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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. §
(2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározásáról. A fenntartó nevében átruházott hatáskörben a Humán
Bizottság dönt ezekben az ügyekben.
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. Az
óvodában a gyermekek finanszírozott foglalkoztatási időkerete heti 61 óra (50+11
óra). Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése előírja, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról
legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva
tartást megelőzően tájékoztatni kell a szülőket.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó minden év március 1.
napjáig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről, a nyári zárva
tartás időtartamát legfeljebb 5 hétben határozhatja meg. A bölcsődében az április 21-én
vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi
munkanapon tartott Bölcsődék Napja minden évben nevelés-gondozás nélküli
munkanap, melynek célja a bölcsődében és a mini bölcsődében dolgozók szakmai
fejlesztése. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében erre irányuló szülői kérés esetén - a gyermek felügyeletét és étkeztetését biztosítani
kell. A szülőket február 15-éig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli
munkanapról és a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az
étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről.
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
óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben
meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül
behozhassák és hazavihessék.
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Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek
elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, az óvodai szülői
szervezet, közösség véleményét. Az óvodai nevelés helyi rendjében kell meghatározni
az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását. Az óvodai nevelés
nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg. Az
óvodai nevelés nélküli munkanapon a szülő igénye esetén az óvoda ellátja a gyermek
felügyeletét. A Humán Bizottság az októberi rendes ülésén mindkét önkormányzati
óvoda munkatervét megismerte, és az abban foglaltakkal egyetértett.
Az óvodák nyitvatartását a fenntartó által jóváhagyott szervezeti és működési
szabályzat tartalmazza. A tanév rendje az óvodákra nem vonatkozik, így az évközi –
őszi, téli és tavaszi – iskolai szünetek idején is nyitvatartási kötelezettség áll fenn, de a
gyakorlat az, hogy a szülők általában nem igénylik az ellátást, így nem minden óvoda
tart nyitva, hanem a nyári időszakhoz hasonlóan működik ügyeletes óvoda. A heti
nyitvatartási rend tekintetében nem merült fel változtatási igény, az éves nyitvatartási
rend az intézményvezetők javaslatán alapul.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását indítványozom.
I. Határozati javaslat
a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2017. évi heti és éves nyitvatartási
rendjéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében
eljárva a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde heti és éves nyitvatartási rendjét
az alábbiak szerint határozza meg a 2017. évre:
1. A heti nyitvatartási rend:
Nyitvatartás
Székhelyóvoda
hétfőtől péntekig 6,30-17,30
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény hétfőtől péntekig 6,30-17,30
Bölcsődei Tagintézmény
hétfőtől péntekig 6,00-17,00
2. Az éves nyitvatartási rend:
Az intézmény az óvodai és bölcsődei ellátást munkanapokon folyamatosan
biztosítja a heti nyitvatartási rend szerint, nyáron az alábbiak szerint tart zárva:
A zárva tartás
időtartama
Székhelyóvoda

5 hét

Bezerédj Amália Óvodai
Tagintézmény

5 hét

A zárva tartás
időpontja
2017. 07. 24. – 2017.
08. 27.
2017. 06. 19. – 2017.
07. 23.
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Bölcsődei Tagintézmény

2 hét

2017. 07. 17. – 2017.
07. 30.

Az Óvoda a munkaterve szerinti nevelés nélküli munkanapokon és a tanév rendje
szerinti évközi iskolai szünetek idején a szülők igényei szerint biztosítja az óvodai
ellátást, szükség esetén ellátja a zárva tartó Dombóvári Gyermekvilág Óvodába járó
gyermekeket is.
Határidő: 2017. február 15. – a szülők tájékoztatására
Felelős: Molnár Tünde bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
II. Határozati javaslat
a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 2017. évi heti és éves nyitvatartási rendjéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében
eljárva a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. A heti nyitvatartási rend:
hétfőtől péntekig 6,00-17,00.
2. Az éves nyitvatartási rend:
Az intézmény az óvodai ellátást munkanapokon folyamatosan biztosítja a heti
nyitvatartási rend szerint, nyáron az alábbiak szerint tart zárva:
A zárva tartás
időtartama
5 hét

A zárva tartás időpontja
2017. 07. 24. – 2017. 08. 25.

A Bizottság a nyári zárva tartás ideje alatt a Dombóvári Gyermekvilág Óvodába járó
gyermekek óvodai elhelyezésére az önkormányzati fenntartású Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde nyitva tartó székhelyóvodáját vagy tagintézményét jelöli ki. Az
Óvoda a munkaterve szerinti nevelés nélküli munkanapokon és a tanév rendje szerinti
évközi iskolai szünetek idején a szülők igényei szerint köteles biztosítani az óvodai
ellátást azzal, hogy a tanév rendje szerinti évközi szünetek idején a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nyitva tartó tagintézményében is elhelyezhetők a
gyermekek.
Határidő: 2017. február 15. – a szülők tájékoztatására
Felelős: Molnár Tünde bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
Molnár Tünde
bizottsági elnök
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