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ELŐTERJESZTÉS
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 14. napján megtartásra kerülő ülésére
Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde tervezett nyári nyitva-tartásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános
felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
Több családot érint a kérdés, hogy mikor van szünet a bölcsődében és az óvodában. A
gyermekek és a szülők programjainak tervezését elsősorban a nyári és téli szünetek
időtartama befolyásolja. Ennek fontossága miatt 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
tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást
megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. §-a
alapján akkor is biztosítani szükséges a gyermekek napközbeni ellátását, ha a Képviselőtestület tárgyév február 15-ig dönt az óvoda zárva tartásáról.
A fentiek értelmében tehát a fenntartónak kell meghatározni az óvodák nyári nyitva tartását,
ugyanakkor erre az időszakra gondoskodni kell a zárva tartó óvodába járó gyermekek
megfelelő ellátásáról abban az esetben, ha szüleik a munkavégzésük vagy jogszabályban
megjelölt okok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően egyeztettünk az Újszász Városi Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetőjével az intézmény 2017. évi nyári nyitva tartás idejéről.
Az intézmény nyári nyitva tartásának időpontja az alábbiak szerint alakul:
2017. június 30-ig a Bajcsy Zs. út 16. sz. alatt óvoda és a Kertvárosi Óvoda (Iskola út 8.) is
nyitva tart,
2017. július 03-14-ig a Bajcsy Zs. út 16. sz. alatt óvoda nyitva tart,
2017. július 17-28-ig a Kertvárosi Óvoda (Iskola út 8.) nyitva tart,
2017. július 31-től augusztus 18-ig mind a két óvoda zárva tart,
2017. augusztus 21-től mind a két óvoda nyitva tart.

A Városi Bölcsőde 2017. július 24-től augusztus 4-ig zárva tart.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a következő
határozati javaslatot fogadja el:
HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2017.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat
az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében
az Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva és zárva tartását az alábbiak szerint
határozza meg:
1. 2017. július 03-tól július 14-ig a Bajcsy út 16. szám alatti óvoda nyitva tart,
2. 2017. július 17-től július 28-ig a Kertvárosi Óvoda (Iskola út 8.) nyitva tart,
3. 2017. július 31-től augusztus 18-ig a Bajcsy út 16. sz. alatti óvoda és a Kertvárosi
Óvoda (Iskola út 8. sz.) is zárva tart,
4. 2017. július 24-től augusztus 04-ig a Városi Bölcsőde zárva tart,
5. 2017. augusztus 21-től a Bajcsy út 16. sz. alatti óvoda és a Kertvárosi Óvoda (Iskola út
8. sz.) is nyitva tart.
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