3. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. május 26-i rendes ülésére
Tárgy:

A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása

Előterjesztő: Kiss Béla alpolgármester

Készítette:

Önkormányzati Iroda

Tárgyalta:

Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Teufelné Glaub Ágnes igazgató, Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
Tarr Ágnes igazgató, Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. május 3-4. napján megtörtént az önkormányzati fenntartású óvodákba a
2016/2017. nevelési évre az óvodáskorú gyermekek beíratása.
A nemzeti 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 2016/2017. nevelési évre be kell íratni a 2010.
szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született gyermekeket, akik még nem
járnak óvodába és a szülő az óvodai nevelésben részvétel alól a gyermek felmentését
nem kérte.
A Nkt. 4. melléklete értelmében az óvodai csoportlétszám legalább 13 fő, legfeljebb
25 fő lehet, az átlaglétszám 20 fő. Az óvodai csoportra megállapított maximum
létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal
átléphető, továbbá akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele
miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai
jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja.
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, tanulót három gyermekként
kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelésoktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.
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A beiratkozás adatai alapján az óvodák a jelentkező igényeket el tudják látni, az
óvodai csoportok számának bővítésére és az óvodapedagógus-létszám emelésére nincs
szükség. A Dombóvári Gyermekvilág Óvodában nincs szükség az óvodai csoportra
meghatározott maximum gyermeklétszám átlépésének engedélyezésére, mivel a
létszám egyik óvodai csoport esetében sem haladja meg a 25 főt. A Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében a Szivárvány Óvodában a Pitypang, Breki,
Mazsola, Vackor és Cirmi csoportjában, a Bezerédj Amália Óvodai Tagintézményben
a Szitakötő csoportban a gyermeklétszám meghaladja a 25 főt. A csoportszobák a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében foglalt 2
m2/fő alapterület figyelembevételével alkalmasak a nagyobb létszámú óvodai csoport
elhelyezésére. Javaslom, hogy a képviselő-testület engedélyezze a felsorolt óvodai
csoportokban a maximum létszám 20%-kal való átlépését.
A Képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézményének megszüntetését és a fenntartói
jogának a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegyéje részére történő átadását.
Amennyiben a Képviselő-testület a fenntartói jog átadása mellett határoz, a
tagintézményben 2016. szeptember 1-jétől indítható óvodai csoportok számáról az új
fenntartó dönt, ezért az előterjesztés az Erzsébet Óvodai Tagintézményben a
2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározását nem
tartalmazza.
Fentiek alapján a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az
alábbiak szerint javaslom engedélyezni.
Határozati javaslat
A 2016/2017. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban indítható
óvodai csoportokról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési
évben az önkormányzati fenntartású óvodákban indítható óvodai csoportok számát az
alábbiak szerint határozza meg:
a) Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:
Szivárvány Óvoda (székhely)
6 csoport
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény
4 csoport
b) Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
5 csoport
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2016/2017.
nevelési évre a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximum
csoportlétszám legfeljebb 20%-kal történő túllépését a Dombóvári Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde Szivárvány Óvodájának (székhelyóvoda) Pitypang, Breki, Mazsola,
Vackor és Cirmi csoportjában, valamint a Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény
Szitakötő csoportjában.
Kiss Béla
alpolgármester
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