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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő testület a  2016. november havi  ülésére ütemezte be a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde Pedagógiai Programjának tárgyalását. 

A korábbi Pedagógiai Programot a Képviselő-testület a 72/ 2011. (VI. 30.) sz.  határozatával öt 

éves időtartamra fogadta el. 

Az intézmény vezetője elkészítette és  egyetértő támogatás céljából  a  Képviselő-testület felé  

benyújtotta  a „Természetesen, tevékenyen  Természetközeli, a családokkal együttműködő 

Pedagógiai Program”  című anyagot. 

A Pedagógiai Program a jogszabályoknak megfelelően került összeállításra, mely alapján: 

tartalmazza  a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.3.) EMMI rendelet   6. § (2) bekezdésében szereplő, 

óvodai pedagógiai programot meghatározó elemeket.  A nemzeti köznevelésről  szóló 2011. 

évi CXC. törvény   26. § (1)  bekezdése alapján:  ” A nevelő és oktató munka az óvodában, az 

iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a  

nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a  fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul,  fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. a pedagógiai 

programot nyilvánosságra kell  hozni.” 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete 2016. november 2.-án  megtárgyalta  a  

Pedagógiai Programot,  és az abban foglaltakat   a nevelőtestület tagjai  100 %-os arányban 

fogadták el. 

A Pedagógiai Program  hatálybalépésének időpontja 2016. november 17., melynek  időtartama 

visszavonásig érvényes. A jelenleg érvényben lévő köznevelési  törvény   rendelkezése alapján, 

- amennyiben a Pedagógiai Program végrehajtása  a működtetőre  többletköltséget  jelentene -, 

úgy a fenntartó egyetértése válik szükségessé. 

A  Pedagógiai Programot az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet, hogy a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  Pedagógiai 

Programját  az előterjesztés alapján   megtárgyalni, véleményezni  és a határozati javaslatban 

foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2016. november 08. 

 

        Tóth József 

        polgármester 



 

 

Határozati javaslat 

…/2016.(XI. 17.)  sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „ Javaslat a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának jóváhagyására”  vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

 

1./  A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

köznevelési intézmény „Természetesen, tevékenyen, 

Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai 

Programját elfogadja, alkalmazásához  egyetértő  támogatását 

adja.   

  

2./ A Képviselő-testület felhívja a köznevelési intézmény vezetője 

figyelmét, amennyiben a jövőben a program megvalósítása a 

fenntartóra többletköltséget jelent, egyetértés céljából  a 

pedagógiai program újra tárgyalása  szükséges. 

 

3./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a meghozott 

döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. 

 

       Határidő:  2016. november 17. 

      Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 
 


