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Tisztelt Bizottsági Tagok!
Tisztelt Képviselı Testület!
Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda napi és nyári nyitva tartását tárgyév
októberben tárgyaljuk, a következı évre.
Ehhez az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A nyitva tartás szabályozása a Közoktatási Törvény rendelkezései alapján történik.
A nyitva tartás meghatározása a Fenntartó kötelessége.
Óvodánk napi nyitva tartása:
289/2009. (10.17.) önkormányzati határozat alapján:
Reggel 6 órától 17,30 óráig
Reggel 6-7- ig és 17-ıl 17.30-ig ügyelettel, összevontan.
Az óvónık és dajkák munkakezdése, és munka befejezése folyamatos.
Intézményünkben vannak órakedvezményezett alkalmazottak, mely törvény szerint a
társadalmi megbízatásukra jár / szakszervezet, közalkalmazotti tanács / 4 fı.
Az egy csoportban dolgozó 2 óvodapedagógusnak van törvényben meghatározott kötelezı
átfedési ideje, minden nap, azért, hogy tájékoztatni tudják egymást a napi aktualitásokról.
Az óvoda, mint intézmény típus, törvény szerint reggel 6-tól este 6-ig lehet nyitva. Napi 10
óra nyitva tartás elengedhetetlen a normatíva utalásához, ha kevesebb idıt tart nyitva egy
intézmény, akkor csökkentett normatíva állapítható meg.
Egy gyermek napi 10 órát tartózkodhat az intézményben.
Intézményünkben a tény 2010. októberében:
Szent I téri épületben:
Reggel 6 és 7 óra között
Délután 5,10-kor

3 gyermek
1 gyermek

Rákóczi úton:
Reggel 6 és 7 óra között
1 gyermek
Délután 4,45-kor viszik el az utolsó gyermeket.
Mindig ugyanazok a gyermekek vannak reggel és délután, a szülık munkakezdése, ill. a busz
érkezése miatt, mellyel a munkából jönnek.

Óvodánk nyári nyitva tartása:
290/2009.(10.17.) önkormányzati határozat alapján:
5 hét
Intézményünkben a nyári nyitva tartást minden évben felmérés elızi meg, június, július, és
augusztus hónapról, melyben írásban nyilatkozik minden szülı heti bontásban az igényeirıl.
Erre azért van szükség, mert a dolgozók nyári szabadságolási ütemtervét el kell készíteni. Az
óvodai közalkalmazottak szabadságának kiadását külön szabályozzák az élı munka miatt.
A nyári szabadság utolsó hete az a hét, mely augusztus 20-val esik egybe.
Nyáron történnek intézményünkben a felújítások, a karbantartási munkák, és a kötelezı
tisztasági meszelés.
A dajkák a nyári szünet utolsó 2 hetében végzik a teljes nagytakarítást.
Törvény szerint a kötelezı nyári szünet ideje 4 hét.
A Fenntartó ezt az idıt növelheti. Több intézmény esetén ügyeletest jelölhet ki.
Intézményünkben a tény 2010 nyarán:
A szünet ideje: július 19.-tıl augusztus 23.-ig

Június 11-ig:

Felmért létszám:
204

tényleges létszám:
175

Július 2-ig.

113

75

Július 16-ig.

57

40

Augusztus 27-ig:

40

29

A két épület a nyári idıszakban az iskola bezárása után összevontan mőködik az egyik
épületben.
Alsónémedi, 2010. 10 28.

Mikusné Végh Magdolna
óvodavezetı

