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Tisztelt Képviselő-testület!
A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde a 2014/2015-ös évtől
óvodafelújítási pályázatnak köszönhetően 7 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal
működik. A pályázat során vállalás történt ennek az állapotnak 5 évig tartó
fenntartására. Jelenleg mind a törvényi, mind a pályázati feltételeknek megfelel a
gyermeklétszám, így a 2018/2019-es tanévre is 7 óvodai csoport indításához kéri a
vezető a támogatást.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. §
(2) bekezdése alapján a fenntartó (illetőleg fenntartói jogokat gyakorló)
önkormányzat köteles meghatározni az:
óvoda kötelező felvételi körzetét,
óvodai jelentkezés módját,
óvodai jelentkezés időpontját,
óvoda napi, heti és éves nyitvatartási idejét,
indítható csoportok számát.
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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.
A Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az
óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – 3. életévének betöltése után vehető fel. A
szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A 49. § (2) bekezdés értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda

vezetője dönt.
A Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámokat:


minimum 13,



maximum 25,



átlag 20 fő

A Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015 évtől óvodafelújítási pályázatnak
köszönhetően 7 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal működik. A pályázat során vállaltuk ennek az
állapotnak 5 évig történő fenntartását.

2017/2018

7 csoport

135 fő

Jelenleg mind a törvényi, mind a pályázati feltételeknek meg tudunk felelni a várható
gyermeklészám tekintetében, így a 2018/2019-es tanévre is a 7 óvodai csoport indításának
támogatását kérem.
Balatonboglár, 2018. április 16.
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