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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat német nemzetiségi óvodai nevelést folytató kétnyelvű csoportok indítására a
     Park Óvoda Lakkozó Tagóvodájában 
 
 

                  Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda vezetője német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű 
csoport indításának szándékával kereste meg Önkormányzatunkat. Az Óvodában 20 éve 
működik német nyelvű játszóház, melyet az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat vezet 
és szervez nagy sikerrel az óvodás korú gyermekek részére. 
 
A nemzetiségi óvodai nevelésének irányelvéről szóló 17/2013. (III.1) EMMI rendelet 1.§ (2) 
bekezdése szerint amennyiben legalább nyolc, azonos nemzetiséghez tartozó szülő azt 
kezdeményezi, a nemzetiségi óvodai nevelést - a kérelem beérkezését követő naptári évben 
kezdődő nevelési évtől - felmenő rendszerben meg kell szervezni. 
 
A Park Óvoda – Lakkozó Tagóvodájában már a tavalyi beiratkozás alkalmával közzétették az 
Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével elkészített tájékoztatót, amelyre 
egyelőre 9 család kérelme érkezett be. Ez a létszám – az előrejelzések alapján – tovább bővül 
majd az idei óvodai beiratkozás alkalmával. 
 
A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, Újpest Önkormányzatára nemzetiségi 
óvodai nevelést folytató óvodai csoportok indítása miatt anyagi teher nem hárul. 
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, illetve a hivatkozott rendelet által előírt 
kötelező dokumentumokat az óvoda vezetője benyújtotta Önkormányzatunkhoz. Az 
intézmény pedagógiai programját a szükséges módon átdolgozta, amelyhez – a Képviselő-
testületámogató határozata után – a német nemzetiségi szakértő véleményét is csatolja. Ezt 
követően elkészül az intézmény Alapító Okiratának Módosító Okirata, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat is. 
 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 2015. március 24-i 
ülésén tárgyalja. 
 
 
Fentiek alapján tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a 2015/2016-os 
nevelési évtől a Park Óvoda Lakkozó Tagóvodájában a német nemzetiségi nevelést folytató 
kétnyelvű óvodai csoportok (2 csoport) indítását. 
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Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és támogatja a 2015/2016-os 
nevelési évtől a Park Óvoda Lakkozó Tagóvodájában két - német nemzetiségi óvodai nevelést 
folytató - kétnyelvű csoport indítását.  
 
A Képviselő-testület felkéri az ágazatért felelős alpolgármestert, hogy intézkedjen a Park 
Óvoda – Lakkozó Tagóvoda Alapító Okirata Módosító Okiratának és az egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratának elkészíttetéséről. 
 
 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2015. szeptember 1. 
 
 
Újpest, 2015. március 19. 
 

 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 

Háttéranyag az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályon megtekinthető. 
Az előterjesztést készítette: Kóródi Mariann osztályvezető 
        Sándorné Bózendorf Beáta ügyintéző 
        Szuhanyikné Ladányi Zsuzsanna óvodai tanügy-igazgatási ügyintéző 


