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RÁKOSMENTI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGÁNAK
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Előterjesztés száma: REB/2/2019/11.13.
A határozati javaslat elfogadásához az
SZMSZ 67. § (4) alapján minősített többség
szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat az óvodai maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére

Készítette: Bukucs György ügyintéző, Oktatási és Művelődési Csoport s.k.
Egyeztetve:
Dr. Ughy Gabriella irodavezető, Polgármesteri Iroda s.k.
Kelemen Sándor csoportvezető, Oktatási és Művelődési Csoport s.k.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző h./dr. Mód Kristóf
aljegyző s.k.
Javasolt meghívottak:
Béres Károlyné, az Óvodavezetők Szakmai Szervezetének elnöke
Baliné Zentai Réka, a Rákosmenti Kuckó Óvoda intézményvezetője
Kovácsné Pálvölgyi Gabriella, a Rákosmenti Micimackó Óvoda intézményvezetője
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Tisztelt Rákosmenti Erőforrás Bizottság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 25. § (7)
bekezdése értelmében a maximális óvodai csoportlétszám a fenntartó engedélyével 20%-kal
átléphető.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (X. 22.) rendelete 9. § (8) bekezdéséhez rendelt 2. sz.
melléklet III./A/3. pontja a Rákosmenti Erőforrás Bizottság átruházott hatáskörébe utalja a
maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezési jogát.
A maximális csoportlétszám átlépése iránti kérelem benyújtásának lehetséges indokai az óvoda
részéről:
- ha az intézményvezető a jelentkező gyermek ellátási kötelezettséget megállapította, de az
életkorának - vagy más figyelembe veendő sajátos helyzetének - megfelelő csoportban a
létszám a 25 főt elérte, vagy már meg is haladta.
- ha amiatt válik szükségessé a 25 fős létszámhatár átlépése, mert a már felvett gyermekről
utólag megállapítja a szakértői bizottság, hogy sajátos nevelési igényű gyermekként a csoport
létszámának számításánál a továbbiakban már 2 vagy 3 főként kell figyelembe venni.
A Rákosmenti Kuckó Óvodától és a Rákosmenti Micimackó Óvodától 1-1 olyan gyermek
tekintetében érkezett kérelem, akiket a szakértői véleményekben foglaltaknak megfelelően a
csoportlétszám számításánál 2-2 főként kell figyelembe venni.
A fentiek alapján az 1. számú mellékletként csatolt táblázatban foglalt csoportlétszámok
engedélyezésekről szükséges a Bizottságnak döntést hoznia.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Bizottság elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás
Bizottsága úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7)
bekezdése értelmében Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2019. (X. 22.) rendelete 9.
§ (8) bekezdéséhez rendelt 2. sz. melléklet III./A/3. pontjában nyert felhatalmazás alapján az intézményvezető kérelmére - engedélyezi a 25 főben meghatározott maximális
csoportlétszám átlépését a jelen határozat mellékletét képező táblázatban szereplő óvodai
csoportokban.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse az intézmények
vezetőit.
Felelős:
Határidő:

Szabó Tiborné, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke
azonnal, az értesítésre és az engedély megküldésére: a döntést követő 8 napon
belül

Budapest, 2019. november 13.
Szabó Tiborné s.k.
a Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke
Az előterjesztés mellékletei:
1. sz. melléklet: Az engedélyköteles csoportlétszámok (a határozati javaslat melléklete)
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.../2019. (XI....) REB határozat melléklete

Rákosmenti
… Óvoda
Kuckó
Micimackó

Csoportnév:
Piros
Katica

Engedélyezett csoportlétszám:

Jelen határozattal
engedélyezett
csoportlétszám:

Korábban nem került sor a maximális csoportlétszám átlépésére
110/2019.(IX.18.) REB határozattal engedélyezett: 28 fő
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