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Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bĺzottság

véIeményezi

X

Határ o zati i av as|at a bizottság szttmfu a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja

a Képviselő-testtiletnek aze|őterjesztés megtárgya|ásźĺt'

Tisztelt Képviselő.testület!

A közoktatásról szóló |993. évi LXXX. törvény

(továbbiakban: közoktatási törvény) 102.$
(2) bekezđésc) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható
óvodai csopoľtok szárlát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport źÍIag|étszáĺrĺtólvaló
eltérést,meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis
csoportok szćmlát,továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.

A Pitypang, a TÁ-TI-KA Napkĺizi otthonos óvoda, valamint aKaticaBölcsőde

és Napkĺizi
otthonos ovoda intézményvezetoi kéľelmet nýjtottak be arua vonatkozóan, hogy Budapest
Józsefuĺĺros onkormányzatźnak Képviselő-testülete - mint fenntartó - engedé|yezie a
maximális csoportlétszźmtő| való ęltéľéstcsoportonként l}oÁ-ka| a20|2l2013' nevelési évľe.

Az ővodavezetők a kérésfüet a20I2. májusában |ezaj|ott óvodai beiratkozás|étszámadataiva|
és a sajátos nevelési igénytĺgyermekek integrált fejlesztésével támasztottźů< a|á, melynek
adatait a következő

táblazatban foglaltuk össze.
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kĺjzoktatási törvény 3. számi melléklete ľendelkezik az óvodai csoportok maximális
Az egy óvodai csopoľtba felvehető gyermek-ek- maximális létszá'mát e torvény 25

|étszámáľő|.

főben állapította meg.
Az óvodai csopoľtok Létszámának kialakításana| akozoktatási törvény 3, szźlmt mellékletének
I. részétés a II. tész 3. pontját kell iranyadónak tekinteni, mely előíľja a|étszźfinhatáTokat,
illetve meghattltozza, hogy a sajátos neveléSi igényúvagy a beilleszkedési, tanulási,
magataľtási nehézséggelküzdő gyeľmekek közül kit kell kettőnek, háromnak számítani.

A

kiizoktatási torvény 3, sz. mellékletének II. ľész8. pontjában męghattlrozottak szęrint a
maximális |étszám tiz száza\ékkal túlléphető, ha az oktatásszęrvezési okok miatt indokolt,
s s e l az óvo das zék, óvo dai sziil ő i szeÍY ezet e gy etéÍt.
tov ább á az intézkeđé

Atiz

százalékos túllépésaz jelenti, hogy az ővodai csoportok maximális létszámát (25 fő) 2,5
fővel lehet túllépni.

Képviselő-testület hatásköre a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. t<irvény 102.$ (2)
bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul, mely szeľint a fenntartó engedé|yezi a maximális

A

|étszámtő| val ó eltéľést.

Az

intézmények bęszerezték a jogszabźt|yban előírt egyetértő nyilatkozatokat, melyek az

eloterj esztés mellékletét képezik.

A maximális létsziĺmtúllépésénekengedélyezésę pénzigyi fedezetet nem igényel.
Kéľemaz a|ábbi hattr o zati j avas l at elfo gadás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1.

engeďéLyezi a tźhIazatban szereplő óvodfü tekintetében a maximális létszámtól való
eltérésta2012/20l3-as nevelési évre az a|ábbiak szetínt:
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2. A 1.

pontban szeľeplő maximális csopoľtlétszám ttil|épésénekoktatásszervezési
indoka: évről-évreegyre tĺibb gyeľmek rendelkezik olyan szakvéleménnyel' amely
a|apjźn az ővodai csopoľtok létszźmábakettes, illetve hármas szorzőva| szźrrlitanđő

be.

A

Józsefuaľosi onkoľmanyzat jelenlegi k<iltségvetése nem teszi lehetővé a

csopoľtbontást, illetve további új csopoľtok indítását.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľĺdő: 20|2.június 30.

A

diĺntésvégľehajtását végző s,"*e,"ti

Intézményfelügyeleti Iro da
Budapest, zUlz.június 6.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából:

l

ĺ,ľ

/,. ,{ť,F,k
Dr. MésziíľEľika
aljegyző

egység: Humiĺnszolgáltatási Ügyosztály

r\

ś'u-T*$-/
Sántha Péteľné
alpolgármester

w

l

rul

o.
ÉzĺĺÉ
ru vrÉ LÜt:ýi|Tlľlä#ĺ^'

Wiĺu_-=-(
aq * ha%,ĺ ź-c, iL,.
lWpktizi otthonos ovoda

TÁł TI ł KA
>< tots Bp. Rákóczi út

J őzsefv

15. E:

3-384-840; fax.: 3-384.7.7|

nko rmánvzat

álľo si O

E-mail: tatika.ovoda@upcmail.hu

Ikt.

Polgáľmesteľi Hivatal

sz.:

123. /2012.

Dátum: 20Í2.05.22.

1082 Bp. Baľoss u.65.-67.

: Maximális Iétsz,émtullépése
iránti kúrcľeÍrpsi()nkorrnĺłnyzat ľolgjrrmesteľi I.I

T ár gy

Humánszolgáltatási tigyosztály

Tisztelt Bolláné F.aľkas Ma

Intézményfelügyeleti lľodav ezető Asszon
'.@'
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IYevelőtestület nyilatkozata!

oktatásszewezési okok miatt indokolt a kérelem, egyetéľtiink vele.
Budapest, 2012.06.08.
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IMIP elnök

2.SZMK

A

vezetőhelyettes

nyĺlatkozata!

A szülői szervezétnevében, egyetéľtek a maximális |étszÍm10%-os

felemelésével

Budapest, 2012.06.08.

A nevelőtestiĺlet nevében:
Kurka Csillla
SZMK elnök

A Szü].ői Közossé9 véleménye
a Pitypang Ővoda ]étszámának bővitésérőI

Az óvodai beiratkozások után az óvoda vezetője Váradiné orosz
Ágnes tájékozĹatott bennünket arró]., hogy ismét tobb gyermek
iratkozott be, mint amennyi a megengedett csoportIétszám
(maximálj-san 25 tő)
.

Ez valószíníileg annak is betudható, hogy az új Ciprus, illetve
Százados utcai l akóte1epre egyre több kísgyermekes csalá-d
költözik, ami természetesen társada]-mi]ag míndenkinek jó.
Annak- hnrĺrz
Ą1ll1ąĄ.'
r1u9y a Korzetes
körzetes
overmekeket- fel
tllrliÁlr
f el
-tudj ák vennl.: az
óvodába, szükséges velej árőja a csoportlétszámok megemeIése.

Az előző tanévben is ezzel a megoldással é1t az óvoda és az
onkormányzaĹ, mj-nket akkor is megkérdezve. ĺgy a csoportokba
21 gyermeket neve]-tek az óvó nénik. A tapasztalat azĹ mutatta,
ezĹ a f eladatot is s i keresen oldották meg a ,,pitypangos,,
pedagógusok.

Úgy gondo1juk, hogy a csoportszobák is viszonylag nagyok, a
gyermekek é]-etterét nem veszé1yezteti a magasabb ]étszám.
Ezért a következő tanévben ismét )i megoldás lehet a maximátj-s
1étszám tíz százalékkal történő megemelése.
Budapest, 2012. május 30.
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Szász Mónika
SZK e]nök

nevelési év gyeľmekl étszálmánakemeléséta
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