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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2019. április 29.–i ülésére 

 

Tárgy: A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése 

szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

jegyző – az egyházi és magán fenntartású óvoda esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és 

az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 

az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

A fenti rendelkezés értelmében a 2019/2020. nevelési évre be kell íratni azt a gyermeket, aki a 

3. életévét 2019. december 31. napjáig betölti, akik még nem járnak óvodába, illetve a szülő 

az óvodai nevelésben részvétel alól a gyermek felmentését nem kérte.  

 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben 

indítható óvodai csoportok számát. 

 

Az Nkt. 4. melléklete értelmében az óvodai csoportok minimális létszáma 13, maximális 

létszáma 25, átlaglétszáma 20 fő.  

A törvény 25. § (7) bekezdése szerint az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi 

csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg 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. A minimális létszámtól csak akkor lehet 

eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése 

indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony 

korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a 

minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül – 

nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. 

 

A létszám számításánál az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés 

fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermeket két gyermekként, a mozgásszervi, 

érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy 

halmozottan fogyatékos gyermeket, három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai 

csoport létszámának számításánál, ha nevelésük a többi gyermekkel együtt történik. 

 

A képviselő-testület által meghatározott időpontban történnek az óvodai beiratkozások. A 

2019/2020-as nevelési évben az óvodába járó gyermekek száma az újonnan beíratott 

gyermekekkel együtt várhatóan 28 fő lesz. 
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Az adatok alapján az óvoda a jelentkező igényeket el tudja látni, az óvodai csoportok 

számának bővítésére és az óvodapedagógus-létszám emelésére nincs szükség, tehát továbbra 

is egy csoport indítása szükséges. 

 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének   /2019. (IV. ….) önkormányzati 

határozata a 2019/2020. évben indítható óvodai csoportokról.  

  

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvodában a 

2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát egyben határozza meg.  

 

2./ A képviselő-testület engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2019/2020. nevelési évre a nemzeti köznevelésről 

szóló törvényben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 20 %-al történő 

túllépését. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

Beleg, 2019. április 22. 

 

 

 

 Tamás Csaba 

 polgármester 


