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Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
 dr . Negyela Katalin aljegyző 
Az intézményi beszámolót készítette:  

                               Nyíryné Gazdik Andrea intézményvezető 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az Aszódi Napsugár Óvoda intézményi beszámolójáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés c) és d) pontjaiban 
meghatározza az intézmény éves munkatervének és beszámolójának elfogadásával 
kapcsolatos rendelkezéseket oly módon, hogy nevesíti azt, hogy a nevelőtestület dönt a 
nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, a nevelési-oktatási intézmény 
munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról. 
 
Az óvoda tehát éves munkaterv alapján végzi munkáját, ezért jogos fenntartói igény, hogy az 
egyes nevelési évek végén az óvoda számoljon be működéséről, ennek részeként szakmai-
pedagógiai tevékenységükről. Mindezek alapján az óvoda beszámolási kötelezettségét és 
gyakorlatát általánosnak tekinthetjük. 
 
Az Aszódi Napsugár Óvoda intézményi beszámolója, 2021. október 08. napján, az 
intézményvezető által, személyes átadással érkezett Aszód Város Önkormányzata 
polgármestere részére. 
 
Az Aszódi Napsugár Óvoda vezetője, a fenntartó, azaz Aszód Város Önkormányzata számára 
az intézményről szóló beszámolójában összefüggően, átláthatóan bemutatta az óvoda 
működésével kapcsolatos legfontosabb adatokat, melyek részletesen a mellékletként csatolt 
dokumentumban olvashatók.  
 
A beszámolóba beemelésre kerültek az alábbiak, témakörökre lebontva: 
A gyermekekkel és a foglalkoztatottakkal kapcsolatos adatok: 

- az ellátott gyermekek számával kapcsolatos létszámadatok alakulása, 
- az óvodai csoportok száma, csoportonkénti létszáma, korcsoportok szerinti megoszlása, 
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- az óvodai felvételi adatok alakulása, 
- a pedagógusok létszámának alakulása, 
- a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, valamint a technikai személyzet állománya, 
- az intézmény működése veszélyhelyzetben, a gyermekek és a dolgozók biztonságát szolgáló 

vezetői intézkedések. 
 
Az óvodai nevelőmunkával kapcsolatos tevékenység elemzése, a nevelési év kiemelt 
feladatainak megvalósulása: 

- a gyermekek számára biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes környezet biztosítása, 
- hogyan biztosítja az óvoda a gyermekek nyitottságára, érdeklődésére és életkori sajátosságaira 

alapozva a gyermekek értelmi fejlesztését és nevelését, 
- milyen változatos tevékenységi formákkal biztosítják a gyermekek számára a motiváló, 

fejlesztő tevékenységeket, 
- az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása.   

 
Gazdálkodási feladatokra is kitért a beszámoló: 

- a játék- és eszközfejlesztés, és beszerzés, az óvodai bútorzat állománya, 
- technológiai, technikai fejlődés, az informatikai feltételek biztosítása, 
- az előző időszakban történt felújítás, jelentősebb karbantartási feladatok. 

 
Az intézményi beszámoló egymást követő részeinek tagolása az alábbi:  

1. Bevezető 
2. Működési feltételek 
3. Az óvoda nyitvatartása 
4. Személyi feltételek 
5. Nevelőtestület 
6. Gyermeklétszám 
7. Pedagógiai folyamatok – tervezés, célok, megvalósítás 
8. Egyéni mérések 
9. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
10. Gyermekvédelem 
11. Továbbképzések 
12. Közösségfejlesztés 
13. Kommunikáció 
14. Tárgyi feltételek 
15. Pályázatok 
16. Kapcsolatok más intézményekkel 

 

Melléklet: intézményi beszámoló 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének       /2021. (X. 20.) határozata 
az Aszódi Napsugár Óvoda intézményi beszámolójáról 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a mellékletként csatolt – Aszódi Napsugár 
Óvoda intézményi beszámolóját elfogadja és megköszöni a végzett munkát. 

 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  
Határidő: 2021. október 31. az Aszódi Napsugár Óvoda intézményvezetőjének értesítésére  
 

Aszód, 2021. október 08. 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
         polgármester  
 
Látta:  
 
 

Dr. Lukács Adrienn 
          jegyző   

 

 

 

 


