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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  (a továbbiakban: nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló rendelet) 3. §-a értelmében az óvodai munkaterv  határozza meg az óvodai 

nevelési év helyi rendjét.  Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, 

valamint az óvodai nevelőtestület, szülői szervezet véleményét. 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde vezetője elkészítette a  2014/2015-ös nevelési évre szóló 

munkatervet, mely az előterjesztés 1. sz.  mellékletét képezi.  

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde  2014/2015. évi munkaterve tartalmazza a nevelési-oktatási  

intézmények működéséről szóló rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi 

elemeket, nevezetesen az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját,  az óvodai élethez 

kapcsolódó ünnepek, az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, a szülői  értekezletek, a 

fogadóórák, az intézményben szervezett nyílt napok időpontját, továbbá  a nevelőtestület 

részéről minden egyéb szükségesnek ítélt feladatok rögzítését. 

A tervezet tartalmazza továbbá a  szakmai munkaterv  keretében megvalósuló 

tevékenységeket, szakmai belső ellenőrzési  feladatokat, a nevelési évet érintő pedagógiai  

fejlesztési célokat,  elképzeléseket a felelősök és határidők megjelölésével.  A munkaterv  

éves programjának  összeállítása során az intézményben dolgozó  pedagógusok számára 

lehetőség nyílik az egyéni feladatok vállalására, a terhek egyenletes elosztására. 

Az intézmény munkaterve által részletes betekintést nyerhetünk az eseménynaptár alapján a 

csoportokban tervezett fontosabb feladatokról, eseményekről, fejlesztő programokról.  Heti 

bontásban ismerhetjük meg az óvodapedagógusok, illetve a pedagógiai munkát segítők 

munkarendjét. 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös  munkaterve az elmúlt nevelési év 

eredményeire alapoz, törekszik a törvény általi - vezetői kötelezettségként meghatározott - 

terhek egyenletes elosztására, tartalmazza az év intézményi és csoportszintű (szakmai 

munkaközösségek) feladatait és eseményeit.   



Az  óvodapedagógusok  számára lehetőséget teremt az egyéni feladatok vállalására, valamint 

megfelelő információt nyújt a szülők számára a nevelési év rendjéről. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a  Napsugár Óvoda és Bölcsőde  2014/2015-ös nevelési  

év munkatervének megvitatására, véleményezésére és a határozati javaslatban foglaltak 

elfogadására. 

Polgár, 2014. július 17. 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

     Határozati javaslat 

…./2014. (VII.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

a  Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évre   

vonatkozó  munkaterv véleményezésével kapcsolatos  előterjesztést   

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2014/2015 –ös 

nevelési évre összeállított munkatervét az előterjesztés 1. sz. melléklete 

alapján megtárgyalta  és  véleményezi jogával élve,  a munkatervben 

foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

   Icsu Ferencné intézményvezető 

 

 

 

   


