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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodák heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva
tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva
tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
Az óvodákban a nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31-ig tartó
időszak. Az óvodapedagógusok szabadságát az 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.
Az óvodai munkaterv határozza meg a nevelési év helyi rendjét, melyben meghatározásra
kerül a nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása, a szünetek időtartama. Az
óvodákban egy nevelési évben a nevelés nélküli munkanapok száma az 5 napot nem
haladhatja meg és szülői igény esetén a gyermek felügyeletét az óvodáknak el kell látni.
Az óvodák intézményvezetőinek javaslatát figyelembe véve az óvodák heti és éves nyitva
tartásának rendjét az 1. mellékletben foglalt javaslat szerint szíveskedjenek elfogadni.
Az előzetesen lefolytatott egyeztetések és az óvodák intézményvezetőinek javaslata alapján az
óvodák nyári zárva tartásának ideje alatt - szülői igény esetén - ügyeletet biztosítanak az
alábbiak szerint:
• Az I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei a nyári zárva tartás ideje alatt saját
tagintézményein belül, illetve a II. Sz. Napsugár Óvodában fogadja óvodásait.
• A II. Sz. Napsugár Óvoda óvodásait az intézmény nyári zárva tartásának ideje alatt az
I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei fogadják.
• A III. Sz. Összevont Óvoda gyermekeit a nyári zárva tartás ideje alatt saját
tagintézménye valamint a II. Sz. Napsugár Óvoda fogadja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen
határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés 1. mellékletét kell érteni.
Határozati javaslatok:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (I.23.) határozata az Óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartásának
és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az Óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartási rendjét jelen határozat 1.
melléklete szerint elfogadja
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II. az Óvodák és tagintézményeik nyári ügyeleti rendjét az alábbiak szerint fogadja el:
• Az I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei a nyári zárva tartás ideje alatt saját
tagintézményein belül, illetve a II. Sz. Napsugár Óvodában fogadja óvodásait,
• A II. Sz. Napsugár Óvoda óvodásait az intézmény nyári zárva tartásának ideje alatt az
I. Sz. Összevont Óvoda és tagintézményei fogadják,
• A III. Sz. Összevont Óvoda gyermekeit a nyári zárva tartás ideje alatt saját
tagintézménye valamint a II. Sz. Napsugár Óvoda fogadja.
III. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2017. december 18.

Haraszti Erika
gazdasági ügyintéző
előterjesztés készítője

Szárazné Torkos Mariann
osztályvezető
előterjesztő

Melléklet: 1. melléklet – Óvodák heti és éves nyitva tartási rendje
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1. melléklet
1.

Óvodák heti nyitva tartási rendje
Óvoda

I.sz. Összevont Óvoda és tagintézményei
II. sz. Napsugár Óvoda
III. sz. Összevont Óvoda és tagintézménye

2.

Nyitvatartási ideje
hétfőtől-péntekig 6.00-17.00 óráig
hétfőtől-péntekig 6.00-17.30 óráig
hétfőtől-péntekig 6.00-18.00 óráig

Óvodák nyári nyitva tartási rendje

Óvoda/Tagintézmény

Zárva
tartás
időtartama

I.sz Összevont Óvoda Csillag u. 1.

5 hét

I.sz Összevont Óvoda Grassalkovich út 86.

5 hét

I.sz. Összevont Óvoda Rézöntő u. 24.

5 hét

I.sz. Összevont Óvoda Szitás u. 99.

5 hét

I.sz Összevont Óvoda Templom u. 10.

5 hét

I.sz. Összevont Óvoda Templom u. 167.

5 hét

II. sz. Napsugár Óvoda Grassalkovich út 297.

5 hét

III.sz. Összevont Óvoda Pistahegyi köz 1.

5 hét

III.sz. Összevont Óvoda Béke u 38.

5 hét

Zárva tartás időpontja
2018. június 182018. július 20.
2018. július 092018. augusztus 10.
2018. június 182018. július 20.
2018. június 182018. július 20.
2018. július 092018. augusztus 10.
2018. július 092018. augusztus 10.
2018. július 232018. augusztus 24.
2018. július 162018. augusztus 17.
2018. június 182018. július 20.

