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Tisztelt Közgyűlés!
A 2020/2021. nevelési évben a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) fenntartásában működő óvodákban indítható csoportok számáról Polgármester
Úr 1054/2020. (VI. 11.) PM határozatával döntött, mely alapján az új nevelési évben is 262
óvodai csoportban zajlik a gyermekek nevelése.
A 2020/2021. nevelési évre az önkormányzat fenntartásában működő óvodai intézményekbe a
gyermekek beiratkozása a veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások minisztere által kiadott
7/2020. (III. 25.) EMMI határozat szerint történt a Kulturális és Oktatási Bizottság által
meghatározott beiratkozási napokon, azaz 2020. április 22-23. napján. A szülőknek nem kellett
személyesen megjelenniük az intézményekben, mert az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert,
a jelentkezési lapon feltüntetett adatok segítségével rögzítette az Oktatási Hivatal által vezetett
Közoktatás Információs Rendszerébe (a továbbiakban: KIR) a beiratkozás tényét, melynek
eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön. A KIR rendszerben történő rögzítés után a
szülőket a beiratkozás tényéről elektronikus úton értesítették az óvodák azzal, hogy a gyermek
óvodai nevelésének első napján kell majd bemutatni a szülőknek a beiratkozáshoz egyébként
szükséges iratokat.
A beiratkozás tapasztalatai és az óvodavezetők jelzései alapján indokolt néhány óvoda esetében
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. mellékletében
meghatározott csoportonként felvehető gyermekek maximális létszámát megemelni.
Az Nkt. 4. melléklete az óvodai csoportok minimum, maximum, illetve átlaglétszámát a
következőképpen határozza meg:

ÓVODA

Minimum létszám

Maximális létszám

Átlaglétszám

13

25

20

A csoportlétszámok számításánál az Nkt. 47. § (7) bekezdésében foglaltak szerint figyelemmel
kell lenni a sajátos nevelési igényű gyermekek létszámának meghatározására is:
„Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos
nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási),
középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport,
iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi
gyermekkel, tanulóval együtt történik.”
Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Intézményfelügyeleti Osztályának (a továbbiakban: Intézményfelügyeleti Osztály)
felmérése alapján a 2020/2021. nevelési évben 149 sajátos nevelési igényű gyermek integrált
neveléséről gondoskodnak a szakemberek.
Az óvodai csoportra jogszabályban megállapított maximális létszámtól való eltérésre az Nkt.
25. § (7) bekezdése biztosít lehetőséget a fenntartó számára, mely szerint:
„Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám
a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz
százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is,
ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.”
Fentiek alapján tehát az óvodai csoportok esetében az Nkt. 4. mellékletben meghatározott

maximális létszámtól történő eltérés engedélyezése csoportonként 30 főig lehetséges.
Az Intézményfelügyeleti Osztály az óvodai beiratkozást követően, 2020. május hónapban
felmérte az önkormányzati fenntartású óvodák 2020/2021. nevelési évben induló és működő
csoportjainak létszámát. A felmérés alapján megállapítást nyert, hogy a maximális
létszámtól való eltérés 23 intézmény összesen 102 óvodai csoportját érinti, az eltérés
mértéke összesen 255 fő. A jelenlegi nevelési évben 24 óvoda 130 csoportjában volt szükség
a létszám 363 fővel történő megemelésére.
A maximális létszám túllépését az alábbi nevelésszervezési okok indokolják:
 körzetes gyermekek óvodai ellátásának kötelezettsége,
 óvodaköteles gyermek átvétele, felvétele,
 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.
Az érintett óvodákban működő csoportok létszámadatait és az egyes csoportokban a maximális
létszámtól való eltérés mértékét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Nkt. 4. melléklete szerinti minimális óvodai
gyermeklétszám (13 fő) valamennyi óvodai csoport esetében biztosított.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 6. pontja, a 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése, 47. § (7) bekezdése
és 4. melléklete alapján
1./ engedélyezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodákban a 2020/2021. nevelési évben induló és működő csoportok vonatkozásában a
maximális csoportlétszám átlépését a melléklet szerint.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse az
érintett intézmények vezetőit.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. június 22.
Dr. Bene Edit
osztályvezető

