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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

a Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. szeptember 25-én tartandó ülésére. 

 

 

N a p i r e n d :  Kincsem Óvoda 2014-2015 évi óvodai munkaterve 

E l ő a d ó:              Zsombok  Lajos polgármester 

  

 

Tisztelt Képviselő- Testület! 

 

 

A Kincsem Óvoda óvodavezetője a képviselő-testület rendelkezésére bocsájtotta a 2014-2015. 

évi munkatervét.  

 

A munkaterv az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bek. szerint „az óvodai, az iskolai és a kollégiumi 

munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi 

rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, 

kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a 

tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a 

gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.”  

 

A fenti jogszabálynak megfelelően szíveskedjenek véleményt alkotni a beterjesztett 

munkatervről. Az elfogadás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bek. 

(c) pontja alapján a nevelőtestület feladata. 

 

A munkaterv az alábbi elemeket tartalmazza: 

 

 az óvodai nevelés nélküli munkanapok számát, felhasználását, 

 a szünetek időtartamát,  

 az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 

 nemzeti ünnepek, megemlékezések időpontját, 

 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, 

 az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját, 

 minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.” 
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Határozati javaslat: 

 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 

Kincsem Óvoda 2014-2015. évi óvodai munkatervét és azt 

elfogadásra javasolja. 

2.) Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 

Kincsem Óvoda 2014-2015. évi óvodai munkatervét és az alábbi 

javaslatokat teszi……………………………. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Zsombok Lajos polgármester 

 

 

 
Lengyeltóti, 2014. szeptember 19. 

 

Zsombok Lajos 

polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:        

 

 

 

        Dr. Szatmári Ibolya 

               jegyző 






























































































