„Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda
8308 Zalahaláp, Ady E. u. 1.
Tel.: 30/678-2988
Ikt.sz.: 73/2016

Előterjesztés

Tájékoztatom a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsát a „ Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési év
indításával kapcsolatos adatokról:
A beíratott gyermekek száma: 21 volt a beíratási időszakban, ebből 4 kisgyermek a nyár
folyamán elköltözött a településünkről, így a ténylegesen beíratott gyermek: 17 fő

I.

2016. szeptember 1-én az óvodai nevelést ténylegesen igénybe vevő gyermekek
száma 53 fő
Gyermeklétszám két csoportban:
Kis,- középső csoport: 23 fő
Középső, nagycsoport: 30 fő
A gyakorlatban megvalósuló csoportelosztás: (3 teremben való működés)
Kiscsoport: 14 fő
Középső: 21 fő
Nagycsoport: 18 fő
A csoportok elosztása a beíratott gyermeklétszám alapján:
Kis-középső csoport: 30 fő
Középső-nagycsoport: 30 fő
Összesen: 60 fő

II.

2016. szeptember 19-től két fővel gyarapodott létszámunk, mivel tartós külföldi
távollét után két gyermekünk visszatért az óvodába.
A csoportok elosztása:
nagycsoport: 19 fő
középső csoport: 22 fő
kiscsoport: 14 fő (folyamatos a beszoktatás, így a létszám
2017. január 5-ével lesz teljes:21 fő)

2016. szeptember 19-től a tényleges létszám: 55 fő (2017. január 5-től 62 főre emelkedik)
A beíratott gyermeklétszám 2016. szept. 19-től 62 főre módosult.

III.

Az Alapító Okiratban meghatározott maximálisan felvehető gyermeklétszám:
60 fő, ehhez jelenleg nem szükséges igényelnünk a max. csoportlétszámot
meghaladó létszámra vonatkozó felmentést, mivel ez már tartalmazza a
csoportlétszámok 20%-os megemelési lehetőségét..
A csoporttermek alapterülete alapján a maximálisan felvehető létszám 54 fő. Ez
már 4 fővel meghaladja a 2 x 25 fő felvehető gyermeklétszámot. A Nemzeti
Köznevelésről szóló 2.011. CXC. törvény 25.§ ( 7.) bekezdése, valamint a 4.
számú melléklete, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete
alapján sem kell igényelnünk a gyermeklétszám 20 % - kal való megemelését.

Tárgyi feltételek:
A feltételek adottak a két csoport három teremben való működéséhez.
A nevelési év során előreláthatólag felmerülő probléma lehet:


a nevelési év második felére megnő az óvodában alvó gyermekek száma,
mely a termek alapterülete miatt szükségessé teheti a 3 teremben való
altatást (személyi feltételek)

Zalahaláp, 2016. szeptember 19.
Tisztelettel: Csom Istvánné óvodavezető

