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Előterjesztés 

t) j . számú előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága részére 
az óvodák zárva tartásának elveiről 

A kőbányai óvodák vezetői minden év szeptemberében felmérik a karácsonyi és újévi időszakra 
vonatkozó óvodai, bölcsődei elhelyezésre irányuló szülői igényeket. A tapasztalatok alapján a 
gyermeklétszám a két ünnep közötti időszakban olyan alacsony, hogy célszerű a kerületi óvodák, 
bölcsődék túlnyomó részét zárva tartani. Ezért rendszerint csak egy-két kijelölt óvoda, bölcsőde 
látja el a kerületben az ügyeleti feladatokat. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium minden évben rendeletben határozza meg a munkaszüneti napok 
időpontját. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó 
dönt az óvoda heti és éves nyitva tartásáróL 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 1111994. (VI. 8.) MKM rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. § (l) bekezdése határozza meg, hogy az óvodai munkatervnek tartalmaznia 
kell az óvodai nevelési év rendjét. 

Az óvodai nevelési év rendjében kell meghatározni az óvodai nevelés nélküli munkanapok 
időpontját, felhasználását. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt 
napot nem haladhatja meg. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon - szükség esetén - gondoskodni kell a gyermekek 
felügyeletérőL Ehhez ki kell kémi az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét. 

A R. 2. § (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 nyári zárás idejét a fenntartó évek óta öt-öt hétre, két turnusban határozza meg. A szülők egy 
közelebbi, nyitva tartó óvodába kérhetik gyermekeik elhelyezését. Az óvodai csoportok a nyári 
időszakban összevontan működnek. Ez idő alatt történnek a nyári felújítások, karbantartások, 
nagytakarítások. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 56-57. §-a alapján a dolgozók a 
szabadságuk nagy részét a szünetek idején tudják igénybe venni. Az óvodapedagógus 
alapszabadsága évi huszonegy nap, pátszabadsága évi 25 nap, amelyből legfeljebb tizenöt 
munkanapot a munkáltató oktatással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet. A bölcsődék és 
óvodák között az egyeztetés mindig megtörtént 

Az óvodai étkeztetést a Pensió 17 Vendéglátó Kft. és az óvodákkal szomszédos bölcsődei konyhák 
biztosítják. Az óvodai nyitva tartás meghatározásakor figyelni kell arra, hogy az adott bölcsődétől 
étkező óvoda szolgáltatója ugyanabban az idóoen legyen nyitva, biztosítva ezzel az étkezési 
szolgáltatás folytonosságát. 



Az ebédmegrendelés a számítógépes program bevezetésével megkönnyíti az óvodavezetők 

tevékenységéL Az intézményi igényeket a tárgyhetet megelőző szerda délig kell rögzíteniük a 
programban. A lemondásokat is naponta kilenc óráig kell regisztrálni. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 

... /2011. ( ... )határozata 
az óvodák zárva tartásának elveiről 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodák zárva 
tartásának elvei a következők: 

l. A nevelés nélküli munkanap 
1.1. A nevelés nélküli munkanapokat az éves óvodai munkaterv tartalmazza. 
1.2. Bármely szülő kérelme esetén gondoskodni kell arról, hogy a nevelés nélküli munkanapon a 

gyermekre pedagógus felügyeljen. A felügyelet megoldható szülői beleegyezéssei más 
intézményben, ha az nem jelent a gyermekre és a szülőre nézve aránytalan terhet. 

2. A téli zárás 
2.1. A fenntartó a téli időszakra az óvodák takarékos működtetésének szem előtt tartásával 

határozza meg a zárva tartást. 
2.2. Az intézmények vezetői minden évben előzetes szülői nyilatkozat kitöltésével mérik fel az 

óvoda igénybevételének szándékát. 
2.3. A szülői nyilatkozat leadási határideje november 5. napja. 
2.4. A zárva tartás ideje alatt - amennyiben a szülői igények alapján indokolt - a bölcsődei 

hálózattal összehangoltan egy városközponti és egy újhegyi óvoda kijelölésével (a kijelölt 
intézmények ütemezésszerint kerülnek sorra) kell biztosítani a gyermekek óvodai ellátását. 

3. A nyári zárás 
3.1. A nyári zárás ideje alatt a tanév rendjéhez igazodva két turnusban tartanak nyitva az óvodák. 
3 .2. Az intézmények vezetői minden évben előzetes szülői nyilatkozat kitöltésével mérik fel az 

óvoda igénybevételének szándékát. 
3.3. A szülői nyilatkozat leadási határideje január 31. napja. 
3.4. Az óvoda zárási idejére a társóvoda fogadja a szomszédos intézmény gyermekeit. 
3.5. Nagymértékű, hosszabb időt igénybe vevő felújítás esetén a fenntartó elrendelheti az 

intézmény egész nyárra vonatkozó zárva tartását. 
3.6. A zárva tartás ideje alatt a 3.5. alpontban meghatározott esetben a gyermekek elhelyezését a 

legközelebbi óvoda biztosítja. Amennyiben a szülői nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a 
szomszédos óvodában a gyermekek nem fémek el, a fenntartó által kijelölt óvoda fogadja a 
gyermekeket a felújítás teljes ideje alatt. Ha nincs kijelölhető óvoda, a legközelebbi iskola is 
kijelölhető a gyermekek fogadására a minimális tárgyi feltételek biztosításával. 

3.7. A fogadó intézmény kijelölésénél figyelemmel kelllenni arra, hogy a közlekedésnél a szülőre 
ne háruljon aránytalan teher. 

3.8. A fogadó intézmény az étkezési térítési díj befizetésekor a nevelési-oktatási intézményekben 
biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet alapjánjár el. Az étkezéssei kapcsolatos dokumentumok kezelésénél a 
Magyar Államkincstár útmutatása szerint kell eljárni (a gyermek óvodai jogviszonya szerinti 
intézményében történik a nyári étkezés nyilvántartása, melyet a fogadóóvoda vezetőjével 
történt egyeztetés alapján rögzítenek). 

4. A téli és nyári zárva tartások meghatározása előtt be kell szerezni az óvodai munkaközösség
vezetők véleményét. 

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatály ba. 


