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BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERULEH ÖNKORMÁNYZAT 

ALPOXiÁRMESIERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. március 9-ei ülésére 
Készítette: Majomé Szabó Etelka intézményi referens 

Tárgy: Javaslat a Gyerekkuckó Óvoda átszervezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése tartalmazza, hogy „Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok 
ellátásáról." 
Az Nkt. 74. § (2) bekezdése szerint „Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat 
intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik." 

Az Nkt. 3. § (6) bekezdése értelmében a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző 
kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, 
egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb 
társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 
A 4. § 1. pontja tartalmazza, hogy „alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, 
szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely 

a) óvodai nevelés, 
r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása" 
A 4. § 25. pontja szerint „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd." 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató helyettesével lefolytatott egyeztetés és a 
statisztikai adatok alapján megállapításra került, hogy az autizmus spektrum zavar 
napjainkban gyakran felmerülő diagnózis, a XVI. kerületben is egyre több óvodás korú 
gyermeket diagnosztizálnak autizmus spektrum zavarral. Az egyre gyakoribb előfordulás oka 
részben annak köszönhető, hogy egyre szélesebb körben válik ismertté a probléma, egyre több 
gyermek kerül szakemberhez, illetőleg új diagnosztikai centrumok végeznek olyan 
vizsgálatot, mellyel megállapítják az autizmus spektrum zavart pl.: Heim Pál Gyermekkórház, 
MRE Bethesda Gyermekkórház, Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért. 

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fermtartott óvodák közül jelenleg a 
Margaréta Óvoda és a Sashalmi Manoda Óvoda a kijelölhető intézmény az autizmus spektrum 
zavarral diagnosztizált gyermekek számára. Az említett óvodákban az autizmussal élő 
gyermekek közös jellemzője a kommunikációs nehézségek, szociális alkalmazkodó képesség 



és a rugalmas viselkedés hiánya. A tünetek nagyfokú egyéni változatosságot is mutatnak, 
mivel az érintett gyermekek intelligenciája eltérő, lehet normális, alacsony, vagy ami 
napjainkban gyakoribb, magas színvonalú. 
A különböző fokozatokat is figyelembe véve, szakmai szempontok alapján egy óvodai 
csoportban maximum 2 fő autizmussal élő gyermek helyezhető el. 
A Margaréta Óvoda és a Sashalmi Manoda Óvoda a már meglévő magas létszám miatt nem 
tudja továbbra is befogadni valamennyi autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermeket, 
ezért szükség van a kerületben még egy befogadásra kijelölhető óvodára. 

A Gyerekkuckó Óvoda székhelye (Centenáriumi sétány 3.) adottságait tekintve (tornaterem, 
gyógypedagógus végzettségű óvodapedagógus) alkalmas az autizmussal élő gyerekek 
befogadására. Ehhez az Önkormányzat további segítséget nyújtana az intézmény számára, 
fejlesztő eszközöket, további 1 fő gyógypedagógus státuszt, valamint a nevelőtestület szakmai 
továbbképzésének támogatását. Az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek szakmai 
képzésének támogatása elindult, a Gyerekkuckó Óvodából első körben 3 fő jelentkezett 
szakmai továbbképzésre. 

Az Nkt. 4. § 11. pontja szerint intézményátszervezés: minden olyan feimtartói döntés, amely 
az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-^) pontjában felsoroltak 
bármelyikének módosulásával jár. Ide kell érteni a 21. § (3) bekezdés e) pontja szerint: 
„alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezéséf. 

Az Nkt. 83. § (4) bekezdése szerint a fenntartónak a köznevelési intézmény átszervezésével 
összefüggő döntése előtt ki kell kérnie az intézmény alkalmazotti közösségének és szülői 
szervezetének véleményét. A vélemény kialakításához legalább tizenöt napot kell biztosítani 
az érdekeltek részére. 

Az Nkt. 84. § (3) bekezdése tartalmazza, hogy a feimtartó tanítási évben, továbbá - a július
augusztus hónapok kivételével - nevelési évben az óvoda feladatait nem változtathatja meg. 

Az Nkt. 84. § (7) bekezdése rendelkezése értelmében a fenntartó legkésőbb az intézkedés 
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezésével kapcsolatban. 

Amennyiben a Képviselő-testület a Gyerekkuckó Óvoda átszervezése mellett dönt, a döntés 
végrehajtásának időpontjául 2016. július 1. napját javaslom. 

Kérem a Tisztek Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg döntését! 

Határozati Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
javaslat: kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy 2016. július 1-ével a 

Gyerekkuckó Óvodát átszervezi, az óvoda alapfeladatát az alábbiak szerint 
kívánja módosítaiű: 
„Az intézmény a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 25. pontja szerint: a 
kiérnek figyelmet, különleges bánásmódot igénylő értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 



gyermekek óvodai nevelését." 

Felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt valamennyi egyeztetési 
eljárást folytassa le, továbbá gondoskodjon az átszervezéssel kapcsolatos 
előterjesztés legkésőbb 2016. május 11-ei Képviselő-testületi ülés elé 
terjesztéséről. 

Határidő: 2016. május 11-ei Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. február 23. 

Dr. Csomor Ervin 
alpolgármester 

LáQam: 

A n c ^ ^ M i 
jegyző 

Tárgyalásra kijelölt bizottság: 
Köznevelési, IQúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 


