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Előterjesztés 
Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-

es nevelési évben 
 
1. előterjesztés száma: 299/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 
- 2. melléklet: óvodavezető megkeresése 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 
- A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények     
  névhasználatától szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Bicske Városi Óvoda intézményvezetője megkereséssel fordult a képviselő-testülethez, mely-
ben kéri engedélyezni a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan a Kakas Tagóvodában működő 
Pillangó nagycsoportban a maximális csoportlétszám túllépését. A maximális csoportlétszám, 
illetve férőhely átlépésének indoka, hogy a (sajátos nevelési igényű) SNI-s gyermekek szorzó-
számmal meghatározott, számított létszámával túllépné az intézmény a férőhely szerinti létszá-
mot. A Pillangó csoport maximális férőhelyszáma 25 fő. 
A tényleges gyermeklétszám a csoportban 22 fő, ehhez jön még a 3 SNI-s gyermek (6 fő), ami 
összesen 28 fő. 
 
Nkt. 47. § 7) bekezdés szerint „Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés 
fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, ér-
zékszervi (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.” 
 
A Nkt. 25. § (7) bekezdése és a 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportok létszámára vo-
natkozó jogszabályi előírásokat. Ezen jogszabályi előírások értelmében az óvodai csoportra meg-
állapított maximális létszám (25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 
húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor 
is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 
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Ezt az intézkedést a fenntartó abban az esetben teheti meg, ha a nevelési és oktatási intézmények 
működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 
csoportszoba méret (2 m2/fő) egyébként rendelkezésre áll. A csoportszobák méretei minden eset-
ben megengedik a maximális gyermeklétszámtól való eltérés lehetőségét. 
 
Mindezekre figyelemmel kérem a tisztelt képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására 
és a határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Bicske, 2018. július 2. 
 

 
Pálffy Károly 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet a 299/2018. előterjesztéshez 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési év-
ben 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvodában, a 2018/2019-es ne-
velési évben az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám túllépését az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
 
 

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája                         Pillangó csoport   28 fő 
 

   
 
Határidő: 2018.08.31. 
Felelős: polgármester 
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