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1 .  N a p i r e n d  
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

eltérés az óvodai maximális csoportlétszámtól 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A megbízott óvodavezető éves beszámolójához kapcsolódóan az óvodai csoportlétszámra vonatkozó 
jogszabályi előírásokról az alábbi tájékoztatást adom: 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 25.§ (7) bekezdése a 
következőket rögzíti: 
 
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, 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. 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. 
 
Az Nkt. 4. melléklete az óvodai csoportlétszámokat a következők szerint határozza meg: 
 
Osztály- és csoportlétszámok 

  A B 
1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 
2   BA minimum BB maximum BC átlag 
3 Óvoda 13 25 20 

 
 
Az Nkt. fent ismertetett 25.§ (7) bekezdése értelmében tehát az óvodai csoportra megállapított maximális 
létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 %-kal átléphető. 
 
Az óvodavezető beszámolója, illetve a 2016/2017. nevelési évre várható csoportlétszám alapján az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását javaslom. 
 
 
Tolmács, 2016. május 26. 
 
 Tisztelettel: 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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  ……/2016. (V…..) Képviselő-testületi határozat javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő 
Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tekintetében – a várható csoportlétszámára való tekintettel - hozzájárul, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 25.§ (7) bekezdése alapján az 
Nkt. 4. mellékletében meghatározott maximális óvodai csoportlétszám, illetve a Tolmácsi Kisbagoly 
Óvoda Alapító Okiratában rögzített maximális csoportlétszám a 2016/2017. nevelési évben 20 %-kal 
átléphető. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 



1. Napirend Beszámoló az óvoda működéséről

BESZÁMOLÓ- 2016. május 16. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda

1. Működés, nevelés, gazdálkodási tevékenység
 2015. szeptember 1-jén 28 gyermek kezdte meg a nevelési évet egy vegyes életkorú

csoportban, jelenleg 35 a beírt gyermeklétszám
 Balog  Míra  és  Ferik  Csenge  a  rengeteg  betegség  miatt  alig  néhány  napot  jártak

óvodába, havonta orvosi igazolással igazolják hiányzásukat
 Virág Rikárdó és Virág Amanda 2015. augusztus végén kiiratkoztak az intézményből,

majd 2016 januárjában visszatértek az intézménybe, visszaköltöztek a faluba
 a 2016. évi áprilisi beiratkozáskor 2 gyermek iratkozott be
 7 gyermek fog elballagni a csoportból júniusban
 2016 szeptemberében 30 lesz a várható gyermeklétszám! A beiratkozott gyermekek

közül a 2016/2017-es nevelési évre még egy gyermek várható 2017 tavaszán, amikor
betölti a harmadik életévét

 Az  intézményben  továbbra  is  hat  felnőtt  dolgozik,  két  kisebb  változással:  Csehek
József  2016.  május  1-jén  közös  megegyezéssel  elhagyta  az  intézményt,  helyette
Bubori  Istvánné látja el  feladatait.  A magas gyermeklétszám miatt Lovasné Arnócz
Zsuzsanna 2016.03.01-2018.06.30-ig határozott időre fel lett véve dajkának.

 A  magas  gyermeklétszám  miatt  Dezső  Krisztina  közfoglalkoztatottként  segíti  a
munkánkat 2016 februárjától

 2015 szeptemberében az óvodai fektetőket, paplanokat, törölközőket 25 darabról 30
darabra egészítettük ki

2. A 2016/2017. nevelési év előkészületei
 tárgyi eszközök: lepedők beszerzése
 laptop  beszerzése  óvodai  használatra,  wifi  hálózat  bővítése,  beállítása,  hogy  a

csoportszobában is tudjuk használni
 továbbra is  magas lesz a gyereklétszám, folyamatosan bontanunk kell  a csoportot,

mint  ahogy  ezt  már  ki  is  alakítottuk  a  kisebb,  általában  étkezésre  használt
csoportszobánk komfortosabbá tételével

 előre láthatólag Zatykóné Bach Líviát, aki jelenleg gyakornok óvodapedagógus, 2016
decemberében fogják minősíteni, a minősítés után Pedagógus I. fokozatba kerülhet

 Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 2016. június 10-én tesz záróvizsgát a vezetőképzőn,
határozott idejű szerződése 2016. 07.31-ig szól

3. Az óvodai nyári zárás alatti feladatok
 a nyári zárás ideje: 2016.07.04-2016.07.31-ig
 az udvari játékok fokozott felülvizsgálata, biztonságossá tétele
 a színpad tetejének rendbe tétele
 a raktárépületek kipakolása, rend kialakítása
 a két csoportszoba közé ajtó felszerelése
 a már folyamatban lévő tűz-és munkavédelem dokumentációinak elkészítése, a hozzá

kapcsolódó eszközök beszerzése, felszerelése



1. Napirend Beszámoló az óvoda működéséről

Kiss Zsófia
mb. óvodavezető

Tolmács, 2016-05-17
                                        



Tolmácsi Kisbagoly Óvoda

2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106.

Tel.: 06-30-426-46-63

Tolmács Község Önkormányzata                                              Tárgy: kérelem maximális csoport-

2657 Tolmács, Sport utca 1.                                                        létszám túllépésének engedélye-

                                                                                                          zésére

Tisztelt Képviselő-testület,

Tisztelt Polgármester Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt) 25. § (7) bekezdése értelmében 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, illetőleg a tanítási év 
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető.

A 2016/2017. évi nevelési év kezdetén a Tolmácsi Kisbagoly Óvodában a beíratott gyermekek 
alapján 30 lesz a várható gyermeklétszám. Az Alapító Okiratban 25 a maximum 
csoportlétszám, ami a fenntartó engedélyével 30 főre emelhető.

 Kérem a tisztelt képviselő- testületet a maximális csoportlétszám húsz százalékkal történő 
túllépésének engedélyezésére 2016. szeptember 1-től a Tolmácsi Kisbagoly Óvodában.

Köszönettel: 

Kiss Zsófia

mb. óvodavezető

Tolmács, 2016-05-26 


