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Tárgy:  Kistarcsai Gesztenyés Óvoda maximális csoportlétszám emelése a 2017/2018. 
nevelési évre 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) vezetője a 2017/2018. nevelési év 
előkészítéséhez kapcsolódóan fenntartói intézkedést kezdeményezett csoportlétszám túllépés 
engedélyezése ügyében. 
 
A csoport- és osztálylétszám 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 szerint az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra 
megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg 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. 49.§ (1) bekezdése szerint a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 
kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 
 
Az Nkt. 47.§ (7) bekezdése értelmében az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy 
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három 
gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport 
létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
történik. 
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Az Nkt. az óvodai csoportok maximális és minimális létszámát is meghatározza. Az Nkt. 4. 
számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 13 fő, 
maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet. 
 

Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 
 BA minimum BB maximum BC átlag 

Óvoda 13 25 20 
További +20% = 30 fő 
 
 
Az Óvodában a 2016/2017. nevelési évre az óvodai jelentkezések száma az alábbiak szerint 
alakul: 
Beíratott gyermekek száma: 68 fő 
Nyári beköltözők: 12 fő 
Előjegyzésbe vett gyermekek száma (2017. szeptemberét követően töltik be 3. életévüket): 64 
fő 
 
Óvodavezető asszony levele az előterjesztés mellékletét képezi, amelyben részletezi az induló 
21 csoport létszámát. 
 
A 2017/2018. nevelési évben az Óvoda 6. számú csoportjában van szükség a maximális 
csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezésére. 
Óvoda 6. csoport: 25 fő + 1 sajátos nevelési igényű létszám. 
 
Az Óvoda 6. csoportjának létszáma a 2016/2017. nevelési évben 28 fő volt, 3 gyermek ment 
iskolába, így a csoport létszáma 25 fő lett (ebből 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek, két 
főnek számít, ezért a csoport létszáma: 26 fő). Az óvodában vannak kisebb létszámú 
csoportok, de a gyermekek másik csoportba való áthelyezése pedagógiailag nem javasolt. 
 
Oktatásszervezési szempontból a gyermekek biztonságos, megszokott színvonalú ellátását a 
fenti létszámtúllépés nem veszélyezteti. 
 
Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda 6. csoportjában a maximális csoportlétszám 20%-os emelését 
engedélyezi a 2017/2018. nevelési évre.   
Határid ő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. június 8. 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 


