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Tisztelt Képviselő-testületet! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 
19. pontja az óvodában a nevelési évet a szeptember 1-jétől a következő év 
augusztus 31-ig terjedő időszakban határozza meg.  
 
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:  

a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 
b) a szünetek időtartamát, 
c) az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 
d) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, 

fogadóórák időpontját, 
e) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap 

tervezett időpontját, 
f) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

Az EMMI rendelet 3. § (5)-(8) bekezdése a munkaterv elkészítése során szükséges 
szempontokat és feladatokat nevesíti, mely szerint: 

a) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt 
napot nem haladhatja meg, 

b) Az óvodai nevelés nélküli munkanapon a szülő igénye esetén az óvoda 
ellátja a gyermek vagy kiskorú tanuló felügyeletét, 

c) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a 
házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai 
tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék,  

d) A nevelési intézményben fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és 
helyének meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét.  
 

Az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetője elkészítette a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervtervezetét, 
melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz. 
 
Az EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése előírja, hogy a munkaterv elkészítéséhez az 
intézményvezető kikéri a fenntartó, valamint az óvodaszék, óvodai szülői 
szervezet, közösség véleményét.   
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Az óvoda szülői szervezete már véleményezte a munkatervtervezetet, és 
egyetértett az abban foglaltakkal.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Eplény, 2014. szeptember 10. 
 
         

 Fiskál János 
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 HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2014. (…...) határozata 

  
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda  

2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervtervezetének 
véleményezéséről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az 
Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervtervezetének véleményezése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2014/2015. nevelési évre 
készített, a határozat 1. mellékletét képező munkatervtervezetében 
foglaltakkal. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével 

értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét. 
 
 

Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: 2. pontban: 2014. szeptember 18. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
csoportvezető 
 
Eplény, 2014. szeptember 10. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…) 
határozatához 
 
 

 

 

 

 
EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

8413 Eplény, Veszprémi u. 62.  
Tel.: 88/453-142  E-mail: eplenyiovi@gmail.com  

 
 

Eplény Községi Önkormányzat  
 

fenntartásában működő 
 

Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
 

Munkaterve (TERVEZET) 
a 

2014/2015. nevelési évre 

mailto:eplenyiovi@gmail.com
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1. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

 2014. 09. 26. 
Szakmai munkaközösség megalakítása, munkatervének elkészítése a zirci 
kistérségben működő óvodákkal 

 2014. 11. 21. 
  Módszertani továbbképzés 2 fő részére 

 2015. 03. 27.  
Módszertani továbbképzés 2 fő részére 

 2015. 06. 19. 
Szakmai munkaközösség éves feladatainak értékelése, 2015/16. nevelési év 
szakmai programtervének összeállítása. 

 
2. A szünetek tervezett időtartama 
 Amennyiben ellátási igény nem merül fel a szülők részéről, akkor 

 2014. 10. 27-től 10. 31-ig  őszi szünet 

 2014. 12. 22-től 2015. 01. 04-ig téli szünet  

 2015. 04. 02-től 04. 07-ig  tavaszi szünet 
 
3. Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontja 

 2014. 12. 04. Télapóvárás 

 2014. 12. 12. Családi adventi délután 

 2014. 12. 17. Karácsony 

 2015. 02. 12. Farsang 

 2015. 03. 25. Családi délután – húsvéti készülődés jegyében 

 2015. 04. 01. Húsvét 

 2015. 05. 28. Tanévzáró ünnepély 
 
4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, 

fogadóórák időpontja 

 2014. 09. 08. szülőértekezlet 

 2014. 11. 10. fogadóóra 

 2015. 01. 26. szülőértekezlet 

 2015. 03. 23. fogadóóra 
 
Munkatársi értekezletek időpontjai, tartalmának éves terve:  
 

1. időpont: 2014. szeptember  
Témák:  

-  Munkarend megbeszélése – forgórendszer beosztása  

-  A nevelési év elindításának, a befogadási időszak aktuális feladatinak 
megbeszélése  
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-  Beosztott óvónő Munkavédelmi oktatás  

-  Munkavédelmi szemle tapasztalatai  

-  A nevelési év fő feladatainak ismertetése  

-  Az óvoda szakmai rendezvényei előkészületeinek megbeszélése  
 
Tartja: óvodavezető  
 

2. időpont: 2014. december  
Témák:  

-  A hónap rendezvényeinek szervezési feladatai, aktualitások megbeszélése 
(adventi időszak)  

-  A dajkai feladatok szervezéséről való beszélgetés, felmerült gondok 
megvitatása  

-  Minőségfejlesztési feladatok, tájékoztató  
 
Tartja: óvodavezető  
 

3. időpont: 2015. április  
Témák:  

-  Ellenőrzési tapasztalatok megbeszélése  

-  A hónap aktuális feladatainak megbeszélése  

-  Elégedettségi vizsgálatok tapasztalatairól  

-  Az óvodai rendezvények előkészületeinek megbeszélése, különös 
tekintettel a gyermeknapi rendezvény  

-  Felkészülés a nyári életre, a nyári napirendből adódó feladatok  

-  Nyári takarításhoz való készülődés, szabadságok ütemezése  
 
Tartja: óvodavezető 
 

A csoport szülői képviselőinek tartandó értekezlet: 
Időpont: 2014. szeptember 25-e és október 02-a között  

Téma:  

-  Tájékoztató az intézmény működéséről  

-  A szülők elégedettség vizsgálatából következő kérdések megválaszolása  

-  Az óvoda és család kapcsolatának erősítése  

-  A csoport szülői képviselőinek bevonása a nevelési év családoknak 
szervezett rendezvényeibe, az ehhez kapcsolódó feladatok megbeszélése  

 
Tartja: óvodavezető  
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5. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap 
tervezett időpontja: 

  
2015. április 14. 

 
 
 Eplény, 2014. augusztus 14.  
 
 
 Klausz Éva  

óvodavezető 
 

 


