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Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

Mellékelten küldöm, a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolóját a 

beiratkozásról. A csoportok szervezéséről a 2022/2023-as tanévre Képviselő Testületi 

határozat szükséges, ennek hiányában a jelenlegi kialakult helyzetre való tekintettel, kérem a 

megfelelő határozati döntést. 

 

Óvodánkban a beiratkozás 2022. április 27.-én és 28.-án lett megtartva. 

 

Intézményünkbe beiratkozottak száma: 23 fő, ebből 1 fő Bánkúti gyermek. 

9 fő (2022.augusztus 31.-éig a 3. életévüket betöltik, kötelező óvodába járniuk.) 

Körzeten kívül nem jelentkezett gyermek. 

14 gyermeknek nem kötelező óvodába járnia életkoruk szerint, de mivel van szabad férőhely, 

és a szobatisztasága is kialakult, akkor felvehető. 

Ebből 10 fő 2022. december 31.-ig betölti a 3. életévét.  

4 fő 2022. december 31.-ig betölti a 2,5 évet. 

 



 A 2022/2023-as tanévre a beiratkozott gyermekek száma alapján, a Medgyesegyházi  

Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde a Hősök utcában a következő vegyes csoportokat tervezi 

megszervezni. Ez az állapot változhat  ( + , - ) az ide illetve az elköltözéseknek megfelelően. 

 Méhecske csoport: 21 gyermek  

 Pillangó csoport: 22 gyermek  

 Törpe csoport: 22 gyermek  

 Manó csoport: 21 gyermek  

 Maci csoport: 22 gyermek  

  

Bánkút Kossuth utca 12.  

 

 Őzike csoport: 6 gyermek  

 

Sajnos Bánkúton nagyon lecsökkent a gyermeklétszám, kérjük a Képviselő testületet, hogy 

továbbra is engedélyezze a csoport működését. 

 

Indoklás: 

 

Bánkúton az oda illetve az elköltözések miatt sűrűn változik a gyermekek létszáma, tehát 

bármikor növekedhet. Az elmúlt évek során is volt erre példa. A településnek fontos, hogy az 

óvoda működjön, ez egyfajta biztonságérzetet ad az ott lakóknak. Hiszen még az óvodai 

szünetek alkalmával is igénylik az óvodai ellátást. Jelenleg 6 csoportra 6 fő dajkát, 2 fő 

pedagógiai asszisztenst alkalmazunk, ezekre a munkakörökre állami normatíva jár. A 

csoportok számának csökkenésével, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens állami 

normatívája szűnne meg. Jelenleg 3 fő óvodapedagógus állás van meghirdetve nyugdíjazás 

miatt. Sajnos egyelőre nincs jelentkező. Amennyiben nem lesz elegendő pályázó, akkor az 

óvodapedagógust pedagógiai asszisztens helyettesítheti az új törvény adta lehetőségek szerint. 

 

 A 2022/2023-as tanévben a jelenlegi állapot szerint az óvodában 114 fő gyermek lesz. 

 

A bölcsődébe 2022/2023-as tanévre 5 + 1 fő körzeten kívüli gyermek jelentkezett, amely 

megfelel a férőhelyünknek, mivel 5 gyermek iratkozott át óvodába, ezért minden gyermek 

ellátásban részesül.  1 főnél még szakértői bizottság döntésére várunk, hogy marad még egy 

évet tovább a bölcsődében, vagy mehet óvodába. A bölcsődei beiratkozás folyamatos, az új 

gyermekeket 2022. szeptember 1-től tudjuk fogadni, mivel a most bölcsődébe járó gyermekek 

az óvodával, akkor lépnek jogviszonyba. 

 

Medgyesegyháza, 2022. május 20.  

         Varga Jánosné 

         Intézményvezető 


