A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma:2/2020.
Decs nagyközség képviselő-testületének 2020. január 29. napján
14,30 órakor megtartandó ülésére

a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2020. évi nyári és téli zárva tartási
idejének meghatározása
Előterjesztő: Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató
Készítette:

Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
Humán Bizottság: 2020. 01. 27.

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”.

Bevált rend intézményünkben, hogy az iskolai szünetekkel megegyezően óvodánkban is van
őszi, téli, tavaszi és nyári szünet. Az őszi és a tavaszi szünetek előtt felmérjük a szülői
igényeket, és ahhoz mérten szervezzük meg az óvoda működését. Évek óta ezekben az
időszakokban maximum 8 gyermek felügyeletét kérik a szülők. Ennél kevesebb gyermek
esetében az óvoda nem tart nyitva. Sajnos minden alkalommal, azzal szembesülünk, hogy a
szülő a benyújtott igénye ellenére nem hozza ezeken a napokon a gyermekét. Mivel a téli
szünetben a munkahelyek jelentős hányadán is leállások vannak, ezért a téli szünet
időtartama alatt az óvoda minden évben külön igényfelmérés nélkül zár be. Erre való tekintettel
javaslom az óvoda zárva tartását a téli szünet idejére.
A nyári időszakban-június 16-tól augusztus 31-ig-előzetes felmérés alapján szervezzük az
óvoda működését, ezzel segítve a konyha munkáját és a nyári szabadságok ütemezését.
(Megjegyzem, itt is sokkal többen igénylik az óvodai ellátást, mint ahányan ténylegesen
igénybe is veszik.)
Az intézmény nyári zárva tartása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 19. pontjában
megfogalmazottak szerint a nevelési év az óvodában „szeptember 1-jétől a következő év
augusztus 31-éig tartó időszak”. A 2019/2020-as nevelési évben a nyári zárva tartás idején az

óvodában a szolgáltatás szünetel, ennek rendjét a fenntartó hagyja jóvá, és az óvodaigazgató
gondoskodik a szülők megfelelő tájékoztatásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése kimondja: „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.

A nyári időszakban van lehetőség az intézmény teljes körű fertőtlenítő takarítására, a szociális
helyiégek tisztító festésére. Ezeket a munkálatokat akkor tudjuk rövid idő alatt hatékonyan
elvégezni, ha erre az időszakra az óvoda bezár, mivel külön takarító személyzettel nem
rendelkezünk.
Figyelembe véve az előző évek nyári időszakának kihasználtságát, a bezárást augusztus
hónapra tervezzük, amikor is már igen alacsony létszámmal szokott működni az óvoda.
Tervezett zárva tartás ideje: 2020. augusztus 12-27-ig, ami 10 munkanapot ölel fel.
Augusztus 28-31 az óvoda munkaterve alapján nevelés nélküli munkanap, mely 3
munkanapon az alkalmazotti testület tanévnyitó értekezlete, a 2020/2021-es nevelési év
előkészítése lesz.
Az óvoda nyári zárva tartásának idejére - az elmúlt évekhez hasonlóan - a gyerekek
napközbeni felügyeletéről a Faluházban tartandó nyári tábor keretében gondoskodik.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde
javaslata alapján tárgyalják meg az intézmény 2020. évi nyári, illetve téli zárva tartását, és
az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

Határozati javaslat:
a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2020. évi nyári és téli zavartatásának
meghatározására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontjában
kapott hatáskörében eljárva a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde
2020.évi
a.) nyári zárva tartási időszakát az alábbiak szerint határozza meg:
az óvoda: 2020. augusztus 12-31-ig.
b.) téli zárva tartási időszakát a 2020/2021. tanév rendjét meghatározó EMMI
rendelet alapján meghatározott téli szünet idejére határozza meg.
Határidő: 2020. február 14.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért
Határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatója
irattár

