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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére  
„2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma” 

tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) 
pontja alapján: a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát, az adott tanítási évben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. 
 
Az Nkt. 2016. november 30. napjától hatályos 4. sz. melléklete meghatározza a csoportok és 
osztályok maximális létszámát, továbbá az Nkt. 25.§.(7) bekezdése szerint: „Az óvodai csoportok, 

iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. 

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. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az 

óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző 

iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az 

érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló 

aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. A 

szakképző iskolában a minimális létszámtól el lehet térni akkor is, ha az osztályban a szakképzésről szóló 

törvény szerinti hiány-szakképesítés megszerzésére irányuló nevelés-oktatás, képzés folyik. A 

szakgimnáziumban és a szakközépiskolában a gyakorlati képzésre vonatkozó maximális csoportlétszám 

legfeljebb ötven százalékkal átléphető, ha a gyakorlati képzés tanteremben folyik. A művészeti felsőoktatási 

intézmény által fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak minimális, maximális és átlaglétszámát 

a szakközépiskola elméleti képzéshez rendelt létszámkeretei szerint kell meghatározni.” 

 

Óvodában a jogszabály szerinti maximális csoport létszám 25 fő. A csoportlétszám 
megállapításánál a gyermekeket általában egy főként kell számításba venni. Vannak azonban 
sajátos esetek, amikor a gyermekkel való törődés több figyelmet kíván, ezért indokolt, hogy az adott 
csoport létszáma kevesebb legyen. Ebből kiindulva – a köznevelésről szóló törvény 47. § (7) 

bekezdése értelmében – 
 az enyhe értelmi fogyatékos, 
 a beszédfogyatékos vagy 
 a pszichés fejlődési zavarral küzdő  
sajátos nevelési igényű gyermeket az óvodai csoport létszámának számításánál kettő, 
 a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
 autizmus spektrum zavarral küzdő vagy 
 halmozottan fogyatékos 
gyermeket három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának 
számításánál, ha nevelésük-oktatásuk a többi gyermekkel együtt történik. 
 
 Az intézmények megküldték a következő nevelési év elején (2020. szeptember 1.) várható, sajátos 
nevelési igényű gyermekek figyelembe vételével számított csoportlétszámokat. Az adatokból 
kiderül, hogy a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda Napocska csoportjában a számított 
létszám meghaladja a 25 fős maximum létszámot. Így e csoportnál a Fenntartónak engedélyeznie 
kell a maximum 20 %-kal emelt létszámú működést.  



Kiskunhalas Város Polgármester, a fenntartó képviseletében a 24/2020. (V.13.) számú 
polgármesteri határozatában engedélyezte, hogy a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda 
Napocska csoportjában a maximális 25 fős csoportlétszám legfeljebb 20 % -kal átléphető 
legyen. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. 
 

Melléklet: Óvodák összesítő táblázatai az indítandó csoportokról és várható létszámokról. 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – az önkormányzat 
által fenntartott óvodai intézményekben az alábbi, óvodai csoportszámok indítását 
engedélyezi a 2020/2021. nevelési évben: 

 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde  

Kuruc Vitézek Téri Óvoda 
11 óvodai csoport 

+2 bölcsődei csoport 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Bajza Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Magyar Utcai Óvoda 

(mindkét csoport a Kertvárosi Óvodába kerül) 
2 óvodai csoport 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvoda 
(egy csoport a Kertvárosi Óvodába kerül) 

4 óvodai csoport 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Átlós Úti Óvoda 2 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Óvoda 3 óvodai csoport 
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda 5 óvodai csoport 

Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda telephely 1 óvodai csoport 
 

 
 
Kiskunhalas, 2020. június 11. 
 
 
 
 
 
 Fülöp Róbert s.k. 
Határidő: 2020. szeptember 01. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
Határozatról értesülnek:  
Ácsné Fehér Klára óvodavezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
Barnáné Szabó Mikor Márta óvodavezető, Százszorszép Óvodák 
Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
Juhász Gábor közművelődési referens 








