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Mellékletek:
A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg 33 óvoda működik,
48 feladatellátási helyen, 263 csoportban folyik óvodai nevelési feladat. Az intézményekben
az alapító okiratokban meghatározottak szerint 2019. szeptember 1-jétől összesen 7013 óvodai
férőhely áll rendelkezésre.
A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzati óvodákba történő jelentkezés idén is az Oktatási,
Ifjúsági és Sportbizottság 2/2019. (I. 22.) OISB. határozatában foglalt eljárásrend alapján,
jelentkezési lapon történt. A jelentkezési lapon a szülők 3 önkormányzati fenntartású óvodát
jelölhettek meg, ami egyben a jelentkezés sorrendjét is tükrözte.
A 2019/2020. nevelési év előkészítése során Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Intézményfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Intézményfelügyeleti Osztály) a
2019. február 15-ei óvodai jelentkezési határidőt követően összesítette az óvodába jelentkezők
számát. Az óvodavezetők adatszolgáltatása szerint elkészült összesítés alapján megállapítható,
hogy az iskolába távozó 1552 fő (tavaly 1584 fő) gyermek helyére 1685 fő (tavaly 1762 fő)
jelentkezése érkezett be a 2041 üres férőhelyre. Az adatokból az látszik, hogy több gyermek
jelentkezése érkezett be, mint ahány iskolába távozó gyermek van, de az intézményhálózat
elegendő kapacitással rendelkezik a jelentkező gyermekek fogadására.
A 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás 2019. április 24-25-én megtörtént. A
pótbeiratkozási időpontban (2019. május 9.) csak néhány elkésett jelentkező beiratkozásáról
kellett gondoskodnia intézményeinknek.
A demográfiai és statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a 2016-ban született debreceni
lakóhellyel rendelkező gyermekek száma csökkent a 2015. évben születettekéhez képest, 2015ben 1983 fő, 2016-ban 1889 fő debreceni lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
gyermek született. (Forrás: KSH 2019.01.01. adatai)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2)
bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt.
Az elmúlt évek beóvodázási tapasztalatai alapján a gyermekek három éves korától óvodai
nevelésben történő részvételi kötelezettsége nem jelent problémát a debreceni családok
számára, tekintve, hogy a gyermekek jó része eddig is három évesen kezdte meg az óvodát. Az
óvodai nevelésre kötelezett gyermekekről az Nkt. 45. § (8) bekezdése alapján vezetett
nyilvántartás (6050 gyermek) szerint a 2018/2019. nevelési évre mindösszesen 10 gyermek
kapott kérelemre felmentést hosszabb-rövidebb időszakra az óvodakötelezettség teljesítése alól,
továbbá megállapítható, hogy több mint 300 gyermek él szüleivel időlegesen, vagy tartósan
külföldön, így ők az óvodai ellátást is külföldön veszik igénybe az adott ország helyi
sajátosságainak figyelembe vételével.
Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt megilleti a köznevelési intézmény szabad
megválasztásának joga, mely alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének
megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel
szabadon választhat óvodát.
A családok óvodaválasztási döntését segítik:
 nyílt napok és bemutatkozó foglalkozások szervezése az óvodákban,
 óvodák bemutatkozása Debrecen város honlapján és saját honlapjaikon.

A nem önkormányzati fenntartású intézmények a működési engedélyükben meghatározott
férőhelyeik (1004 fő) maximális kihasználtságára törekedve opcionális lehetőséget nyújtanak a
szülők számára az óvodaválasztást illetően.
Az óvodák gazdaságos kihasználtsága fenntartói érdek, ezért fontos, hogy az indítható óvodai
csoportok létszáma a törvényi szabályozásnak megfelelő, pedagógiai és gazdaságossági
szempontból pedig optimális legyen.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát. Az indítható óvodai csoportok számának meghatározásakor
tekintettel kell lenni arra, hogy az Nkt. 4. melléklete szerint az óvodai csoportok minimum
létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet. A maximális létszámtól
való eltérésre - szükség esetén - az Nkt. 25. § (7) bekezdése ad lehetőséget a fenntartónak.
Az Nkt. 49. § (2) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az
óvoda vezetője dönt. A pedagógiai munka eredményességét az segíti elő, ha a csoportok
létszáma a törvényben meghatározott maximális létszámot nem haladja meg. A fenntartónak
lehetőség szerint a csoportszám meghatározása során ezt a szempontot is figyelembe kell venni,
valamint arra kell törekedni, hogy az intézményhálózatban működő óvodák leterheltsége
azonos mértékű legyen.
A 2019. február 15-ei jelentkezési határidőig benyújtott óvodai jelentkezések adatai, valamint
a 2019. áprilisi és májusi beiratkozási adatok alapján a határozati javaslat melléklete a
2018/2019. nevelési évhez képest egy óvodai csoporttal kevesebb, összesen 262 csoport
indítására tesz javaslatot. Ennek oka, hogy a Mosolykert Óvoda Kismacsi Telephelyén összesen
24 gyermek kezdi meg a nevelési évet 2019. szeptember 1-jén, így az Nkt-ban meghatározott
minimális gyermeklétszámot (13fő/csoport) figyelembe véve kettő helyett csak egy óvodai
csoport működtetése lehetséges az elmúlt időszakhoz képest. Ennek eredményeképpen az
érintett telephelyen két fő óvodapedagógus és egy fő dajka álláshely zárolható. Egy fő
óvodapedagógus álláshely jelenleg nincs betöltve, egy fő óvodapedagógus jogviszonya pedig
nyugdíjazás miatt szűnik meg 2019 nyarán. A dajka álláshelyen dolgozó közalkalmazott
foglalkoztatása a székhelyen történő alkalmazással megoldható.
A fentiekben vázoltak alapján összességében megállapítható, hogy a 2019/2020. nevelési évre
262 csoport indítása indokolt.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az indítható csoportok számára vonatkozó
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, valamint a 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja
alapján
1./ meghatározza a 2019/2020. nevelési évre a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő óvodákban indítható csoportok számát 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, 2019. május 15.

Dr. Bene Edit
osztályvezető

