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Tisztelt Képviselő-testület!
Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 3. §. (1) alapján az
óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint
az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a
fenntartó, az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet, közösség véleményét is.
Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 3. §. (2)-(8)
alapján az óvodai nevelési év helyi rendjében, kell meghatározni:
 az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek
időtartamát,
 az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok megünneplésének időpontját,
 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák
időpontját,
 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap
tervezett időpontját,
 minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.
 A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell
szerezni az intézményi tanács, az iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék, vagy ennek
hiányában, az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, és az iskolai, kollégiumi
diákönkormányzat véleményét.

A rendelet szerinti tartalommal készült munkatervet a nevelőtestület elfogadta.
Az Óvodaszék és a Szülői Munkaközösség véleményezési jogát a szeptember 18-án tartandó
ülésen tudja gyakorolni, mivel a 2014-2015 nevelési évre még nincs megválasztott Óvodaszék
elnök és a csoportok szülői képviselőinek választása is folyamatban van.
A szülői szervezetek véleményezését követően, amennyiben módosításra kerül a munkaterv, a
következő ülésen módosítási javaslat kerül előterjesztésre.
A munkaterv és mellékletei az ülésen megtekintésre rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2014. szeptember 16.
Dr. Józan-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat
Tárgy: A Wunderland Óvoda munkaterve
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott véleményezési jogával élve, a
Wunderland Óvoda 2014/2015. nevelési évre szóló munkatervét és az abban foglaltakat
támogatja.
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