ Kiszombori óvodaegységében:  
- a 2011/2012-es nevelési évben:    7 csoport indítható, ebbıl  

                       6 csoport (9 ó), 
                                                           1 csoport (11 ó),  



- az ellátandó órák száma:    411 
 SNI       21 
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs     8 
 
- az ehhez tartozó számított  
pedagógus álláshelyek száma:     14,4 fı, ebbıl 
      14,2 fı pedagógus  

        0,2 fı gyógypedagógus  (SNI) 
további foglalkoztatott  számított álláshely:   9,2 fı, ebbıl 
        7   fı dajka 

        2,2 fı egyéb 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs    0,2 fı 
 
b./ Ferencszállási Tagóvoda  
- a 2011/2012-es nevelési évben:        1 vegyes csoport indítható (9 ó), 
- a tagóvoda által ellátandó órák száma:        57 
- az ehhez tartozó jóváhagyott  
   álláshelyek száma:            1,9 fı pedagógus 
                   1 fı dajka 
            2    fı egyéb 
 
c./ Klárafalvi Tagóvoda          1 vegyes csoport indítható (9 ó), 
- a tagóvoda által ellátandó órák száma:       57  
- az ehhez tartozó jóváhagyott  
 álláshelyek száma:           1,9 fı pedagógus 

             1    fı dajka 
            2    fı egyéb 
  

B) változat 
Együttesen 
 
 - a 2011/2012-es nevelési évben:               8 csoport indítható, ebbıl  

                       7 csoport (9 ó), 
                                                           1 csoport (11 ó), 
- az ellátandó órák száma:             468 
 SNI        21 
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs      8 
 
- az ehhez tartozó számított  
 pedagógus álláshelyek száma:     16,4 fı, ebbıl 
      16,2 fı pedagógus 
        0,2 fı gyógypedagógus  (SNI) 
további foglalkoztatott  számított álláshely:  14 fı, ebbıl 
        8 fı dajka 
        6 fı egyéb 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs    0,2 fı 
 
 
 
 



a./ Kiszombori óvodaegységében:  
- a 2011/2012-es nevelési évben:    6 csoport indítható, ebbıl  

                       5 csoport (9 ó), 
                                                           1 csoport (11 ó), 
- az ellátandó órák száma:    354 
 SNI        21 
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs      8 
 
- az ehhez tartozó számított  
pedagógus álláshelyek száma:     12,6 fı, ebbıl 
      12,4 fı pedagógus 
        0,2 fı gyógypedagógus (SNI) 
további foglalkoztatott  számított álláshely:   8 fı, ebbıl 
        6 fı dajka 

        2 fı egyéb 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs    0,2 fı 
 
b./ Ferencszállási Tagóvoda  
- a 2011/2012-es nevelési évben:        1 vegyes csoport indítható (9 ó), 
- a tagóvoda által ellátandó órák száma:        57 
- az ehhez tartozó jóváhagyott  
   álláshelyek száma:            1,9 fı pedagógus 
                   1 fı dajka 
            2    fı egyéb 
 
c./ Klárafalvi Tagóvoda          1 vegyes csoport indítható (9 ó), 
- a tagóvoda által ellátandó órák száma:       57  
- az ehhez tartozó jóváhagyott  
 álláshelyek száma:           1,9 fı pedagógus 

             1    fı dajka 
            2    fı egyéb 
 
 
A jelenlegi álláshelyek száma összesen:  16 fı pedagógus                 
          0,2 fı gyógypedagógus (SNI) 
              10 fı dajka 
        2 fı további foglalkoztatott 
        1 fı konyhai kisegítı 
 
Kiszombori óvodaegység jelenlegi álláshelyeinek száma: 

              14 fı pedagógus 
                                                                         0,2 fı gyógypedagógus (SNI) 
                7 fı dajka 
         2 fı további foglalkoztatott 
         1 fı konyhai kisegítı 
 
Ferencszállási Tagóvoda jelenlegi álláshelyeinek száma: 
      1 fı pedagógus, 
      1 fı dajka 
 



Klárafalvi Tagóvoda jelenlegi álláshelyeinek száma: 
      1 fı pedagógus, 
      1 fı dajka 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 75/2011.(II. 22.) KNÖT 
határozata alapján a 2011 évi önkormányzati költségvetés kiadási oldalának csökkentése 
érdekében javaslom a kiszombori óvodaegység tekintetében a „B” változat elfogadását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
 
Kiszombor, 2011. május 26. 
 
 
      Tisztelettel: 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester



Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es 
nevelési évének rendje. 
 
_____/2011. (_____) KNÖT h.  

 HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési évének 
rendjével, az indítható csoportok számával, az ellátandó órák számával, valamint a számított 
álláshelyek meghatározásával kapcsolatos elıterjesztést és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) c) pontja alapján az alábbi fenntartói döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési évére a fenntartásában 
mőködı oktatási  intézményben indítható csoportok, az ellátandó órák és a számított 
álláshelyek számát az melléklet szerinti tartalommal, az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Kiszombori óvodaegységében:  
- a 2011/2012-es nevelési évben:    6 csoport indítható, ebbıl  

                       5 csoport (9 ó), 
                                                           1 csoport (11 ó), 
- az ellátandó órák száma:    354 
 SNI        21 
 gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs      8 
 
- az ehhez tartozó számított  
pedagógus álláshelyek száma:     12,6 fı, ebbıl 
      12,4 fı pedagógus 
        0,2 fı gyógypedagógus  (SNI) 
további foglalkoztatott  számított álláshely:   8 fı, ebbıl 
       6 fı dajka 

       2 fı egyéb 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs   0,2 fı 
 
Ferencszállási Tagóvoda 
- a 2011/2012-es nevelési évben:     1 vegyes csoport indítható (9 ó)  
- a tagóvoda által ellátandó órák száma:  57 
- az ehhez tartozó álláshelyek száma:     1 fı pedagógus 
        1 fı dajka 
 
Klárafalvi Tagóvoda 
- a 2011/2012-es nevelési évben:     1 vegyes csoport indítható (9 ó)  
- a tagóvoda által ellátandó órák száma:  57 
- az ehhez tartozó álláshelyek száma:     1 fı pedagógus 
        1 fı dajka 
 
A határozatról értesül: 

- Jani János Ferencszállás polgármestere 
- Fekete József Klárafalva polgármestere 
- Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Dr. Gácsi Zoltán körjegyzı 
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezetı 
- Polgármesteri Hivatal közgazdasági Csoport 
-     Irattár 



 
 


