MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/122-1/2015/I.
Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella

Tárgy: Makó Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda nyitva tartásával
kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala
Melléklet:

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a fenntartó döntési jogkörébe tartozik az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározása.
Makó Város Önkormányzata fenntartása alá egy óvoda tartozik, a székhely intézmény és a
különböző telephelyeken működő intézményrészek hétfőtől péntekig 6.00- 17.00-ig tartanak
nyitva.
Az óvodák a jogszabályoknak megfelelően a nevelési év - amely szeptember 1-jétől
augusztus 31. napjáig tart - minden időszakában fogadják a gyermekeket. A nyári időszakban,
amikor a nyári karbantartási munkálatokat végzik, továbbá a szabadságot kiadja az intézményvezető,
felváltva zárnak be a tagintézmények. A nyitva tartó tagintézmények igény szerint fogadják a
zárva tartó tagintézmények gyermekeit.
Az intézményvezető - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján - az óvoda
nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról
legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatja.
A Makói Óvoda 2014/2015. nevelési év nyári nyitvatartási időszakának ütemezése:
1. Székhely intézmény(6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8.):
a) 2015. június 29.- 2015. július 10. napjáig: ügyelet,
b) 2015. július 13.- 2015. július 24. napjáig: nyitva tart,
c) 2015. július 27.- 2015. augusztus 21. napjáig: takarítási szünet.
2. Makói Óvoda Kálvin Téri Tagintézménye (6900 Makó Kálvin tér 6.):
a) 2015. június 29. - 2015. július 24. napjáig: takarítási szünet,
b) 2015. július 27. - 2015. augusztus 7. napjáig: ügyelet,
c) 2015. augusztus 10. - 2015. augusztus 21. napja: nyitva tart.
3. Makói Óvoda Kassai Utcai Tagintézménye (6900 Makó Kassai u. 3.):
a) 2015. június 29. - 2015. július 24. napjáig: nyitva tart,
b) 2015. július 27. - 2015. augusztus 21. napjáig: takarítási szünet.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) b) pontja alapján a fenntartása alatt álló óvoda tekintetében az óvoda heti és éves
nyitvatartási idejének meghatározásáról az alábbiak szerint dönt:
1. A heti nyitvatartási időt a 2014/2015. nevelési évben hétfőtől péntekig 6.00- 17.00
óráig határozza meg.
2. A 2014/2015. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg:
A Makói Óvoda 2014/2015. nevelési év nyári nyitva tartási időszakának ütemezése:
1. Székhely intézmény(6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8.):
a) 2015. június 29.- 2015. július 10. napjáig: ügyelet,
b) 2015. július 13.- 2015. július 24. napjáig: nyitva tart,
c) 2015. július 27.- 2015. augusztus 21. napjáig: takarítási szünet.
2. Makói Óvoda Kálvin Téri Tagintézménye (6900 Makó Kálvin tér 6.):
a) 2015. június 29. - 2015. július 24. napjáig: takarítási szünet,
b) 2015. július 27. - 2015. augusztus 7. napjáig: ügyelet,
c) 2015. augusztus 10. - 2015. augusztus 21. napja: nyitva tart.
3. Makói Óvoda Kassai Utcai Tagintézménye (6900 Makó Kassai u. 3.):
a) 2015. június 29. - 2015. július 24. napjáig: nyitva tart,
b) 2015. július 27. - 2015. augusztus 21. napjáig: takarítási szünet.
A Képviselő-testület utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva tartási
időpontjairól 2015. február 15. napjáig a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: jegyző, óvodavezető
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
l Makó város polgármestere
l Makó város jegyzője
l Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Közigazgatási Csoport
l Makói Óvoda (6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8.)
l Irattár
Makó, 2015. január 26.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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