Előterjesztés

Tárgy: A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdése d)
pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát.
Az Nkt. 8. § alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető
Az Nkt. 49. § alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a
gyermek– e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A
szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
A (2) bekezdés értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda
vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
A következő táblázat mutatja az Nkt. 4. mellékletében szereplő csoportlétszámokat
Intézmény
óvoda

Minimum
létszám
13

Maximum
létszám
25

Átlag létszám
20

Az előterjesztéshez csatolom az óvodavezető által készített - a három csoport megtartása
mellett szóló - szakmai indokolást, melyben a gyermekek várható létszáma 2013. szeptember
l-jétől 55-60 fő lesz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati
javaslatot.
Tengelic 2013.június 11.
Gáncs István
polgármester
Határozati javaslat
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva
úgy határozott, hogy a Tengelici Mézeskalács Óvodában a 2013/2014-es nevelési évre
indítható csoportok száma 3 (három).
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

