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Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
1. A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsődében 2015/2016. nevelési évben
indítható óvodai csoportszámának meghatározása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének d) pontja
értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát.
Az intézmény vezetője írásban tájékoztatta a szakirodát az óvodai beíratás létszámadatairól,
mely szerint 16 gyermeket írattak be szülők a 2015/16-os nevelési évre. Egy gyermek
esetében a szülők kérték a kötelező óvodai nevelés alól a felmentést, melyet a csatolt
dokumentumok és vélemények alapján az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője egy
nevelési évre engedélyezett.
A 2015/2016-os nevelési év indításakor várható létszámadatok:
I. csoport 9 fő (ebből 3 fő bölcsődés)
II. csoport 30 fő
III. csoport 30 fő.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. melléklete határozza meg az óvodai
csoportlétszámokat, melynek értelmében egy óvodai csoport minimum létszáma 13 fő,
maximum létszáma 25 fő lehet, az átlaglétszám pedig 20 fő/csoport.
Az intézményvezető asszony a 2015/2016. nevelési évre 3 óvodai csoport indítását
kezdeményezte a fentiekben ismertetett létszámadatok és szülői igények alapján. A
létszámadatok figyelembevételével az intézményvezető kérése szakmailag megalapozott.
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2. A maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése Hársfa Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde csoportjaiban 2015/2016. nevelési évben
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (7) bekezdése rögzíti, hogy az
óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető. Az intézményvezető e jogszabályi
rendelkezésre hivatkozva, szülői igények kielégítése okán kérte a fenntartó önkormányzatot,
hogy az óvoda két óvodai csoportjában (II. és III. csoport) engedélyezze a maximális létszám
húsz százalékkal történő átlépését a 2015/2016. nevelési évben.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az ismertetett létszámadatok mentén engedélyezze az intézmény számára három
óvodai csoport indítását és két óvodai csoportban a maximális csoportlétszám húsz
százalékkal történő átlépését a 2015/2016. nevelési évre.
Határozati javaslat
1. Halimba
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat által
fenntartott Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde elnevezésű intézmény számára 3
óvodai csoport indítását engedélyezi a
2015/2016. nevelési évre.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a döntést az intézményvezető részére
küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Halimba
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat által
fenntartott Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde elnevezésű intézmény számára a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4.
mellékletében megállapított
maximális csoportlétszám 20 százalékkal
történő túllépését engedélyezi a 2015/2016.
nevelési évre az II. és III. óvodai csoportokban.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a döntést az intézményvezető részére
küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ajka, 2015. június 23.
Tóbel János
polgármester
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