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Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. március 5.-i ülésére
Tárgy:Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének
meghatározása.
Tisztelt Képviselő- testület!
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3)
bekezdéseszerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint
az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító
óvoda).
A törvény 50. § (10) bekezdése előírja, hogy a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai
nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési felvételi
körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi
önkormányzat egyetértését. Beleg KözségRoma Nemzetiségi Önkormányzata a beterjesztett
körzethatárokkal egyetértett.
A kötelező felvételi körzet azt jelenti, hogy a körzetbe tartozó gyermekeket az intézmény
köteles felvenni, de – amennyiben férőhelyei nem teltek be –, akár más településekről is
fogadhat gyermekeket.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról.
A fenntartó a nyitva tartás rendje meghatározásakor a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet következő rendelkezéseit indokolt figyelembe vennie:
„12. § 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
gyermekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusként és
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.”
„92. § (2) bekezdés d) pontja szerint az óvodai törzskönyv tartalmazza az óvoda nyitvatartási
idejét (év, heti időszak, napi időszak és időtartam).”
„159. § (1) bekezdés f) pont fl) alpontja szerint a működési engedély iránti kérelemnek
tartalmaznia kell a nevelési-oktatási intézmény székhelyére és minden telephelyére
vonatkozóan külön-külön az óvoda napi nyitvatartási idejét, a nyitás és zárás időpontját.”

„168. § (2) bekezdése értelmében, a nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben
biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés
szempontjaira.”
Határozati javaslat:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. (III. 5.) önkormányzati
határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról.
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aBelegi PitypangÓvoda
fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvoda felvételi körzetét alábbiak
szerint határozza meg:


A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda beíratási körzetét úgy határozza
meg, hogy az megegyezik Beleg község közigazgatási területével.

2./ A képviselő-testület az óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az intézmény napi
aa) nyitvatartási ideje: 10 óra
ab) nyitás időpontja: 7.00 órakor
ac) zárás időpontja: 17.00 órakor.
b) Az intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a) pont
szerinti napi nyitva tartással).
c) Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a
következő év július 31. napjáig folyamatosan tart nyitva (az a) pont szerinti napi nyitva
tartással, a b) pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett), kivéve az intézmény nevelőtestülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év rendjében
megállapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet. Az intézmény a
nevelési év augusztus hónapjában zárva tart.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti felvételi
körzetet, valamint a 2./ pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos
módon és az önkormányzat honlapján gondoskodjon.
4./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 2./ pont szerinti
nyitvatartási rendről a szülőket írásban tájékoztassa.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tamás Csaba polgármester, Szabó Gáborné intézményvezető
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