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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő testület  a 136/2016. (XI.17.) sz. határozatával fogadta el a  Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde „Természetesen tevékenyen„ Természetközeli, a családokkal együttműködő  

Pedagógiai Programját.   A 2018. szeptember 1.-én életbe lépett  az  óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. 

(VII.25.) Korm.rendelet alapján az intézmény  felülvizsgálta a pedagógiai programját.  

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a jogszabályi változások miatt a programban  

néhány  kisebb módosítás válik szükségessé, ezért az óvoda megbízott intézményvezetője a  

pedagógiai program módosítására tett javaslatot a fenntartó felé. 
 

A  pedagógiai program 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 érvénybe lépéséhez, amelyekből a  fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A 

pedagógiai programot nyilvánosságra kell  hozni.” 

 

A  módosítására vonatkozó  javalatot a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  nevelőtestülete a 2018. 

augusztus 30-án megtartott értekezletén tárgyalta meg,  és fogadta el. 

 

A rendeletnek megfelelően az alábbi módosítások valósultak meg  a dokumentumban: 

A 22. oldalon: „Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés”  fejezet címe  az alábbiak alapján 

egészült ki:  „Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közöségi nevelés” 

A 105. oldalon a - Szélesebb körű szakmai kapcsolatok – bekezdés:  - „Szakmai kapcsolat 

kiépítésére törekszünk a határon túli magyar nyelvű óvodákkal, lehetőség szerint szakmai 

kapcsolatot alakítunk ki.”-  mondattal egészül ki. 

A 106. oldal utolsó bekezdése: „Kapcsolat az egyházakkal”  fejezettel, ezen belül: - „Az 

óvodában lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára  a család vallása szerinti 

hitoktatásra.” -  mondattal egészül ki. 

A 114. oldalon szereplő  törvényi háttér kiegészül a: - „137/2018. (VII.25.) Korm.rendelet az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szól 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet 

módosításáról. „– szóló jogszabállyal. 

 

 

 



 

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

Programjának kiegészítésére vonatkozó javaslatát az előterjesztés alapján   megtárgyalni, 

véleményezni  és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2018. szeptember 17. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2018. (XI. 27.)  sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „ Javaslat a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítására ”  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 

Program módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta:  

  

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

köznevelési intézmény „Természetesen, tevékenyen, 

Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai 

Program módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja, 

alkalmazásához  egyetértő  támogatását adja.   

  

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

figyelmét, amennyiben  a program megvalósítása a jövőben a 

fenntartó részére többletköltséget jelentene, egyetértés céljából  a 

pedagógiai program újra tárgyalása  szükséges. 

 

4./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a  döntésről az 

intézmény vezetőjét értesítse. 

 

       Határidő:  Értelem szerint 

      Felelős:    Tóth József polgármester 

                                  dr. Baranya Györgyné mb. intézményvezető 

 

 
 


