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Tisztelt Képvĺselő-testület!

A Pitypang Napközi otthonos óvoda

vezetője kérelmet nffitott be arca vonatkozóan, hogy
Józsefuiíľos onkoľmźnyzatźnakKépviselő-testülete - mint fenntaľtó - engedé|yezze a
maximális csopoľtlétsztĺrltőIvaló eltéréstcsopoľtonkéntl}oÁ-kal a20I|l20I2. nevelési évľe,
azaz acsopoľtonkéntiZĺfő helyett a27 főrę tĺjľténőeltérést.
Az óvodavezęto a kéréséta 2011 májusában |ezajlott óvodai beiratkozás |étszźrnađataival
támasztotĺa alá, melynek adatait a kĺjvetkező táb|ázatban foglaltuk össze.

azővoda
kĺjľzetében
lakó
gyermekek
száma
42 fő

felvételre
jelentkezők
szélma

47 fő

felvett
gyermekek
szźmla

elutasított
gyeľmekek
száma

elutasított
körzetes
gyeľmekek
száma

27 fő

20 fő

15 fő

1993. évi Lxxx. tcirvény (továbbiakban: kĺizoktatási törvény) 102.$
(2) bekezdés c) pontja szerint a fenntaľtó meghatáĺozza az adott nevelési évben indítható
óvodai csoportok számźft, továbbá engedéIyezíaz osńźt|y, csoport ź"/'lag|étszémtólvaló
eltérést'meghattrozza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis
csoportok számát, tov ábbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.

A közoktatásról szóló

A

kö'zoktatási törvény 3. sztrrľű melléklete rendelkezik az ővodai csoportok maximális
|étszámáľől. Az egy óvodai csopoľtba felvehető gyermekek maximális |étszźlrĺátetorvény 25
foben źi|apĺtottameg, de a fenntartó engeđéLyezhetiaz ettő| a |étszámtőI való eltérést.A
közoktatási t<irvény 3. sz. mellékletének II. ľész8. pontjában meghatźlrozottak szeľint a
maximális Létszźtmtíz sztua|ékkal tulléphető, ha az oktatásszęrvezési okok miatt indokolt,
tov ábbá az iĺtézkedéssęlaz óvodai szülői szęrv ezet egyetért.
Az intézménymaximális csoport|étszćm tullépésénekoktatásszęrvezési indoka: Pedagógiai
szempontból nem taľtjuk indokoltnak a csopoľtbontást, mivel a kialakult kĺizösségek
megbontása egyéb nevelési pľoblémfüat vethet fel. A fenntaľtó jelenlegi költségvetése nem
teszi lehetővé további új - ötöđik - csoport indítását. A Pitypang Napközi otthonos ovoda
nevelőtesttilete és szĹilői szervezete sem támogatta tĄ csopoľt iÍ7dításźLt,męrt az a tornaszoba

csoportszobźtvá a|akitásával jt,rna.Új csoport. vagy tornaszoba kialakításaĺa az épületben
jelenleg nincs lehetőség.

Azintézményalapító okiratában (elenleg) a maximális féľőhelyek száma 115 fő.
A fenntaľtó engedélyévelaz ővoďa az elutasított 15 kĺjrzetes gyermekből még 13 főnek tudna
férőhelyet biĺo sítani.

óvodai csoportok

jelenlegi
létszámok

I. Vegyes csopoľt

23 fő

Vesves csopoľt
III. Veeves csoport
IV. Vesves csopoľt

24 fo

II.

25 fo

f4 fő
24 fő
95 fő

Osszesen

engeďéIy ezett létszĺím
törvény szerinti
maximális létszźtm (a maximá|is Iétszám 1 0%o_
kal emelt éľtéke)
27 fő
25 fő

27 fő

f5 fő
f5 fo

f7 fo

100 fő

108 Íő

27 fő

Az

ővoda Szülői Szervezete a gyeľmeklétszźtmemelésével egyetértett, az ővodavezető
kérelméhez csatolta az erte vonatkozó Egyetértő nyilatkozatot.
A fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet ahatźtrozati javaslat elfogadásáľa.
Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
akozoktatásról szóló 1993. évi LXXX. töľvény 102.$ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak
alapján a Pitypang Napközi otthonos óvoda (1087 Budapest, Százađosút 14.) négy óvodai
csoportjaĺa engedélyezi a maximális létszĺím10%-ka| történő tullépését- 25 fotő| 27 főre - a
20I I l20I2. nevelési évben.
Aziĺtézménymaximális csoportlétszámtullépésénekoktatásszervezési indoka:
Pedagógiai szempontból nem indokolt a csopoľtbontás, mivel a kialakult kĺizösségek
megbontása egyéb nevelési pľoblémrákat vęthet fel. A fenntaľtó jelenlegi kĺiltségvetésenem
teszi lehetővé további új . ötödik - csopoľt indítását, meft az a toľnaszoba csopoľtszobźxźl
alakításával jź,rĺa.Új csopoľt- vagy toľnaszoba kialakítása csak az épület bővítéséveloldható
meg.
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