ELŐTERJESZTŐ

Pilis Város polgármestere

Előterjesztés száma: 33/2020. MÓDOSÍTOTT!
NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. február 27-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az Óvodai felvétel időpontjára a 2020/2021. nevelési évre, valamint a törvényi
maximális létszámhatár túllépésének engedélyezésére.

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdésében a fenntartó
feladataként jelöli meg, hogy döntsön az óvodába jelentkezés módjáról, időpontjáról. Az 1. sz.
melléklet a „Hirdetmény”, mely tartalmazza a felvételi időpontokat, illetőleg a 2. sz. melléklet
a jelentkezési lapot. a 3. sz. melléklet a jelentkezéshez szükséges munkáltatói igazolást.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdés határozza meg a hirdetmény tartalmi
elemeit.
„(1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó
az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a
fenntartó nem települési önkormányzat.
(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 22. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat az óvodai felvételi
körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról dönt.
Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek az óvodai felvételi körzethatár változatlanul hagyását.

Az óvodavezető a 2020.02.06. napján kelt tájékoztatásában bemutatta a férőhelyek számát,
valamint a maximálisan felvehető gyermeklétszámot.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet
határozza meg, amely szerint az óvodában a minimum létszám 13, maximum létszám 25,
átlag 20 fő. A korábbi évek tapasztalatai alapján az óvodába jelentkezők száma jelentősen
meghaladja a központi jogszabályban foglalt maximum létszámot, ezért az intézményvezető
kéri a fenntartó Pilis Város Önkormányzata engedélyét a 2020/2021.-es nevelési évre
vonatkozóan a maximális létszám 20%-kal történő átlépésére.
Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá a létszámadatok mellett az óvodavezető
tájékoztatása is a nyári zárva tartásról.
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek:
Határozati javaslat I.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1./ a Pilisi Játékország Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beíratási időpontjait a
mellékelt „Hirdetmény”-ben foglaltak szerint elfogadja, elrendeli annak közzétételét Pilis
Város honlapján és az SZMSZ szerinti hivatalos hirdetőtáblán, valamint az oktatási
intézményekben,
2./ az intézmény nyári zárva tartását a Képviselő-testület tudomásul veszi.
3./ az óvoda felvételi körzethatárán nem változtat, változatlan formában jóváhagyja.
4./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 1./–2./ pont azonnal, 3.-4./ pont azonnal és folyamatos,
Felelős: 1./-4./ pont tekintetében Hajnal Csilla polgármester
Határozati javaslat II.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel a törvényi maximális létszámhatár túllépésére, a csoportlétszámok 20%-kal
történő emelésére a 2020/2021-as nevelési évre vonatkozóan a fenntartói hozzájárulást
megadja.
Határidő: azonnal, az óvodavezető tájékoztatására a döntést követő 15 napon belül,
Felelős: Hajnal Csilla polgármester
Pilis, 2020. február 21.
Hajnal Csilla
polgármester

Az előterjesztés melléklete:
1. melléklet: Hirdetmény
2. melléklet: Jelentkezési lap
3. melléklet: Munkáltatói igazolás a jelentkezéshez
4. melléklet: Óvodavezető tájékoztató levele
Az előterjesztést készítette: Koreny Ida intézményfelügyeleti referens
Törvényességi záradék: dr. Szabó György jegyző
Az előterjesztés megtárgyalásához Orbán Péterné óvodavezetőt javaslom meghívni.
Az előterjesztést tárgyalja: a Képviselő-testület Köznevelési és Ifjúsági-, Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottsága

