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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 19. pontja az óvodában a 
nevelési évet szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig terjedő időszakként 
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)-(2) bekezdése értelmében a nevelési évre minden óvodának 
munkatervet kell készíteni, amely meghatározza az óvodai nevelési év helyi rendjét. 
 
Az óvoda munkatervének tartalmaznia kell: 

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

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

tervezett időpontját, 
e) 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: 

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 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. 
 

Az Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda vezetője elkészítette a 
2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervi javaslatát, amelyet a határozati 
javaslat 1. 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.  
 
Az óvoda szülői szervezete már véleményezte a tervezetet, és egyetértettek az abban 
foglaltakkal.  
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet arról, hogy a munkaterv megfelel a jogszabályi 
előírásoknak. Az intézményvezető, a javaslat elkészítésénél, figyelembe vette a 
2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendeletben előírtakat.  
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2021. szeptember 22. 
 
 
 
 
 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (IX. 29.) határozata 
 

az Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda óvodavezetőjének 
a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervi javaslata 

véleményezéséről 
 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Eplény Községi 
Önkormányzat által fenntartott óvoda óvodavezetőjének a 2021/2022. nevelési évre 
vonatkozó munkatervi javaslata véleményezése” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Eplényi 

Napköziotthonos Óvoda vezetője által a 2021/2022. nevelési évre készített – a 
határozati javaslat 1. mellékletét képező – munkatervi javaslatban foglaltakkal. 

 
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről, a határozat megküldésével, értesítse az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjét. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2021. október 12.  
 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
 
Eplény, 2021. szeptember 29. 
 
 
 

Fiskál János s.k. dr. Dancs Judit s.k. 
 polgármester  jegyző 

 
 
 


