
Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. június 16. napján tartott ülésén 
6. napirendi pont 
 
Tárgy: Tájékoztatás a Vámosszabadi Vackor Óvoda helyzetéről  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előző tetstületi ülésen beszámoltam a Vámosszabadi Vackor Óvoda 2016-2017-es tanévének 
létszámáról. Erre a tanévre 52 gyermek jelentkezett az óvodába. Közben változás történt és a létszám 
49 főre csökkent.  
 
Vida Eszter óvodavezető tájékoztatott az alábbiakról: 
A 2016-os tanévet előreláthatólag 44 kisgyermekkel kezdik meg és az év folyamán, 2017 áprilisától 49 
kisgyermek lesz a Vackor Óvodában (elő-felvételisekkel együtt). 
 
2016/2017-es tanévben 16 tanköteles korú gyermek van, ebből kb. 10 gyermek 2018 szeptemberben 
iskolába megy. Létszám: 39 fő marad. 
 
2017/2018.-as tanévre 29 olyan kicsi gyermek van a településünkön, aki erre a tanévre beiratkozhat-
na a Vackor Óvodába. Vagyis, ha ebből legalább 11 gyermek a Vackor Óvodába jelentkezik, az 
összlétszám min. 50 fő lesz, ami 3 óvodai csoportra bontható.    
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 83. (2) 
bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számát.  
A csoportok kialakításánál figyelembe kell venni:  
- a Köznevelési törvény 4. mellékletében meghatározott csoportlétszámokat (minimum 13 fő, 
maximum 25 fő, átlag 20 fő), 
 - a Köznevelési törvény 47.* (7) bekezdését, miszerint „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, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-
oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.” 

 
A jelenlegi létszám alapján a jelenleg 3 csoportos óvoda 2 csoporttal is működhetne.  
A nevelői munkát a jelenlegi 4 óvónő, 1 pedagógiai asszisztens, két dajka és egy új óvónő felvételével 
el tudják látni úgy, hogy a délutáni pihenés időszakában a csoportokat összevonják. 
 
Az óvodai nevelő munkát a magas csoportlétszám befolyásolhatja és a következő évre vonatkozó 
tendenciák figyelembevételével, a 2016/2017-es tanévre javaslom a jelenlegi 3 óvodai csoportos 
működtetést.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és elfogadását. 
 
Vámosszabadi, 2016. június 12. 

 
        Lizákné Vajda Lívia  
             polgármester 


