
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. szeptember 27-ei ülésére 

 

Tárgy:   Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és 

Konyha 2022/2023-as munkaterve 
Előadó:      Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:   Princzné Borbély Zsanett köznevelési,  

      közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:   Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális, 

      Ifjúsági és Sport Bizottság 

Ügyiratszám:     DFV/3115-2/2022. 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdése 

értelmében a nevelési évre minden intézményvezetőnek munkatervet kell készíteni, amely 

meghatározza az óvodai nevelési év helyi rendjét. 

  

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése meghatározza a munkaterv kötelező tartalmi elemeit, melyek 

a következők:  

 az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását 

 a szünetek időtartamát 

 az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját 

 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját 

 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 

időpontját 

 minden egyéb a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést 

 

Az EMMI rendelet 3. § (5)-(7) bekezdése a munkaterv elkészítése során szükséges 

szempontokat és feladatokat nevesíti, mely szerint  

 az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem 

haladhatja meg 

 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 

 

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha vezetője elkészítette a 2022/2023. 

nevelési évre vonatkozó munkatervet, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető 

kikéri a fenntartó, valamint az óvodai szülői szervezet véleményét.  

Az óvoda szülői szervezete, valamint a nevelőtestület véleményezte a munkaterv tervezetet, és 

egyetértett az abban foglaltakkal. 

 



Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a bizottsági javaslatoknak 

megfelelően előkészített határozati javaslatot fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2022. szeptember 13. 

 

     Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint egyetért a 

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2022/2023. évi munkatervével.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

 






















































