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ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

Hiv. szám:DV/6310/2021. Tárgy: Javaslat a 2021/2022-es nevelési évben indítható
óvodai csoportok meghatározására és a Weöres Sándor Óvoda
csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Weöres Sándor Övodaban - az intézményvezető tájékoztatása alapján - ajogszabályban elöírt
módon lezárult^a beiratkozás. Óvodavezetö asszony a jelen elöterjesztés mellékletét képezőlevelében
taj-ékoztat'_aaKepviseIÖ'testuletet a 2021/2022-esnevelési évben várható létszámadatola:ól, ~ameÍyek
szennt a csoportlétszámok mind a - most már - 14 csoportban meghaladják a 25 főt.

A nemzeti köznevelésröl szőló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt. ) 83. § (2) bekezdés
d) pontja szerint "afenntartó meghatározza az adotl nevelési évben inditható óvodaicsoportok számát."

^ Az Nkt. 25. § (7) bekezdése értelmében "az óvodai csoportok mimmális, maximális és
átlagletszámát a4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra megállapitott maximális létszám a
nevelési év inditasánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá
fúSKetlenulazmdítottcsoportokszámától, akkoris, haanevelésiévsoránazújgyermekfeÍvételem^
indokolt". A2. Vlkt. 4. melléklete az óvodai csoport minimális létszámát 13, átíaglétszámát 20, maximális
létszámát 25 föben határozza meg.

Az óvodaijerohelyek irmti szuloi igényeket, valamint az intézményvezetőjavaslatait figyelembe
^tvejayas T aweöres sándor Óvodában az egy csoportba felvehetö gyermekek számát, ajogszabályi
lehetőségek határain belül maximálisan 30 főben megállapítani.

Határozati 'avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetésérol és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérol szóló 27/2021.
?"^9"^o^m". ren?,e!?.a.Ia?J?'L'-a^^sztrófavé(IeIemI'01 és a hozzá kapcsolódó egyestörvények
módosítasáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. g-ának (4) bekezdese szermfe'Ijárva,

a) úgy döntök, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Ovoda (2336
Dunavarsány, Arpád u. 14.) 14 csoportot indíthat a 2021/2022-es nevelési évben.

b) a nemzeti koznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4.-melléklete
alapján valamennyi csoportban engedélyezem a maximálís létszámtól való eltérést, és a
csoportonkénti m.ixiniális létszámot 30 főben határozom meg.
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Felelős:
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Polgármester



Az előterjesztést készítette: Fenyvesi-Jóri Teréz intézményfelügyeletí ügyíntézö

Melléklet: Intézményvezetői levél

Dunavarsány, 2021. május 26.
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Dunavarsány Víiros Önkormányzat Weores Sándor Övoda
2336 Dunavarsány, Arpád u. 14.
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OM 037287

Ikt. szám; /3?^(

Dunavarsány Város Önkormányzat
Képviselő-testOlete

Tirgy; Létszámjelentés a 2021-2022. nevelési évre vonatkozóan

Az alábbiakban szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatni a Dunavarsány Város
Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda várható csoportlétszámaival kapcsolatosan, a 2021-
2022. nevelési év tekintetében.

I. épület:
Katica csoport
Csipet-csapat csoport
Csicsergő csoport
Nyuszi csoport
Kópé manó csoport
Cica csoport

II. épület:
Csiga-biga csoport
Micimackó csoport
Napsugár csoport
Pillangó csoport
Törp csoport

Nagyvarsány:
Maci csoport
Mólcus csoport
Süni cso ort

Osszesen:

28 fő
30 fö
29 fő
29 fo
29 fő
30 fő

28 fo (2 SNI-s gyermek, így 30 a csoport létszáma)
28 fő
28 Í5 (2 SNI-s gyeimek, igy 30 a csoport létszáma)
30 fő
30 fő

29 f6
23 fo
25 fő

396 f6 (+ 4 SNI)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 25 fő feletti gyermeklétszámot engedélyezni
szíveskedjenek!

Dunavarsány, 2021. május 26.
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