Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére
Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ működtetési
dokumentumainak elfogadásáról
I.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Kntv.) 83.§ (2) d)
pontjában meghatározottak alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható
óvodai csoportok számát.
Az intézmény a felvételi körzetéből minden gyermeket fel kell, hogy tudjon venni, mivel kötelező
felvételt biztosító intézmény Jánoshalma városban. Ez különösen vonatkozik a sajátos nevelési
igényű gyermekek felvételére.
II.
Kntv. 83.§ (2) b) pontjában meghatározottak alapján a fenntartó dönt a köznevelési
intézményben az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy
időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az óvodai beiratkozásra a
tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről,
az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt
tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább
harminc nappal.
A hirdetmény jogszabálynak megfelelő tartalommal elkészített szövegét a 2.melléklet tartalmazza.
Az óvoda és bölcsődei beiratkozás időpontja egyeztetésre került.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdés kimondja, hogy a fenntartó az óvodai
beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt
vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal.
III-V. Kntv.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 Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ az
3.sz. melléklet szerint tájékoztatta a fenntartót az Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási rendjéről.
Az Óvoda az elhelyezési igényeket nyáron felváltva üzemeltetett egységekben folyamatosan
biztosítja.
A nyári működési rendről a szülőket 2019. 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 és a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési 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 Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központ 2019/2020-as nevelési évben az alábbiak szerint határozza meg az óvodai
csoportok indítását:
Radnóti utca 12.

5 csoport

Batthyány u. 14.

3 csoport

Jánoshalma összesen:

8 csoport

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

III. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jánoshalma Városban az óvodákba történő
jelentkezés időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2019. május 6 -10-ig napjáig
hétfő-péntek : 8.00 -16.00 óráig
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről az óvodák vezetőit értesítse, valamint a
beiratkozási időpontot tegye közzé.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

IV. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központ nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Radnóti és Batthyány utcai óvoda nyitvatartási rendje:
hétfőtől- péntekig
630 - 1730óráig
Bölcsőde:
hétfőtől-péntekig
700 - 1700 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 döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. február 15.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

V. Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központ nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Óvoda
2019. június 17-től-- 2019. augusztus 23-ig
Batthyány utcai óvoda tart nyitva
/ Radnóti utcai óvoda, óvodai része zárva lesz a felújítás egész ideje alatt/

2019. augusztus 26-tól mind két óvoda nyitva lesz.
Bölcsőde
Nyitva tartása:
2019. június 17-től – július 19-ig, valamint
2019. augusztus 21-től
Zárva tartása:
2019. július 22-től – 2019. augusztus 20 –ig.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2019. január 15.

Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
Bizottság elnöke

Malustyik Béla sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

