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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
értelmében fenntartó „dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános
felvételi időpontról, az óvoda 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 kell a szülőket tájékoztatni.
A jogszabályi rendelkezések értelmében a fenntartónak kell meghatározni az óvodák nyári
nyitva tartását, és erre az időszakra gondoskodni kell a gyermekek megfelelő ellátásáról abban
az esetben, ha a szülők munkavégzésük, betegségük stb. okán nem tudnak gondoskodni a
gyermekük napközbeni ellátásáról.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően az óvoda vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján
a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde négy hetes nyári zárva tartás engedélyezését
javasolom a szabadságok kiadása, illetve a szükséges nyári felújítási munkák elvégzése
alapján.
A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde 2016. július 25- augusztus 21-ig terjedő
időszakra kéri az intézmény zárva tartásának engedélyezését.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fentiekben ismertetett indokok mentén a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék!

Határozati javaslat

Halimba
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Hársfa Óvoda és
Egységes Óvoda – Bölcsőde 2016. évi nyári
zárva tartásának idejét 2016. július 25.
napjától 2016. augusztus 21. napjáig
határozza meg.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy az óvoda nyári zárva tartásáról szóló
tájékoztatás közzé tételéről helyben szokásos
módon gondoskodjon.
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Halimba, 2016. február 19.

Tóbel János
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