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A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője benyújtotta véleményezésre az intézmény
2020/2021. nevelési év munkatervét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70.§ (2) bekezdése c) pontja
értelmében a nevelőtestület dönt az intézmény éves munkatervének elfogadásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdésének
értelmében az intézményvezetőnek a munkaterv elkészítéséhez ki kell kérnie a fenntartó
véleményét is.
„3.§ (1) Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év,
valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető
kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi
szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az
iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában
folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.”
A rendelet 3. § (2)-(7) bekezdése előírja, hogy a munkatervnek tartalmazni kell az óvodai
nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását, a szünetek időtartamát, az óvodai
élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, az előre tervezhető nevelőtestületi
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értekezletek, fogadóórák időpontját, a nyílt napok időpontját, és minden egyéb nevelőtestület
által szükségesnek ítélt kérdést. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési
évben nem haladhatja meg az öt napot. A nevelés nélküli munkanapokon szülői igény esetén
el kell, hogy lássa a gyermekek felügyeletét. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma
egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. 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 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást
megelőzően tájékoztatni kell a szülőket.
Az óvodavezető által benyújtott munkaterv megfelel a rendelet előírásainak. A munkatervet a
nevelőtestület és a Közalkalmazotti Tanács elfogadta, a szülői munkaközösség képviselőinek
véleményét a Humánpolitikai Bizottság ülésére tudja benyújtani az intézményvezető.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra.
Határozati javaslat:
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
2020/2021. nevelési évre szóló munkatervével egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Juhász István polgármester
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
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