Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére
Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti
Központ nyitva tartási és a nyári nyitvatartási idejének jóváhagyásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) b) pontjában meghatározottak
alapján a fenntartó dönt 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 óvodában a
napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint –
gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda
nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról
legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. A tájékoztatás az
Óvodavezető feladata.
A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ az
1.sz. melléklet szerint tájékoztatta a fenntartót az Óvoda és az Egységes Óvoda- Bölcsőde
nyitvatartási rendjéről.
Az Óvoda az elhelyezési igényeket nyáron felváltva üzemeltetett egységekben folyamatosan
biztosítja.
A nyári működési rendről a szülőket 2017. február 15-ig tájékoztatják.
Az elhelyezési igényekről az optimális munkarend kialakítása érdekében május végén
tájékozódnak.
Az óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása és közzététele az óvodavezető feladata.
A Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéhez szükséges a fenntartó jóváhagyása.
A nyitvatartási és a nyári rendet a fenntartónak is közzé kell tenni, így a honlapra, a
Jánoshalmi Hunyadi Népébe és a hirdető táblára kis közzétételre kerül.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatokat
terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.
I. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási rendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Óvodák nyitvatartási rendje:
Radnóti u., Batthyány u. nyitvatartási rendje: hétfőtől- péntekig
6.30 – 17.30 óráig
Petőfi utcai óvoda:
hétfőtől-péntekig
7.00 – 17.00 óráig
Kéleshalmi óvoda nyitvatartási rendje:
hétfőtől-péntekig
7.00 - 17.00 óráig
Az intézmény a nevelési év során 5 nevelésmentes napot tart.
Az iskolai szünetek (őszi-tavaszi) alatt, egy óvodában, a szülők igénye szerint tart
ügyeletet, ahol a gyermekeket összevont csoportokban helyezik el.
Az iskola téli szünetének ideje alatt az intézmény zárva tart.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

II. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Óvodák nyári nyitvatartási rendje:
Jánoshalma
2017. június 19-től-- 2017. augusztus 4-ig - Radnóti utcai óvod tart nyitva
/Batthyány és a Petőfi utcai óvoda zárva /
2017. augusztus 7-től- - 2017. augusztus 25-ig- Petőfi utcai óvoda tart nyitva
/Batthyány és a Radnóti utcai óvoda zárva /
Kéleshalom
A gyermekek elhelyezése igény szerint a Jánoshalmán nyitva tartó óvodában történik.
Karbantartás és nagytakarítás miatt zárva tart: 2017. július 31-től, 2017. augusztus 25-ig
2017. augusztus 28-tól valamennyi óvoda nyitva tart
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2017. január 13.
Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde, Család-és
Gyermekjóléti Központ
6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.
Tel.: 77/401-160
E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com

A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Család-és Gyermekjóléti Központ
nyitva tartási rendje
A nevelési év időtartama: 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig
Oktatási év időtartama: 2017. október 1-től 2018. május 31-ig
Az intézmény nyitva tartása
Radnóti u., Batthyány u. nyitvatartási rendje:
hétfőtől- péntekig
Petőfi utcai óvoda:
hétfőtől-péntekig
Kéleshalmi óvoda nyitvatartási rendje:
hétfőtől-péntekig

630 - 1730óráig
700 - 1700 óráig
700- 1700 óráig

Az intézmény a nevelési év során 5 nevelésmentes napot tart.
Ennek időpontjáról és az óvodai ügyelet helyszínéről, a csoportok faliújságán keresztül
nyújtunk tájékoztatást.
Az iskolai szünetek (őszi-tavaszi) alatt, egy óvodában, a szülők igénye szerint tartunk
ügyeletet, ahol a gyermekeket összevont csoportokban helyezzük el.
Az iskola téli szünetének ideje alatt intézményünk zárva tart.

Nyári nyitva tartás
Jánoshalma
2017. június 19-től-- 2017. augusztus 4-ig
/Batthyány és a Petőfi utcai óvoda zárva lesz/

Radnóti utcai óvod tart nyitva

2017. augusztus 7-től- - 2017. augusztus 25-ig
/Batthyány és a Radnóti utcai óvoda zárva lesz/

Petőfi utcai óvoda tart nyitva

2017. augusztus 28-tól valamennyi óvodánk nyitva lesz.
Kéleshalom
Karbantartás és nagytakarítás miatt zárva tart
2017. július 31-től, 2017. augusztus 25-ig
A gyermekek elhelyezése igény szerint a Jánoshalmán nyitva tartó óvodában történik.
Nyitás: 2017. augusztus 28.

Jánoshalma, 2017. január 05.

Ördögh Edit
intézményvezető

