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Egyszerű többség
Tisztelt Humán Bizottság!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a rendelkezik a nevelési-oktatási
intézmények munkatervéről, mely óvodák esetében is meghatározza a nevelési év helyi rendjét.
Elkészítéséhez az intézményvezetőnek ki kell kérnie a fenntartó, az óvodaszék, valamint az óvodai
szülői szervezet véleményét.
A R. 3. §-a szerint a nevelési év helyi rendjében kell meghatározni







az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását;
a szünetek időpontját;
az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját;
az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját;
az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját;
minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten munkaterve tartalmazza a nevelési év kiemelt feladatait
és a fejlesztési tervet (az előző nevelési év értékelése alapján kidolgozott intézkedési tervet, a
továbbképzési terv lényegi elemeit, a munkaközösségek éves terveit, a tárgyi feltételekre vonatkozó
fejlesztési tervet). A „működési terv” fejezet, valamint a „felelősi rendszer” fejezet magában foglalja a
R. 3. §-a szerinti pontokat, az intézmény munkarendjét és a csoportbeosztásokat, továbbá a tanügyigazgatási feladatokat. A munkatervnek része még a nyári szervezési feladatok meghatározása, az
intézményi önértékelés éves terve, illetve a belső ellenőrzési terv, valamint a kapcsolattartásra
vonatkozó szabályok.
A munkatervet a nevelőtestület 2018. szeptember 11-én fogadta el.
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda munkaterve tartalmazza a fejlesztési tervet (személyi és tárgyi
feltételeket, továbbképzési tervbe foglalt lényeges elemeket, a munkaközösségek feladatainak
kitűzését, felújítási munkák tervezését, anyagi feltételeket). A „működési terv” fejezet kiterjed a R. 3.
§-a szerint szabályozandó kérdésekre, a csoportbeosztásra és a munkarendre, valamint a tanügyigazgatási feladatokra. A munkaterv része a pedagógiai terv, a biztosított szolgáltatások és az
ellenőrzési terv is.
A munkatervet a nevelőtestület 2018. augusztus 31-én elfogadta.
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde munkaterve tartalmazza az intézményre vonatkozó fejlesztési
elképzeléseket (a legfőbb célokat és feladatokat, a személyi és tárgyi feltételeket, a munkaközösségek
terveit). A munkaterv meghatározza a R. 3. §-ában foglaltakat, részletezi az ellenőrzési tervet,
épületenként és intézményegységenként a munkarendet is.
A dokumentumot a nevelőtestület 2018. szeptember 4-én fogadta el.
A munkatervek a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályán megtekinthetőek.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2018. október 19.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…/2018. (X.24.) határozata
az óvodák 2018/2019. nevelési évre szóló munkaterveiről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a közgyűlés
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete 1.
melléklet 2. pont 7. bekezdésének 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mint fenntartónak a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott véleményezési
jogával élve a
a) Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten,
b) Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
2018/2019. nevelési évre szóló munkatervét és az abban foglaltakat támogatja;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

2. a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásra vonatkozó társulási
megállapodás II. fejezetének 4.4. pontja alapján a Szekszárdi 2. Számú ÓvodaBölcsőde 2018/2019. nevelési évre szóló munkatervét véleményezte és az abban
foglaltakat támogatja;
Határidő:
Felelős:

2017. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

3. felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg az óvodák vezetőinek, illetve az
óvodafenntartó társulás társulási tanácsa elnökének.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
dr. Molnár Kata jegyző
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