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Előterjesztés
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 26. napján tartandó rendkívüli ülésére
Tárgy: Döntés a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde csoportlétszám emeléséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Juhászné Somogyi Éva Anikó intézményvezető asszony írásban jelezte a fenntartó felé azt, hogy
kéri a 2021/2022. nevelési évben az óvodai csoportlétszám 20 %-kal történő emeléshez a
fenntartó jóváhagyását. Kérését azzal indokolta, hogy az intézményben az alapokiratban a
férőhelyek száma 72 fő, mely létszámból a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermek maximális létszáma 3 fő. Jelenleg a betöltött férőhelyek száma 71, melyből 3
gyermek sajátos nevelési igényű (a csoportok kialakítása során 2-2 főként vehető figyelembe).
Intézményvezető asszony megkeresésében a csoportlétszám emelés indokaként előadta, hogy
két új gyermek felvételét kérték az óvodába, beköltözés végett. Jelenleg 1 normál óvodai ellátást
és 1 sajátos nevelési igényű gyermek felvételét kérték a szülők. Intézményvezető levele
mellékelve.
A köznevelésről szóló CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján: „Az óvodai csoportok,
iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet
határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított
maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével
legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok
számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele,
felvétele miatt indokolt.
Annak érdekében, hogy a két gyermek felvételre kerülhessen az óvodába, a fenntartó engedélye
szükséges a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő átlépéséhez.
Mind ezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a testület elé elfogadás végett.
HATÁROZATI JAVASLAT
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (I.26.) önkormányzati határozata
Döntés óvodai csoportlétszám emelésről
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Piliscsévi Aranykapu Óvodabölcsőde fenntartója, az óvoda csoportjainak maximális csoportlétszámának legfeljebb 20 %kal történő átlépését, a 2021/2022. nevelési évben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi.
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