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Tisztelt Képviselő-testület!
2013. április 15-16. napján megtörtént a dombóvári és vidéki óvodákban is az
óvodáskorú gyermekek beiratkozása a 2013/2014. nevelési évre.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2013. szeptember 1-től
hatályos 4. melléklete alapján az óvodai csoportlétszám minimum 13, maximum 25 fő,
az átlaglétszám pedig 20 fő. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5. §-a módosította az Nkt. osztály- és
csoportlétszámokra vonatkozó 25. § (7) bekezdését, a rendelkezés 2013. szeptember 1jén a módosított tartalommal lép hatályba. A módosítás lehetővé teszi, hogy az óvodai
csoportra megállapított maximális létszám nevelési év indításánál a fenntartó
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal túlléphető, továbbá függetlenül az indított
csoportok létszámától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele
miatt indokolt.
A létszám számításánál figyelembe kell venni a Nkt. 47. § (7) bekezdését, mely szerint
az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő
sajátos nevelési igényű tanulót 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 nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval
együtt történik.
Az óvodák jelenleg átszervezés alatt állnak, az átszervezésről szóló előterjesztés a
képviselő-testület jelen ülésének napirendjén szerepel, az átszervezés során az
intézményekből kiváló községi óvodák beiratkozási adatait az előterjesztés már nem
tartalmazza.
A beiratkozások adatai:
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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. Az óvodákban körzeten kívüli gyermek elhelyezését nem igényelték.
A Szivárvány Óvodában két (Breki és Halacska) csoport esetében a szeptember 1-jétől
várható létszám meghaladja a maximális 25 főt, ezért indokolt a maximális létszám
legfeljebb 10%-kal való túllépésének engedélyezése.
A Százszorszép Óvodában a szeptember 1-jétől várható gyermeklétszám 116 fő. Az
óvoda jelenleg 6 csoporttal működik, a Nkt. szeptember 1-jétől hatályos
csoportlétszámra vonatkozó előírásai alapján indokolt az óvoda csoportszámának
felülvizsgálata. A fenntartó megalapozott döntése érdekében az Önkormányzati
Hivatal tájékoztatást kért a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete vezető
védőnőjétől az óvoda felvételi körzetében a 2014/2015. nevelési évben óvodáskorú
gyermekek várható számáról, figyelembe véve, hogy az Nkt. szerint 2014. szeptember
1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett az a gyermek, aki
augusztus 31-ig 3. életévét betölti.
A vezető védőnő tájékoztatása szerint a Százszorszép Óvoda felvételi körzetében
2014. szeptember 1-jétól óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek száma
20 fő. Az Nkt. alapján az óvodába felvehető az a gyermek is, aki a felvételétől
számított fél éven belül betölti a harmadik életévét, így a körzetben már 23 gyermek
várható az óvodába a nevelési év közben.
A jelen döntés meghozatalának hatását elsősorban a 2013/2014. nevelési év adatai
alapján lehet áttekinteni, a tényleges adatok és az intézményvezetők becsült adatai
tapasztalatunk alapján eltérnek. A 2013. évi állami támogatás igénylésére leadott
intézményi adatlap alapján az induló gyermek létszám 141 fő, a 2013/2014. nevelési
év várható közoktatási statisztikai nyitó adata 135 fő, a jelenleg jelzett várható létszám
116 fő.
Az óvodapedagógusok elismert létszámának számításánál és arra jutó állami
támogatásnál valamint az óvodaműködtetési támogatásnál egyaránt figyelembe kell
venni az óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszámát. A jelzett létszám
alacsonyabb az állami támogatáshoz lejelentett létszámnál, emiatt az önkormányzat
várhatóan alacsonyabb állami támogatásban részesedik. A kieső bevétel pótlása
lehetséges az óvodai csoportok számának csökkentésével.
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Az eddigi 116 fő esetén a 6 csoport engedélyezésével az átlaglétszám 19,3 fő, amely a
köznevelési törvényben jelzett átlaglétszámnál alacsonyabb. Ha a törvény szerinti
átlaglétszámmal számolunk, a csoportok száma 4,64, azaz öt csoportban megoldható a
nevelés. A köznevelési törvény módosításával az óvodai csoport maximális létszáma
30 fő is lehet.
Az óvodavezető tájékoztatása szerint az óvodában a 2013/2014. nevelési évben 41
óvodás lesz nagycsoportos, akik közül előreláthatóan nem minden gyermek kezdi meg
2014. szeptember 1-én az iskolát, így a 2014. szeptember 1-jétől várható
gyermeklétszám 126 fő. A gyermekek csoportba való beosztásánál figyelembe kell
venni a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében foglalt
előírását, miszerint a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2/fő. A
Százszorszép Óvoda csoportszobáinak alapterületét figyelembe véve (56 m2, 54 m2, 30
m2, és három csoportszoba 48 m2), a gyermekek elhelyezése nem oldható meg 5
csoportszobában, ezért javaslom a 6 csoport indításának engedélyezését.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
a) Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Szivárvány Óvoda:
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye
Erzsébet Óvodai Tagintézmény
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézménye
Csikóstőttősi Telephelye

7 csoport
4 csoport
4 csoport
1 csoport

b) Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ
Százszorszép Óvodája:
6 csoport
Dalmandi Napköziotthonos Tagóvodája
2 csoport
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2013/2014.
nevelési évre a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximum
csoportlétszám legfeljebb 10%-kal történő túllépését a Dombóvári Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde Szivárvány Óvodájának Breki és Halacska csoportjában.

Nagy Roland
bizottsági elnök
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