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ELŐTERJESZTÉS
Kétpó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. január 31-ei ülésére
az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda heti és éves
nyitvatartási idejének,valamint a 2017.évi nyári zárva tartási idejének meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b)
pontja értelmében a fenntartó kötelezettsége, hogy „dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról,
az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról”.
A fenntartónak a nyitva tartás rendje meghatározáskor a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet következő
rendelkezéseit indokolt figyelembe vennie:
„12. § Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel
minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként
összesen napi két óra átfedési idővel.”
Sok családot érint az a kérdés, hogy mikor van szünet az óvodában. Ennek fontossága miatt a
meghatározáskor a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése értelmében „az óvoda
nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább
hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31-ig tartó időszak. A
pedagógus szabadságát az óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban kell kiadni
annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben
biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli vagy a
tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a nevelési év többi
részében kell kiadni.
Az intézményvezető megküldte az Óvoda nyitvatartási rendjének,valamint a nyári zárva tartás
tervezetét.
Az óvodának-az előző év gyakorlatának megfelelően-továbbra is szükséges a kilenc hét zárva
tartási idő, mivel az óvónők, dajka szabadság kiadása, valamint a szükséges intézményi
karbantartási munkák elvégzése nagyrészt erre az időszakra esik.
A fentiek alapján tehát a fenntartónak kell meghatározni és közzé kell tenni az Önkormányzat által
fenntartott Napköziotthonos Óvoda heti és éves nyitvatartási idejét,ugyanakkor erre az időszakra
gondoskodni kell a zárva tartó óvodába járó gyermekek megfelelő ellátásáról abban az esetben, ha
szüleik a munkavégzésük,betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak
gondoskodni.
Az intézményvezető javaslatát figyelembe véve az Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjét az
alábbiak szerint javaslom elfogadni.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Kétpó, 2017. január 16.
…………………..
Keresztes Péter Pál
polgármester

Határozati javaslat

Kétpó Község Önkormányzata
……/2017.(……….) képviselő-testületi határozata
az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda heti és éves
nyitvatartási idejének,valamint a 2017.évi nyári zárva tartási idejének meghatározása
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján –figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdésére- az
alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda nyitvatartási idejét az
alábbiak szerint határozza meg:
Napi nyitva tartás: 10 óra (reggel 6,15-től 16,15-ig)
Heti nyitva tartás: 50 óra (hétfőtől-péntekig)
Éves nyitva tartás: 2016. szeptember 1-től- 2017.augusztus 31-ig
(Hétfőtől-péntekig munkanapokon: 6,15-től 16,15-ig)
Tavaszi szünet: 2017.április 13.-18-ig
Nyári zárva tartás: 9 hét (2017. július 03-tól 2017.augusztus 31-ig)
2. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1)
pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos módon és az
Önkormányzat honlapján gondoskodjon.
3. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy
az 1) pont szerinti nyitvatartási rendről a szülőket írásban tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
2017. február 15.

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda,
Helyben
6. ÁMK Napköziotthonos Óvoda,helyben
7. Képviselő-testület tagjai, Helyben
Kétpó, 2017. január 16.
Keresztes Péter Pál

dr. Enyedi Mihály

polgármester

jegyző

