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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Intézményünk a 2012-2013-as tanévben, az elfogadott éves költségvetési 

tervünknek megfelelően, a következő csoport, tanulócsoport számmal, 

osztálylétszámokkal tervez. 

 
Az iskolai csoportszámok, osztálylétszámok a 2012-13-as tanévben 

 
Évfolyam Tanulók száma/ 

Két – három - 
tanulónak 

számítók (SNI*, 
BMN**) 

Átlaglétszám 
számításnál 

figyelembe vehető 
létszám 

A tervezett 
osztályok, 
csoportok 

száma 

Osztály 
átlag létszám 

A létszám 2 osztállyal 
számolva 

Közoktatási törvény       
3. sz melléklet 7-es pont 
által engedett 20 %-kal 

növelt létszám 

1. 57/4***  61 3 20,3 30,5 31,2 
2. 69/10 79 3 26,3 39,5 31,2 
3. 64/8 75 3 25 37,5 31,2 
4. 70/10 81 3 27 40,5 31,2 
5. 63/9 72 3 24 36 36 
6. 66/8 74 3 24,7 37 36 
7. 60/6 67 3 22,3 33,5 36 
8. 56/6 62 2 31 31 36 

Összes 505/61 571 23 24,8   
Napközi, 

tanulószoba 210 210 7 30   
 

3. sz. bejelentés 
 



Az óvodai csoportszámok a 2012-13-as tanévben 
 

Csoportnév Gyerekek száma/ 
Két – három - 

tanulónak 
számítók (SNI*, 

BMN**) 

Átlaglétszám 
számításnál 

figyelembe vehető 
létszám 

Törpe 20 20 
Halacska 21 21 

Szivárvány 19/3* 22 
Csiga 21/1* 22 

Gomba 20 20 
Pillangó 20 20 
Pöttyös 20 20 

Napocska 21 21 
 

 
*Sajátos nevelési igényű tanulók 
**Beilleszkedési, magatartási, nevelési problémákkal küzdő tanulók 
***Az első évfolyamosok SNI létszáma a beadott vizsgálati kérelmek alapján 
nőhet. 

 

Az új köznevelési törvény osztály és csoportlétszámokra vonatkozó 
rendelkezései 2013.09.01 –én válnak hatályossá. Ez alapján az általános iskola 
1-8. évfolyamán a maximum létszámot 27 főben, az átlaglétszámot 23 főben 
határozták meg. 
 
A jelenleg erre a területre hatályos Közoktatási törvény rendelkezései:  
1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet I.pont 
(Az osztálylétszámok kialakításához szükséges törvényi szabályozás) 
 

Létszámhatárok 

  Átlaglétszám Maximális létszám 

 
Óvoda       20   25 
1-4. évfolyam      21   26 
5-8. évfolyam      23   30 

 
 
 
3. számú melléklet II.pont 
3. Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának 
számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 
halmozottan fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, 
kollégiumi nevelésben és oktatásban. 
7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz 
százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai 



csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi 
csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási 
év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. 
8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint 
számított maximális létszám tíz százalékkal túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az 
intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet 
(közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért. 

 

 

Tisztelettel 

          Bánfi Attila sk. 

       intézményvezető 

 

Füzesgyarmat, 2012. 06. 05. 


