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5. napirend: A Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezése az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben a
2021/2022 nevelési évre
Tisztelt Képviselő testület!
A csoportlétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete
határozza meg.
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi
csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai
csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési
év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a
nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
Az Nkt.4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális
létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet.
Az óvodai beiratkozási adatok alapján szükségessé vált a maximális csoportlétszám túllépés
fenntartói engedélyezése, ezért kérem a fenntartótól, hogy engedélyezze a 2021/2022 nevelési
évben az Óvoda 3 csoportjában a gyermeklétszám 25 főről 30 főre történő emelését.
Az intézmény Alapító Okirata az óvodába felvehető gyermeklétszámot maximálisan 90 főben
határozza meg.
Az Nkt.-ban meghatározott maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépésének
engedélyezése a felvételi körzetbe történő nagyarányú beköltözések, a szülői igények
kielégítése, valamint az Sni ellátást igénylő gyermekek létszámának növekedése miatt
indokolt és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján teljesíthető.
Oktatásszervezési szempontból az intézményvezető által benyújtott kérelem engedélyezhető,
mivel a gyermekek biztonságos, megszokott színvonalú ellátását a fenti létszámtúllépések
nem veszélyeztetik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
Határozati javaslat:
Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Taszári Napsugár
Óvoda és Bölcsőde, az óvodai csoportlétszám 20%-al történő túllépésének engedélyezésére
tett javaslatát, és az alábbi döntést hozza:
Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Taszári Napsugár
Óvoda és Bölcsőde 3 óvodai csoportjában a 25 fős csoportlétszám 30 főre emelését a
2021/2022-es nevelési évben.
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