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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő 

         Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. számú melléklete határozza meg az 

óvodai csoportok maximális létszámát. E törvény 25.§ (7) bekezdése alapján az óvodai csoportra 

megállapított létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével, legfeljebb 20 %-kal 

átléphető. 

 

A létszámtúllépést egy - beszédfogyatékosság okán - sajátos nevelési igényű gyermek szorzóval 

számított létszáma indokolja, illetve egy olyan kisgyermek elhelyezése az adott csoportban, aki 

életkora és az óvodában, óvodapedagógusként dolgozó édesanyja miatt csak ebben, a 8. sz. 

csoportban volt elhelyezhető. Így a JMK Óvoda 8. sz. csoportjában a gyermekek számított 

létszáma 26 fő, ami meghaladja az Nkt. 4. számú mellékletében meghatározott maximális 

létszámot. 

 

Óvoda/csoport 
Tényleges   

csoportlétszám 

2x-es  * 

szorzóval 

számítandó 

gyermekek 

létszáma 

3x-os  * 

szorzóval 

számítandó 

gyermekek 

létszáma 

 

Számított 

csoportlétszám 

 

Játék-Mozgás-

Kommunikáció Óvoda      

     8. csoport 25 1 0 26 
 

*”Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két 

gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan 

fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport számításánál.” 
 

Az óvodavezető kérelméhez a szükséges dokumentumot benyújtotta (Szülői közösség 

hozzájárulása).  

A Közművelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 2017. szeptember 26-án tárgyalja. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda 

8. számú csoportjában a létszámtúllépést, a 2017/2018. nevelési évre engedélyezni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és engedélyezi a Játék-

Mozgás-Kommunikáció Óvoda maximális csoportlétszám túllépését, a 2017/2018. nevelési évre 

az alábbiak szerint: 

 

Óvoda/csoport 
Tényleges   

csoportlétszám 

2x-es  * 

szorzóval 

számítandó 

gyermekek 

létszáma 

3x-os  * 

szorzóval 

számítandó 

gyermekek 

létszáma 

 

Számított 

csoportlétszám 

 

Játék-Mozgás-

Kommunikáció Óvoda 

Óvoda      

     8. csoport 25 1 0 26 
 

*”Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két 

gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy 

halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport számításánál.” 
 

 

 

Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

Határidő: 2017. október 4. 

 

Újpest, 2017. szeptember 18. 

  

 

 

    

    Dr. Molnár Szabolcs 

 
 

Háttéranyag az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályon megtekinthető. 

Az előterjesztést készítette:   

Kóródi Mariann osztályvezető 

Sándorné Bózendorf Beáta ügyintéző 
 


