Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde
Intézményvezetője
 8654 Ságvár, Petőfi S. u. 44.
ELŐTERJESZTÉS,
amely készült a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsának 2019. február 26-i társulási tanácsi ülésére
9. napirendi pont: A Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartása.
Az előterjesztést készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű szótöbbséggel

Tisztelt Társulási Tanács!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a fenntartó dönt az óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A
nevelési-oktatási
intézmények
működéséről
és
a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése kimondja,
hogy 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.
Az óvoda nyári zárva tartásának időpontja 2019. augusztus 21-től, augusztus 31-ig tart.
Az utolsó nevelési nap augusztus 16. (péntek), az első szeptember 02. (hétfő). Az első
főzési nap 2019. szeptember 2.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az
alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT:
a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde
2019. évi nyári zárva tartásának időpontjáról
A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint a
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fenntartója, az óvoda nyári zárva tartásának
időpontját az alábbiak szerint határozza meg: a zárva tartás ideje 2019. augusztus 21-től
augusztus 31-ig terjedő időszak. A nyári zárva tartás előtti utolsó nevelési nap 2019.
augusztus 16., péntek, a nyári zárva tartás utáni első nevelési nap 2019. szeptember
02., hétfő, az első főzési nap: 2019. szeptember 2., hétfő.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szabóné Szóládi Tünde intézményvezető
Ságvár, 2019. február 8.
Szabóné Szóládi Tünde s. k.
intézményvezető

