
Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetőjétől 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2016. június 01.-én tartandó ülésére 

 
Tárgy: Tájékoztatás a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2016/2017-
es nevelési évben várható gyermeklétszámáról, valamint kérelem az indítható óvodai 
csoportok számának meghatározása tárgyában 
 
A rendelkezésre álló alapító okiratban meghatározott óvodai férőhelyek száma épületenként 
75 fő. 
A 2016/2017-es nevelési évre óvodába beíratott gyermekek száma: 
127 fő. 2016. augusztus 31-ig a harmadik életévét betöltötte 118 fő. Ebből sajátos nevelési 
igényű gyermek 2 fő. 
Az Nktv. 8.§ (2) bekezdése alapján  
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 
jegyző –az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó –a szülő kérelmére 
és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével,  
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 
Az óvodai felmentés lehetőségével élt 1 fő 2015-ben a gyermek ötödik életévének betöltéséig. 
A védőnői jelzőrendszer által kapott tájékoztatás szerint a jegyzőtől kapott névsorból 9 
gyermek más lakcímen tartózkodik, vagy speciális intézménybe jár és 1 gyermek hamarosan 
elköltözik. 
 
    A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdése 
d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát.  
„Nkt. 25. § (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, 

maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. 

A következő táblázat mutatja az Nkt. 4. mellékletében szereplő csoportlétszámokat: 

 Minimum létszám Maximum létszám Átlag létszám 

óvoda 13 25 20 

 
2016. május 5.-én és 6.-án beíratott gyermekek száma alapján 
 
Feladatellátási hely Gyermeklétszám Várható csoportlétszám SNI 
Bocskai utca 67 fő 22,3 fő 1 fő 
István király utca 60 fő 20 fő 1 fő 
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Intézményünkben a sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekek száma várhatóan 2 fő, akiket 
gyermekenként 2 főnek kell tekinteni a csoportlétszám meghatározásakor. Az ideális 
működésünkhöz a jelzett létszám alapján 6 óvodai csoport engedélyezését kérvényezem a 
korábbi évekhez hasonlóan a Képviselő-testülettől a 2016/2017-es nevelési évre. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatot. 

Határozati javaslat 

 

 

Csorvás Város Önkormányzatának     

 …. /2016. (……….). Képviselő-testületi 

határozata 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 

önkormányzati köznevelési intézmény fenntartója, a 

2016/2017-es óvodai nevelési évben indítható csoportok 

számát 6 óvodai csoportban határozza meg. 

Felelős: Baráth Lajos polgármester 

 

 
 
 

Vicziánné Vincze Mónika 
intézményvezető 

 Csorvás, 2016. 05. 19. 


