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Tisztelt Jegyző Úr! 

 

A következő Képviselő Testületi gyűlésre, kérném szépen előterjeszteni a Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda beszámolóját az óvodai beiratkozásról. A csoportok szervezéséről a 

2018/2019-es tanévre Képviselő Testületi határozat szükséges.  

2018. április 23.-án és 24.-én tartott óvodai beiratkozás során összesen: 27 gyermek iratkozott 

be, ebből 6 gyermek bánkúti. 

2017-ben beiratkozott 5 gyermek, aki az idei tanévben kezdi meg az óvodai nevelést. 

Összesen 32 gyermek és ebből 6 gyermek bánkúti.  

32 beiratkozott gyermekekből 10 gyermeknek kötelező óvodába járnia a 2018/2019-es 

tanévben, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése alapján.  

 

22 gyermeknek még nem kötelező járnia óvodába, de 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 8§ (1) bekezdése alapján, szabad férőhely esetén az óvodába felvehető, ebből 

14 gyermek 2018. december 31.-ig betölti a harmadik életévét, 8 gyermek betölti a 2,5 évet.  

 

A 2018/2019-es tanévben a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda a Hősök utcában a következő 

vegyes csoportokat tervezi megszervezni: 

 

 Méhecske csoport: 20 gyermek  

 Pillangó csoport: 21 gyermek +1 SNI= 22 fő  

 Törpe csoport: 20 gyermek  

 Manó csoport: 20 gyermek + 1 SNI= 21 fő 

 Maci csoport: 20 gyermek  



 

 

Bánkút Kossuth utca 12.  

 Őzike csoport: 18 gyermek és január 01-től +1 gyermek, összesen 19 gyermek.  

 

A 2018/2019-es tanévben a jelenlegi állapot szerint az óvodában 120 fő gyermek + 2 SNI-s 2 

főnek számít ez összesen 122 főnek számít.  

 

Az Ön által megküldött óvodakötelesekről vezetett nyilvántartás és a 2018. április 23.-án és 

24.-én tartott óvodai beiratkozás során 4 gyermeket nem írattak be óvodába a szülők, a 2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (2) bekezdése alapján, nekik kötelező 2018. 

szeptember 01-től óvodába járnia. 

Tájékoztatom a Jegyző urat, hogy a felvételi körzetünkön kívül az elmúlt évben 3 gyermeket 

írattak be az óvodába, nekik kötelező óvodába járni, mivel Medgyesegyházán nagyon kevés a 

gyermek, ezért az óvodába felvételt nyertek.  

 

Medgyesegyháza, 2018. április 27. 

  

         Varga Jánosné s.k. 

          Óvodavezető 


