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ELŐTERJESZTÉS 

Az óvodai csoportszámok és csoportlétszámok meghatározása 
 
Az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt az óvodáskorúak száma Biatorbágyon, ami maga 

után vonta az óvodai csoportok túlzsúfoltságát. Ezen 2015-ban jelentősen enyhített a 

Csicsergő Tagóvoda bővítése két csoporttal, ami 50 fő felvételét tette lehetővé a korábbi 

létszámon felül. A 2016/2017-es nevelési évben is 24 óvodai csoporttal működik a Benedek 

Elek Óvoda. 

Erősen tartja magát az a szülői szokás, hogy a nyári születésű, hatodik életévüket betöltött 

gyerekeket szívesen visszatartják még egy évi az óvodában még akkor is, ha az igen magas 

létszámú csoportokban sem őket, sem az iskolaérettséget tényleg el nem érő gyermekeket 

nem lehet a megfelelő eredményességgel felkészíteni az iskolára. Mind a legkisebbeknek, 

mind az iskolába készülőknek nagy szükségük volna az egyéni szükségleteiket figyelembe 

vevő fejlesztésre. Éppen ezért nehéz döntés a mennyiségi igények, illetve a minőségi 

nevelés között sorrendet felállítani. 

Hosszú évek óta idén először lehetőség kínálkozik legalább a kiscsoportokban megtartani a 

köznevelési törvény által előírt maximális létszámokat. A korábbi években engedélyezett 

magasabb létszámú csoportok csak kimenő rendszerben szüntethetők meg. Mindezek 

figyelembe vételével kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2016/2017-es nevelési 

évben az alábbi 15 óvodai csoportban engedélyezze a maximális csoportlétszám túllépését 

a törvény által megengedett 20% erejéig: 

Benedek Elek Óvoda 

- Legóvár Tagóvodája: Sárga csoport 

- Pitypang Tagóvodája: Süni, Mókus, Mackó csoportok 

- Vadvirág Tagóvodája: Mókus, Katica, Mackó csoportok 

- Meserét Tagóvodája: Nefelejcs, Tulipán, Százszorszép és Hóvirág csoportok 

- Csicsergő Tagóvodája: Napocska, Mókus, Cinke és Csibe csoportok 

 
A fennmaradó 9 csoportban a bölcsődéből érkező, szeptemberben, októberben született 
gyermekek átvétele után is tartható a 100 %-os  feltöltöttség. 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 

/2016. (V. 26.) határozata 
Az óvodai csoportszámok és csoportlétszámok meghatározása 

 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata a 2016/2017-es nevelési évben a Benedek Elek 

Óvoda 24 csoportjában látja el az óvodakötelesek óvodai nevelését. 

2. A képviselő-testületet hozzájárul, hogy a 2016/2017-es nevelési évben az alábbi 15 

óvodai csoportban a maximális csoportlétszám túllépését a köznevelési törvény által 

megengedett 20% erejéig: 

 

Benedek Elek Óvoda 

- Legóvár Tagóvodája: Sárga csoport 

- Pitypang Tagóvodája: Süni, Mókus, Mackó csoportok 

- Vadvirág Tagóvodája: Mókus, Katica, Mackó csoportok 

- Meserét Tagóvodája: Nefelejcs, Tulipán, Százszorszép és Hóvirág csoportok 

- Csicsergő Tagóvodája: Napocska, Mókus, Cinke és Csibe csoportok 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Benedek Elek Óvoda vezetője 
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