Előterjesztés
Tárgy: A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervének
és házirendjének véleményezése
Tisztelt Képviselő-testület!
1. A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint az óvoda
munkaterve határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ebben kell meghatározni:
• az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
• a szünetek időtartamát,
• az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
• az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák
időpontját,
• a nyílt napok tervezett időpontját,
• minden egyéb a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.
A munkatervet a nevelőtestület elfogadta és egyetért vele és egyetért vele a szülői
munkaközösség is. A fenti jogszabály szerint a fenntartó véleményét is kikéri az óvodavezető.
2. A házirendben kell szabályozni többek között a gyermek távolmaradásának, mulasztásának,
késésének igazolására vonatkozó előírásokat, a térítési díj befizetésére, visszafizetésére
vonatkozó rendelkezéseket.
A jelenleg hatályos házirendet módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy a benne szereplő,
a nyári nyitva tartásra vonatkozó előírások már nem aktuálisak. A Tolna Megyei
Kormányhivatal tájékoztatása szerint az óvodai nevelésnek, azaz az óvoda ellátás
biztosításának a nevelési év során folyamatosan biztosítottnak kell lennie, vagyis az
önkormányzatnak szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig az óvodai ellátást
folyamatosan biztosítania kell. Akkor lehet az óvodát egy vagy több hétig zárva tartani, ha a
kötelező ellátást egyéb módon pl: társulás, feladat-ellátási szerződés útján szervezi meg az
önkormányzat.
Erre tekintettel módosul a házirend, emellett a dokumentum kibővült az óvodával kapcsolatos
általános információkkal is. A házirendről is egyetértő véleményt adott a nevelőtestület és a
szülői munkaközösség.
Az óvodavezető becsatolta az elkészített munkatervet, és a házirendet, melynek
véleményezésére és a határozati javaslat elfogadására megkérem a Tisztelt Képviselőtestületet.
Tengelic 2014. szeptember 2.
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polgármester
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