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TÁRGY : BALATONAKARATTYA SZILFA ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA.
Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester
Előkészítette: Sass Henrietta igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda vezetője Zsobrák Mária kérelemmel fordult
önkormányzatunkhoz, hogy az óvoda jelenlegi alapító okiratában szereplő létszám 20 főről 25
főre történő megemelését, és ezzel az óvoda Alapító Okiratának módosítását. A létszám
megemelésére azért van szükség, mivel óvodánkba jelenleg 20 gyermek jár, ebből
szeptemberben 3 kisgyermek fog iskolába menni. Már 4 szülő biztosra jelezte, hogy gyermekét
óvodánkba szeretné íratni a következő nevelési évtől 2017. szeptemberétől.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint:
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. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az
óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá
szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben
történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent,
és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül – nem alakítható ki a minimális
létszámot elérő létszámú osztály, csoport.
Zsobrák Mária óvoda-vezető kéri az óvodai csoportlétszámot - a nemzeti köznevelésről szóló
törvény 4. számú melléklete értelmében a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozóan - 25 főben
meghatározni, és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda Alapító Okiratát módosítani.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester
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……../2017. (IV.26.) önkormányzati határozata
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 4. számú melléklete értelmében a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda
csoportlétszámát 25 főben határozza meg, mellyel az óvoda Alapító Okiratát módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról a döntés értelmében intézkedni szíveskedjen.
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