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Medgyesbodzási Óvoda átszervezése tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!

2012. április 16-án a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ medgyesbodzási óvoda
telephelyére a 2012/2013-as nevelési évben 16 gyermek beíratását kezdeményezték.
A medgyesbodzási óvoda létszáma jelenleg 28 fı. A 2012/2013-a tanévben 5 gyermek kezdi meg
az elsı osztályt, így az óvoda létszáma a beiratkozási szándékukat jelzıkkel együtt 39 fı lesz.
A közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény ( továbbiakban Közokt. tv) 3. melléklete szerint az
óvodai csoport maximális létszáma 25 fı.
A 2012/2013-as nevelési évben így 2 óvodai csoport indítása szükséges.
A közoktatási törvény 102. § (11) bekezdése szerint a fenntartó az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést az átalakításról.
Az átszervezés eljárási lépései
1. szándéknyilatkozat - elvi döntés
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
3. döntés
4. költségvetési rendelet módosítása
5. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása
A közoktatási törvény rendelkezéseibıl következıen a képviselı-testületnek
határozatot kell hoznia, (elvi döntést) a tervezett szándékáról: az intézmény
átszervezésérıl
A közoktatási törvény 102. § (3) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény
átszervezésével kapcsolatos döntése elıtt beszerzi az intézmények alkalmazotti
közösségének, a szülıi szervezeteknek, az iskolai diákönkormányzatoknak, a nemzeti vagy
etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevı intézmény esetén a települési kisebbségi
önkormányzat véleményét.
A vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetıvé kell tenni a
véleményezési joggal rendelkezık részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához
rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához legalább 15 napot biztosítani kell.
A közoktatási törvény 88.§ (6) - bekezdése alapján a helyi önkormányzat a közoktatási
intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását – részben vagy egészben – akkor szüntetheti meg,
közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrıl, szolgáltatásról továbbra is
megfelelı színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek,
tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a Kormány
általános hatáskörő területi államigazgatási szerve, a fıváros esetén fıvárosi önkormányzat –
fejlesztési tervre épített – szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértı véleményét
köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértınek

abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység,
szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történı további ellátását. A szakértı véleményét
a a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve, a fıváros esetén a fıvárosi
önkormányzat részére, – a szakvélemény megkérésével egyidejőleg – meg kell küldeni. A független
közoktatási szakértı személyére – a helyi önkormányzat megkeresésére – a közoktatási
feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.
A tervezett intézkedés
A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ medgyesbodzási óvoda telephelyén a 2012/2013as nevelési évben a megnövekedett gyermeklétszám miatt az eddigi 1 csoport helyett 2 csoport
indítását engedélyezi.
A képviselı-testület célja, hogy a településen óvodaköteles korú gyermekek mindegyike helyben
részesülhessen az óvodai nevelésben.
A rendelkezésre álló információk alapján a következı 3 évben az óvodáskorú gyermekek száma az
alábbiak szerint alakul:
2012/2013: 39 fı ( 24 fı medgyesbodzási, 15 fı gábortelepi gyermek)
2013/2014: 40 fı ( 26 fı medgyesbodzási 14 fı gábortelepi gyermek)
2014/2015: 42 fı (26 fı medgyesbodzási 16 fı gábortelepi gyermek)
Ezek alapján a 2 csoport fenntartása az elkövetkezendı 3 nevelési évben indokolt és szükséges.
A Közoktatási törvény az alábbi szakmai létszámokat írja elı a csoportok beindításához:
-óvodapedagógus: csoportonként 2, napi összesen 2 óra átfedési idıvel
-dajka, vagy helyette gondozónı és takarító együtt csoportonként 1 fı
Az ehhez kapcsolódó személyi juttatások illetve a mőködéshez szükséges költségek kimutatását az
elıterjesztés melléklete tartalmazza.
Ezek alapján kérem a Tisztelt képviselı-testületet az elıterjesztés tárgyában dönteni
szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2012/2013 nevelési évben a Schéner
Mihály Nevelési és Oktatási Központ medgyesbodzási óvoda telephelyén az eddigi 1 óvodai
csoport helyett 2 óvodai csoportot szándékozik indítani.
Az ehhez szükséges 2 óvodapedagógus illetve 1 dajka álláshely bıvítést engedélyezi.
Az álláshely bıvítéssel illetve a mőködéssel járó pénzügyi kiadásokat költségvetésében biztosítja.
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