
Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Az Önkormányzatunk által fenntartott óvodákban egyes állások betöltése sok esetben gondot           
jelent, így több intézményben hiányzik az óvodapedagógus, melyet részben nyugdíjas          
foglalkoztatásával lehet pótolni részben pedig a helyettesítő kolléga mellé pedagógiai          
asszisztenst lehet beosztani. Emellett vannak olyan óvodáink, ahol a csoportok magas           
létszámmal működnek, illetve jelentős a sajátos nevelési igényű gyermekek száma.          
Megoldást jelenthet a fenti problémákra a pedagógus asszisztensi státuszok bővítése, ezért           
javaslom, hogy az alábbi óvodákban újabb pedagógiai asszisztensi álláshelyeket biztosítsunk: 

- A Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.) 8 működő óvodai            
csoportjához - mivel a székhelyintézmény egy telken, de két épületben működik, mely            
megnehezíti a gyermekek zökkenőmentes ellátását – egy újabb pedagógiai asszisztensi          
státusz biztosítása szükséges. 

- A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u. 11.) 2018.             
évi bővítésével 27 csoportos intézménnyé alakult. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi            
CXC. törvény 2. számú melléklete szerint 3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai            
asszisztensi státusz biztosítása szükséges. Jelenleg az óvoda 8 fővel rendelkezik, ezért           
javaslom az intézmény pedagógiai asszisztensi státuszainak 1 újabb álláshellyel való          
növelését. 

- Kerületünkben a Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b) látja el            
legmagasabb csoport-átlaglétszám mellet a 3-7 éves korú gyermeket. Ebben az intézményben           
a sajátos nevelési igényű, továbbá a beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek            
száma is jelentős. A gyermekek szakszerű ellátását az intézményben tapasztalt          
óvodapedagógus hiány is nehezíti, ezért a kialakult helyzet megkönnyítése érdekében – bár a             
jelenleg is foglalkoztatott pedagógiai asszisztensek száma a csoportszámhoz viszonyítva a          
jogszabályban előírtnak továbbra is megfelel – indokolt egy újabb pedagógiai asszisztensi           
álláshely létrehozása.  

A fentiek alapján javaslom, hogy 2019. október 1-jétől a nevezett három intézményben 1-1             
újabb pedagógiai asszisztens alkalmazására kerüljön sor. 

A státuszok betöltéséhez a szükséges anyagi fedezetet 2019. október - november hónapokra            
az intézmények jelenlegi költségvetése biztosítja. A státuszok bére a továbbiakban a           
mindenkori intézményi költségvetésben kerül tervezésre. 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati           
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2019. szeptember 10. 
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