Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére
Előterjesztés 2017/2018 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) d) pontjában meghatározottak alapján a
fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
Az intézmény a felvételi körzetéből minden gyermeket fel kell, hogy tudjon venni, mivel kötelező
felvételt biztosító intézmény Jánoshalma városban. Ez különösen vonatkozik a sajátos nevelési igényű
gyermekek felvételére.
A jelenlegi okiratoknak megfelelően, a 2017/2018-as nevelési évben (szeptembertől) 1 csoporttal
kevesebb indul- mivel egységes óvoda-bölcsődei csoport már nem indítható.
Amennyiben azonban a bölcsőde elindításáról dönt az önkormányzat akkor, Jánoshalmán továbbra is 9
csoport lesz csak ebből 1 bölcsődei lesz.
Amennyiben a bölcsőde 1 csoporttal elindul, úgy nem lesz szükség dolgozó elbocsátására, csak 1 fő
határozott idejű óvónő szerződése nem kerül meghosszabbításra.
2016/2017
2017/2018
Változás az előző
-es nevlési év
-as nevelési év
nevelési évhez képest
Radnóti utca 12
4 csoport
5 csoport
+1
Petőfi u. 35.
1 óvodai
------------2
1egys.óv.bölcsődei 1 bölcsődei
2 csoport
Batthyány u. 14.
3 csoport
3 csoport
0
Jánoshalma összesen:
9 csoport
8 csoport
-1
+1 bölcsi
Kéleshalom
1 csoport
1 csoport
0
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a
Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.
I. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2017/2018-as nevelési évben az alábbiak szerint
határozza meg a csoportok indítását:
Radnóti utca 12.
Petőfi u. 35.
Batthyány u. 14.

5 csoport
-----------3 csoport

Jánoshalma összesen:

8 csoport

Kéleshalom
1 csoport
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
II. Határozati javaslat:

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az Óvodavezető figyelmét, hogy a
2017. szeptember 1-jén kezdődő nevelési évben törekedjék arra, hogy a csoportok – a törvényi
előírások betartása mellet – minél magasabb létszámmal kerüljenek elindításra.
Az intézményvezető a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézőjének részletes létszám kimutatást
köteles megküldeni 2017. augusztus 31. napjáig.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. január 13.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke
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A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ
2017-2018-as nevelési évre vonatkozó létszám és csoportszám igényének kérelme
Tervezett összes gyermeklétszám a 2017/2018-as nevelési évre: 180 fő + SNI-s gyermekek száma
Ebből: 165 fő óvodáskorú Jánoshalmán + SNI-s gyermekek száma
15 fő óvodáskorú Kéleshalmon
Tervezett óvodai csoportszám: 9 csoport
Eloszlásuk:
- Radnóti utcai óvoda: 5 csoport
-

Petőfi utcai óvoda: ------------

-

Batthyány utcai óvoda: 3 csoport

-

Kéleshalom: 1 csoport

Jánoshalma, 2017. január 05.
Ördögh Edit
intézményvezető

