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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit     

Óvodai dolgozók és csoportok létszámának engedélyezése a 2019-2020 nevelési évre 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. augusztus 30.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 A Napközi Otthonos Óvoda minden nevelési évben kéri a Tisztelt Képviselő-testület hozzájá-rulását a dolgozók és csoportok létszámához. Kérem, hogy a 2019/2020. nevelési évre vonat-kozó óvodai csoportszámokat (4 csoport), valamint a pedagógusok (8 óvónő) és a munkájukat segítők létszámát (5,5 fő) jóváhagyni szíveskedjen.  
Várható induló létszámok:   2019. október 01.  2020. május 31. 
Nagycsoport     27 fő   27 fő 
Kiscsoport    25 fő   30 fő 
Nagy-középső csoport  27 fő   27 fő 
Kis- középső csoport              27 fő   27 fő  
 
Összesen:    106 fő                       111 fő 
 
Év végére (2020. május 31.-ig) várható becsült létszám: 111 fő  A 106 főből 2 gyermek sajátos nevelési igényű (SNI), a szakvélemények alapján: -1 fő 2 főnek számít -1 fő 2 főnek számít 2019 .október 01.- én a várható létszámunk 106 fő  (SNI-vel 108 fő)  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019/2020-as nevelési évben az óvodai csoportra 
megállapított maximális létszám (25 fő) húsz százalékkal történő megemelését engedélyezze.   Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
         Vinczéné Szunyogh Judit 
          óvodavezető 
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Jogszabályi háttér az óvodai csoportbeosztás szabályairól 

 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről óvodánkat érintő hatályos jogsza-
bályai:  

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról.  

 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (1-2) bekezdése és a 49. § és a 
95. § (7) bekezdés.  

 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köz-
nevelési intézmények névhasználatáról 63. fejezet 161§ (1.), (2), (3).  

 
2. sz. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez, jegyzék a nevelési-oktatási intézmények 
kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről. 
Óvodai csoport az a legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység, amely 
meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az óvodába felvételt nyert, azo-
nos feladat ellátási helyre járó kisgyermekekből. 
Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartó határozza meg 

 
 

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
Osztály- és csoportlétszámok 

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

 
A törvényben előírt maximális létszámhatártól való eltérés lehetősége 
 
Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó en-
gedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok 
számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 
[20/2012. EMMI rendelet 25. § (7)] 

 2.   Határozati javaslat: 
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2019. (VIII.   .) KT határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 
2019-2020 nevelési év csoport létszámának engedélyezését. A Képviselő-testület a rétsági 
Napközi Otthonos Óvoda óvodai csoportjainak számát a 2019/2020. nevelési évre 4 cso-
portban határozza meg. A Képviselő-testület az óvodapedagógusok számát 8 főben (mely-
ből 1 fő vezető és 1 fő vezető helyettes), a pedagógiai asszisztensi létszámot 1 főben, az 
óvodatitkári létszámot 0,5 főben, a dajkák számát 4 főben határozza meg. 
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      A Képviselő-testület 2019. szeptember 1. naptól engedélyezi a maximális 25 fős csoportlét-

szám legfeljebb 20%-kal való túllépését.  
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
 
 

                                                                                                                   
  II. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2019. (VIII.  .) KT határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 2019-
2020 nevelési év dolgozói és csoport létszámának engedélyezését. A 2019/2020. nevelési évre 
vonatkozó óvodai csoportszámokra, pedagógusok és a munkájukat segítők létszámáról szóló elő-
terjesztést a Képviselő-testület nem fogadja el.   
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
  

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                                                       Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                            jegyző 


