Előterjesztés
A 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározásáról és az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
1. előterjesztés száma: 3/2021.
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
1. melléklet: határozati javaslat
2. melléklet: határozati javaslat
3. melléklet: intézményvezető levele
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
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 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bicske Városi Óvoda intézményvezetője megkereséssel fordult a képviselő-testülethez, amelyben kéri a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan - a Kakas Tagóvodában működő 19. és 20.
csoport – szüneteltetésének engedélyezését.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (l) bekezdésében foglaltak szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdése b) és d) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Ugyanezen törvény 4. számú melléklete szerint az óvodai minimum csoportlétszám 13, a maximum 25,
az átlaglétszám pedig 20 fő.
Az óvoda alapító okirata tartalmazza a székhelyen és az egyes tagóvodákban elhelyezhető maximális gyermeklétszámot, melynek alapján a Bicske Városi Óvoda Árpád u. 13. szám alatti székhelyén legfeljebb 120 fő helyezhető el, a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodájában
legfeljebb 107 fő, a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodájában legfeljebb 264 fő helyezhető el.
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Az óvodai beíratás 2021. május 3-4-5. napján lezajlott.
A 2021. szeptember 1-jétől induló nevelési évre vonatkozó előzetes felvételi adatok a következőképpen alakulnak:
- az eddig beírtak létszáma 98 gyermek, amelyből mindenki felvételt nyer,
- a nevelési év kezdete közeledtével még 5-10 gyermeket várnak.
Fentieket figyelembe véve a 2021/2022-es nevelési évben a személyi és gyermeklétszám alakulása nem indokolja a 19. és a 20. gyermekcsoport elindítását.
Az indítható csoportok száma a 2021/2022-es nevelési évben a következőképpen alakul:
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Férőhely
Csoportszám

BVÓ csoportszám összesen:

18

Intézményvezető Asszony továbbá megkeresésében kérte a képviselő-testületet, hogy engedélyezze a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan az Árpád utcában működő Méhecske középső nagycsoportban a maximális csoportlétszám túllépését is.
A maximális csoportlétszám, illetve férőhely átlépésének indoka, hogy a (sajátos nevelési igényű)
SNI-s gyermekek szorzószámmal meghatározott, számított létszámával túllépné az intézmény a
férőhely szerinti létszámot. A Méhecske középső - nagy csoport maximális férőhelyszáma 20 fő.
A tényleges gyermeklétszám a csoportban 19 fő, ehhez jön még az 1 SNI-s gyermek (2 fő), így
összesen 21 fő.
Mindezekre figyelemmel kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és
a határozati javaslatok elfogadására.
Bicske, 2021. július 20.
Bálint Istvánné
polgármester
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1. melléklet a 3/2021. előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: A 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2021/2022-es nevelési évben a Bicske Városi Óvodában indítható csoportok számát a
következők szerint határozza meg:
Bicske Városi Óvoda Árpád u.13:
5 csoport
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája: 5 csoport
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:
8 csoport

Határidő:
Felelős:

2021. 07.31.
polgármester

2. melléklet a 3/2021. előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2021/2022-es nevelési évben
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvodában, a 2021/2022-es nevelési évben az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám túllépését az alábbiak szerint
engedélyezi:
Bicske Városi Óvoda Árpád utca 13.

Határidő:
Felelős:

Méhecske középső-nagy csoport 21 fő

2021.07.31.
polgármester
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