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E L ŐT E R J E S Z T É S
Kétpó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. augusztus 03-i ülésére
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus
létszámáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A kétpói Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodában jelenleg 22 fő
óvodás gyermek van. 2 fő óvodapedagógussal (közülük 1 fő vezető) és 1 fő dajkával működik az
intézmény.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 1. számú melléklete
értelmében ezen intézményben a kötelező vezetői létszám 1 fő (intézményvezető-helyettes 51 fő
gyermeklétszám alatt nem kötelező).
Az Nkt. 62. § (8) bekezdése értelmében az óvodapedagógusok heti kötelező óraszáma 32 óra.
Intézményvezető esetén a heti kötelező óraszám 12 (50 fő alatti gyermeklétszám esetén).
Az óvoda – a pedagógiai programjuk értelmében – 10 órás nyitva tartással működik, ami heti
szinten 50 órát jelent. Ezt az 50 órát óvodapedagógusi felügyelet mellett szükséges ellátni a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 12. §-a értelmében. Így heti 6
óra az, amire nincs óvodapedagógusunk.
Az Nkt. 62. § (8) bekezdése szerint a 32 órán felül heti 4 óra kapcsán a nevelést előkészítő, azzal
összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok
szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el, de az eseti helyettesítés sem mehet a
végtelenségig.
Megállapítható, hogy sem a munkaidőre vonatkozó sem a szabadságolással kapcsolatos szabályok
nincsenek megfelelően betartva.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30)
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kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint „A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus
szabadságát – a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével – elsősorban
a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig 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, a téli vagy a tavaszi
szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a
nevelési év többi részében kell kiadni.”
A nevelési év az Nkt. 4. § 19. pontja alapján tárgyév szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig
tart.
Összefoglalva a fentieket: az óvodapedagógusok szabadságát úgy kell kiadni, hogy az óvodai
nevelés ettől függetlenül biztosított legyen.
A jogszabályi előírásoknak a jelenlegi létszámmal nem tudunk eleget tenni ezért szükséges a
pedagógus létszám növelése 1 fő óvodapedagógussal.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Kétpó, 2016. augusztus 02.
Keresztes Péter Pál
polgármester
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Határozati javaslat

Kétpó Község Önkormányzata
……/2016.(……….) képviselő-testületi határozata
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus
létszámáról
Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó engedélyezi plusz 1 fő
óvódapedagógus alkalmazását és az ehhez szükséges költségeket biztosítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
azonnal

A határozat végrehajtásában közreműködik:
-____
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
5. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége Pénzügyi Iroda,
Helyben
7. Képviselő-testület tagjai, Helyben
Kétpó, 2016. augusztus 2.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

