
Előterjesztés 
Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről  

a 2018/2019-es nevelési évben 
 
1. előterjesztés száma: 359/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 
- 2. melléklet: óvodavezető megkeresése 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 
- A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények     
  névhasználatától szóló 20/201 
2. (VII.31.) EMMI rendelet 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 

A Bicske Városi Óvoda intézményvezetője megkereséssel fordult a képviselő-testülethez, mely-
ben a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan a Kakas Tagóvoda Napsugár csoportban, valamint 
a József Attila utcai Tagóvoda Katica csoportban a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói 
engedélyét kérte. 
 

1.) A Kakas Tagóvoda Napsugár csoportlétszáma 26 fő.  
A csoportlétszám túllépés indoka: A csoportban 24 gyermek jár, ebből egy gyermek autis-
ta, aki 3 főnek számít.  A csoportszoba 53,13 m2 nagyságú.  
 

2.) József Attila utcai Tagóvoda Katica csoportlétszáma 26 fő.  
A csoportlétszám túllépés indoka: A Katica csoport német nemzeti csoport, a beíratott 
gyermekek létszáma 26 fő. A csoportszoba 59,5 m2 nagyságú. 

 
A maximális csoportlétszám - az Nkt. 4. melléklete alapján – 25 fő lehet. 
 
Nkt. 47. § 7) bekezdés szerint „Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés 
fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, ér-
zékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő 
vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az 
óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-
oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.” 
 
A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint a csoportszoba alapterülete nem 
lehet kevesebb, mint 2 m2/fő. A csoportszobák méretei minden esetben megengedik a maximális 
gyereklétszámtól való eltérés lehetőségét. 
 



Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy - intézményvezető asszony levelében jelezte - 
a Kakas Tagóvodában az óvodapedagógus szakember hiány miatt a mini gyermekcsoport nem 
indult. Nkt. 8.§ (1) bekezdése alapján a mini gyermekcsoportba az óvoda felveheti azt a gyerme-
ket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy az érin-
tett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
Az óvodába beiratkozott óvodaköteles gyermekek ellátása biztosított. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Bicske, 2018. október 8. 
 

 
 
Pálffy Károly 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet a 359/2018. előterjesztéshez 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési év-
ben 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvodában, a 2018/2019-es ne-
velési évre az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám túllépését az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
 
- Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája     Napsugár csoport  csoportlétszám: 26 fő 
- Bicske Városi Óvoda József Attila Tagóvodája   Katica csoport csoportlétszám: 26 fő 

 
   
Határidő: 2018.10.31. 
Felelős: polgármester 



Bicske Városi Óvoda Yezetőjétől Iktszám:82-308/2018.
2060 Bicske Árpád utca 13. Üi: Iványiné
OM azonosíí.ó:029 895

Bicske Város Polgármesterének és
tsicske Város Jegyzőjének
PoIgármesteri Hivatal
2060 Bicske Hősök tere 4.

Tárgy: Óvodai csopotlszám és maximális csopor1l étszámtúllépésének engedélyezése

Tisztelt Pálffy Károly Polgármester Úr!
Tisztelt Fritz Gábor Jegyző Úrl

Az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszámtúllépésének engedélyezése a fenntartó
hatásköre. A dörrtésnél figyelembe kell venni a nemzeti köznevelésről szóló 20lI. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. mellékletében meghatározott létszámhatátokat, az
intézmény alapító okiratát, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek szorzőszámmal
me ghatározott, úgynev ezett számított 1 éts zámát,

A Nkt. 47 ,§ (7) bekezdésében foglaltak szerint az enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zayarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két
gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, kozépsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus
spektrum zavanal küzdő vagy halmozoítan fogyatékos gyermeket, tanulót három
gyermekként kell figyelembe venni az ővodai csoport létszámának számitásánál,ha nevelés-
oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt törlénik.
A maxinrális létszámhatarok amár szorzőszámokkal növelt számított létszámokkal értendők.

Azintézmény vezetőjeként kérem, hogy a felvett gyermekek |étszáma alapján az
önkormányzatmínt fenntartó engedélyezze azalábbitáblázatban jelzeít gyermekcsoportokban
az indokolt maximális csoportlétszám átlépését.

Bicske városi Óvoda József
Attila utcai Tagóvodája
2060 Bicske JózsefA. u. 9.

Gyermek_
csoport

Csoport-
létszám:

Maximális csoportlétszám
átlépés indoka:

Katica 26 fő A sztilő nemzetiségi csoportba
kérte gyermeke felvételét.

Bicske városi Óvoda kakas
Tagóvodáj a2060 Bicske
Apponyi Albert utca 2l A.

Gyermek-
csoport

Csoport-
létszám:

Maximális csoportlétszám
átlépés indoka:

Napsugar 24 fő+2 SNI Az SNI ellátas 1 fo számított

létszámával léptük át a
maximális csoport-lét szétmot.



Anemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése

,,Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a lrarmadik életévét a felvételétől számított fel éven

beltil betölti, feltéve, hogy minden. a településen, fővárosi keniletben, vagy ha a felvételi

körzet több településen találhatő, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában

taItózkodási hellyel rendelkezó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme

teljesítlrető."

Óvodánkban minden beiratkozó óvodaköteles gyermek ellátását biztosítjuk.

Az elnrúlt időszakban szakember gárdánk létszánra megfogyatkozott, 5 munkatársunk

gyermeke gondozása miatt tartósarr távol és 5 óvodapedagógusunk nyugdíjba vonult, A

hiárryzókat részben tudtuk pótolni. egyre érezlietőbb az országos szakember hiány.

Folyamatosan lrirdetiük álláshelyeinket, de.júniustól-szeptember hóig nem érkezett pályazat

kiírásunkra.

A leírtakra tekintettel, kérem a fenntartó engedélyét, lrogy a 201 8- 19-es nevelési évben a

Kakas Tagóvodánkban működő nem kötelező feladat ellátást biztosító 10. rnini-

gyerrnekc soport működését szüneteltesse.

Bicske, 2018. október 1.

Tisztelettel:

ncné óvodavezető;,,b'
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