Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 24-i rendes nyílt ülése

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám: 4/2019.
Tárgy: A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2019. évi nyári nyitvatartási rendje
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

Nagykovácsi, 2019. január 16.
jegyző
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2019. január 16.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. §
(2) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó joga szabályozni az óvoda heti és
éves nyitvatartási idejét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése szerint
„(7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben
meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül
behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb
február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a
zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési
joga alapján a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó
munkatervét a 125/2018. (X. 18.) számú határozatával hagyta jóvá.
Az óvoda 2018/2019. évi munkaterve tartalmazza az óvoda nyári nyitvatartási
rendjének kialakításával kapcsolatos intézményi feladatokat.
A 2015/16. nevelési év nyári időszakában valósult meg elsőként az óvoda
folyamatos ügyeleti rendszerének bevezetése. A szülői igényekre reagálva ez a
gyakorlat nagyban segítette a szülők és a gyerekek nyári szabadságtervének
rugalmas megvalósulását, koordinálhatóvá vált az óvodai dolgozók és a vezetők
közötti munkamegosztás, szabadságolás.
A 2018/19. nevelési évben a Nagykovácsi Kispatak Óvoda a korábbi évek
tapasztalataira építetten - a Nagykovácsi Általános Iskola tanév rendjéhez igazodóan
tervezi megszervezni az óvoda nyári ügyeleti működését. Tapasztalatuk, hogy az
iskolai év zárásával jelentősen lecsökken az óvodai ellátást igénylők száma. A
javaslat elősegíti az óvodaépületeteket érintő karbantartási és felújítási munkálatok
optimális tervezhetőségét is.
Az intézmény munkaterve szerint a gyermekek napközbeni ellátását, az óvoda
folyamatos üzemelését a nyári időszakban az intézmény az alábbiak szerint kívánja
megszervezni:
• 2019. június 14-ig valamennyi óvodaépület nyitva tart. Az ellátási igények
felmérését követően a gyermeklétszám függvényében az óvodaépületeken
belül történhet csoportösszevonás.
• 2019. június 17. – június 28. közötti időszakban a két óvodaépület (Kaszáló
utca 16-18. és Dózsa György utca 39.) nyitva tart, a Száva utca 7. sz. alatti
kétcsoportos óvodaépület zárva lesz.
• 2019. július 01. – augusztus 23. között az ügyeletet adó óvodaépület a
Száva utca 7. szám alatti tagóvoda lesz.
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• 2019. augusztus 26-tól valamennyi óvodaépület nyitva tart,
gyermekcsoportok összevonása az ellátást igénylők létszámának
függvényében tervezett.
A nyári óvodai ellátásra május 24-ig lehet jelentkezni a helyben szokásos módon. Az
ügyeleti csoportok létszámát az előzetesen felmért, szülők által jelzett igényekhez
igazítja az intézményvezető.
Az intézményvezető a nyári nyitvatartási rendet 10 munkahétre javasolja
meghatározni, 2019. június 17 - augusztus 23. közötti időszakban.
Döntési lehetőség: A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell
meghoznia a döntést.
Nagykovácsi, 2019. január 16.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Határozati javaslat
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2019. évi nyári nyitvatartási
rendjéről
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a
2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a Nagykovácsi
Kispatak Óvoda nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
2019. június 17- augusztus 23-ig a Nagykovácsi Kispatak Óvoda munkarendjét úgy
kell meghatározni, hogy a tagóvodák közül valamelyik folyamatosan nyitva tartson. A
szülők május 24-ig jelezhetik, hogy a nyári nyitvatartási idő alatt mikor kívánják
igénybe venni az óvodai nevelést. Az igények alapján kialakított nyitvatartási rendet
az intézményvezető 2019. május 31-ig hirdetményben közli.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: intézményvezető
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