
 
 
 
 
 
 
 
                  
Szám:  241- ..……/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. szeptember 10-i ülésére 
 
Tárgy: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programjának  
                     módosítása, egységes 
 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte:  Dr. Percze Tünde jegyző 
Melléklet:                 Pedagógia Program 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
Mindannyian tudják, hogy az a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. nagyon sok 
változást hozott az oktatási-nevelési intézmények vonatkozásában, így 
természetszerűleg nemcsak az iskolát, hanem a továbbra is fenntartásunkban lévő 
óvodát is érintette. 2012. február 26-i ülésén éppen ezért két óvodát érintő témát is 
tárgyalt a testület, mely döntések megalapozták az óvoda Pedagógiai Programjának 
felülvizsgálatát, melyet a hatályos jogszabályok kötelezően előírnak. Az alábbi 
döntések születtek ezen az ülésen 
 

„26/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 11/2013. (II. 19.) sz. határozati javaslatára – a köznevelésrıl 
szóló 2011. évi CXC. Tv. 25. § (1) bekezdése, valamint 83.§ (2) bekezdésének f, pontja alapján a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát. 
Az új SZMSZ 2013. március l-én lép hatályba. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Szabó Éva óvodavezetı 
Kapja:  óvodavezetı” 
 

         „27/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 10/2013. (II. 19.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – a Köznevelési 
törvény, az EMMI rendelet, az Óvodai nevelés országos Alapprogramja, valamint az erre épülı 
intézményi Pedagógiai program és a jóváhagyott SZMSZ értelmében a Képviselı-testület, mint 
fenntartó az alábbiakat nyilvánítja ki: 
 
1./  Térítésmentesen biztosítja az óvodában folyó köznevelési közfeladatot, a teljes óvodai életet 
magába foglaló óvodai foglalkozásokat: integrálás-felzárkóztatás, tehetséggondozás. A feladatellátást 
szakképzett pedagógus állomány keretében, %-s bérkiegészítéssel, a munkaidı 10 %-ban hasznosítva 
szükséges megoldani.  
 
2./ További – térítési díj ellenében biztosítható – szolgáltatásokat nem kíván felvállalni. Igény esetén 
ezek lehetıségét külsı-községi színtéren kell biztosítani vállalkozás keretében. 
 
3./ A programban szereplı Planetárium látogatásához a 2013. költségvetésében 200.000,- Ft-ot 
biztosít az általános  tartalék terhére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Szabó Éva óvodavezetı 
Kapja:  óvodavezetı, pü vezetı” 
 
 
Ezen döntések, valamint a nevelési-oktatási  intézmények mőködésérıl és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/ 2012(VIII.31.) EMMI rendelet, az  Óvodai nevelés 
országos alapprogramjáról szóló  363/2012.(XII.17) kormányrendelet, valamint  a sajátos 
nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelves és a sajátos nevelési igényı 
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012(X.8.) EMMI rendelet 4.§ (4) 
értelmében az óvodák nevelıtestületének 2013.08.31-ig kell szakmai jövıképüket, Pedagógiai 
Programjukat felülvizsgálni, átgondolni és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való 
megfelelés biztosítása céljából a szükséges  módosításokat elvégezni. A Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda ennek értelmében, a törvényi rendelkezéseknek megfelelıen és a 
helyi pedagógiai értékek kiemelésével újra alkotta meg Pedagógiai Programját. A program 
szerinti mőködés 2013.09.01-tıl eszerint kell, hogy történjen. Az új köznevelési törvény 26. 
§.(1)  bekezdése értelmében a pedagógiai programot a nevelıtestület fogadja el és az 
intézményvezetı hagyja jóvá, tehát nem kell kötelezı fenntartói jóváhagyás. Abban az 
esetben viszont, ha olyan jellegő többletkötelezettséget tartalmaz a program, mely 
többletkötelezettséget jelent a fenntartó önkormányzatnak, úgy annak a jóváhagyását is be 
kell szerezni.  Ezen többletkötelezettségek, melyek a testületi korábbi döntései alapján 
kerültek be a Pedagógiai Programba: 

- tornaszoba  
- környezetvédelmi világnap kapcsán Planetáriumi látogatás. 

 
 
 
                                                                                                            
 



Határozati javaslat 
…/2013.(IX.10.) számú határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a  
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda nevelıtestület által elfogadott  Pedagógiai 
Programját. 
A képviselı-testület tudomásul veszi a Pedagógiai Programban foglalt  
többletkötelezettségek ellátását és annak fenntartóra háruló terheit. 
 
 
Határid ő: a szerződések megkötésére 2013. október 15.  
Felelős: Vincze József polgármester” 
 
 
 
Alsónémedi, 2013. szeptember 06.     
      
 
         Vincze József 
          polgármester   
 
 
Az előterjesztés törvényes!       
 
 
         Dr. Percze Tünde  
                 jegyző 


