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Óvoda

Tisztelt Közgyűlés!
A Kemény Zsigmond Utcai Óvoda vezetője kérelmezte egy további gyógypedagógus álláshely
létesítését, tekintettel arra, hogy megnövekedett az intézménybe járó sajátos nevelési igényű
gyermekek létszáma.
Az óvoda autista gyermekeket ellátó csoportjaiban 2019. szeptember 1-jétől 13-13 fő
gyermeket fognak nevelni. Az óvoda további csoportjaiba pedig két fő sajátos nevelési igényű
és két fő beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermek jár, valamint több
gyermeknek folyamatban van a szakértői vizsgálata, így a sajátos nevelési igényű gyermekek
száma növekedhet.
A gyermekek egyéni fejlesztéséhez előírt heti időkeretet figyelembe véve az óvodában dolgozó
egy fő gyógypedagógus kötelező órája (heti 20 óra) nem elegendő a 28 gyermek fejlesztéséhez
(heti 56 óra). Az óvodában az egyéni fejlesztés mellett kiscsoportos foglalkozásokat is
szerveznek a gyermekek állapotára tekintettel.
A sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a Kemény Zsigmond Utcai Óvodában évek óta
növekvő tendenciát mutat, hiszen az autizmussal küzdő óvodás korú gyermekek számára
kizárólag ezt az intézményt jelölheti ki a Megyei Szakértői Bizottság.
Sajátos nevelési igényű gyermekek létszámának alakulása a Kemény Zsigmond Utcai Óvodában*
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(*Forrás: Közoktatás Információs Rendszere, október 1-jei statisztika)

A gyógypedagógiai csoportba járó gyermekek reggeli és délutáni ügyeletének megoldása is
szükségessé teszi az álláshelyek bővítését, mivel csak reggel 8 és 16 óra között tudják
biztosítani a pedagógus jelenlétét. Egyre több gyermek érkezik azonban az óvodába reggel 7
óra körül, a délutáni időszakban pedig négy óra után viszik őket haza a szülők. Emiatt a
pedagógusok számára elrendelhető heti négy órás helyettesítési időkeretet is az ügyelet
ellátására fordítja az intézmény, de még ez sem elegendő a feladatok ellátásához.
Az óvoda számára nagy segítséget jelentene, ha egy fő autizmus szakterületen végzett
gyógypedagógust alkalmazhatna, mivel azonban ilyen végzettségű szakembert igen nehéz
találni, a feladat ellátásához más szakirányom végzett gyógypedagógus is alkalmazható.
A Kemény Zsigmond Utcai Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 35 fő, mely az alábbiak
szerint kerül betöltésre: 17 óvodapedagógus mellett 1 fő gyógypedagógus dolgozik az
intézményben. A pedagógusokon kívül 8 dajka, 1 óvodatitkár, 2 pedagógiai asszisztens, 2
gyógypedagógiai asszisztens, 2 konyhai dolgozó és 2 fűtő-udvaros dolgozó segíti a nevelő

munkát. Fenti létszámból a két gyógypedagógiai csoportban 4 fő óvodapedagógus, 1 fő
gyógypedagógus, 2 fő gyógypedagógiai asszisztens és 2 fő dajka dolgozik.
A gyógypedagógus munkakör a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 3. melléklet 20. pontjában meghatározott végzettséggel rendelkező
személlyel tölthető be (pl. a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő
szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai
terapeuta).
A gyógypedagógus részére gyógypedagógiai pótlék is jár a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (7)
bekezdése alapján, mely szerint „Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását,
kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében
foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal
foglalkozik, vagy ha az általa felkészített gyermekek, tanulók közül a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot.”
A pótlék mértéke megállapításának alapja a közalkalmazott besorolásánál figyelembe vett
végzettségi szintnek megfelelő illetményalap. A pótlék mértéke az Nkt. 8. melléklete szerint az
illetményalap 5-10%-a lehet, melynek összege bruttó 9.135,- Ft – 18.270,- Ft lehet.
Ennek a pótléknak (illetményalap 5%-a) a figyelembevételével éves szinten egy fő
alapfokozatú végzettségű Pedagógus I. 5. kategória besorolású gyógypedagógus
alkalmazásának összköltsége 2019. szeptember 1-jétől 2019. évben (311 275,- Ft x 3 hónap)
933.825,- Ft, mely éves szinten 3.735.300,- Ft többletkiadást jelent az intézmény
költségvetésében.
Fentiek alapján indokolt a Kemény Zsigmond Utcai Óvoda álláshelyeinek bővítése egy fő
gyógypedagógus álláshellyel tekintettel arra, hogy az önkormányzati óvodák hátránycsökkentő
szerepe a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében egyre jelentősebbé válik, s bár
központi állami forrás nem igényelhető a gyógypedagógus foglalkoztatásához, a gyermekek
fejlesztése érdekében szükséges a felkészült szakember alkalmazása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, a
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontja, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.
§-a, valamint a 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján, figyelemmel a 18/2019.
(II. 21.) határozat 10./ pontjában foglaltakra
1./ 2019. szeptember 1. napjával megemeli a Kemény Zsigmond Utcai Óvoda (4028 Debrecen,
Kemény Zsigmond u. 7.) pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak számát 1
fő gyógypedagógus munkakörű közalkalmazottal, így az intézményben a pedagógus
munkakörben alkalmazottak számát 19 főben, a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazottak számát 13 főben, az egyéb alkalmazottak számát 4 főben, engedélyezett
álláshelyeinek számát összesen 36 főben állapítja meg.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel:
a.) az érintett közalkalmazotti álláshelyhez kapcsolódó kiadások fedezetéről gondoskodjon,
b.) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 18/2019. (II. 21.) határozat „Az
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei” címet
viselő 20. mellékletének módosítását készítse elő.
Határidő: a) pont vonatkozásában: 2019. augusztus 31.
b) pont vonatkozásában: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
3./ Az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően felkéri a Kemény Zsigmond Utcai Óvoda
magasabb vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon
az általa vezetett intézmény működésére vonatkozó dokumentumok módosításáról.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: a Kemény Zsigmond Utcai Óvoda intézményvezetője
4./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről
az érintett költségvetési szerv vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. június 19.

Dr. Papp László
polgármester

