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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselo-testületének

2ö22. június 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/6403-1/2022. Tárgy: Javaslat a 2022/2023-as nevelési évben indítható
óvodai csoportok meghatározására és a Weöres Sándor Ovoda
csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Weöres Sándor Óvodában - az intézményvezető tájékoztatása alapján - ajogszabályban előírt
módon lezárult a beiratkozás. Ovodavezeto asszony ajelen elöterjesztés mellékletét képező levelében
tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2022/2023-as nevelési évben várható létszámadatokról, amelyek
szerint a csoportlétszámok mind a - most már - 14 csoportban meghaladják a 25 fot.

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény (atovábbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés
d) pontja szerint "afenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. "

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése értelmében "az óvodai csoportok minimális, maximális és
átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a
nevelési év inditásánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá
függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermekfelvétele miatt
indokolt". Az Nkt. 4. melléklete az óvodai csoport minimális létszámát 13, átlaglétszámát 20, maximális
létszámát 25 foben határozza meg.

Az óvodai féröhelyek iránti szülői igényeket, valamint az intézményvezetöjavaslatait fígyelembe
vévejavaslom a Weöres Sándor Ovodában az egy csoportba felvehetö gyermekek számát ajogszabályi
lehetoségek határain belül, maximálisan 30 főben megállapítani.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet a határozatijavaslat elfogadására.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsányi Ovoda-BöIcsőde Weöres Sándor Ovodaja (2336 Dunavarsány, Árpád u.

14.) 14 csoportot indíthat a 2022/2023-as nevelési évben.
b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. melléMete

alapján valamennyi csoportban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést, és a
csoportonkénti maximális létszámot 30 főben határozza meg.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.



Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: Fenyvesi-Jóri Teréz intézményfelügyeleti ügyintézö

Melléklet: Intézményvezetöi levél

Dunavarsány, 2022. június 1.
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Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda
2336 Dunavarsány, Arpád u. 14.

Telefon: 24/472-464; e-mail: bobitaovi@dunavarsany.hu
OM 037287

Ikt. szám:

Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testülete

Tárgy: Létszámjelentés a 2022-2023. nevelési évre

A gyermekek beiratkozása lezajlott a 2022-2023. nevelési évre, 128 gyennek iratkozott be.
Felvettek száma:
Elutasítottak száma:

Az alábbiakban szeretném a tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatni a Dunavarsány Város
Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda várható csoportlétszámaival kapcsolatban a 2022-2023.
nevelési évre.

I.épület
Katica csoport:
Csipet-csapat csoport:
Tulipán Csoport:
Nyuszi csoport:
K.ópé-manó csoport:
Cica csoport:

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

Nagyvarsány
Maci csoport
Mókus csoport
Sűni csoport

Osszesen

29 fő (1 SNI 3 főnek számít)
29 fö (I SNI 2 főnek szárnít)
29 fő (1 SNI 3 fönek számít)
30 fö
29 fö (1 SNI 3 fönek számít)
28 fő (1 SNI 2 fönek számít)

29 fő (2 SNI 2-2 főnek számít)
29 fö (1 SNI 2 főnek számít)
28 fő (1 SNI 3 fönek számít)
27 fő (2 SNI 3-3 főnek számít)
30 fő

30 fő
26(1 SNI 2 fönek számít)
25 (2 SNI 3-2 főnek számít)

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 25 fő feletti gyermeklétszámot engedélyezni
szíveskedjen!

Dunavarsámyn, 2022.május

Tisztelettel:

Kazatsay Szilvia
óvodavezető


