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Tárgy: Óvoda nyári nyitva tartása, szülői igények elbírálása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az óvoda Szervezeti és Miíködé si SzabáIyzata értelmében kialakult rend szerint, nyári nyitva

tartásunk minden évben az alábbiak szerint alakul:

A központi óvoda egész nyáron nyitva tart.

A Rákóczi úti óvoda az iskolai tanítási év végéig fogadja a gyermekeket.

A szülői igényeket minden év áprilisában, csoportonként felmérjiik, amelyet a szülők aláírásukkal
hitelesítenek.

ellátandó gyermekek létszámaés a sziikséges felnőtt létszám összehangolása
azővodaeszköztárának|eltározása,teljesrendbetétele
a nyári meszelés egyeztetése az Önkormányzat műszaki csoportjával (minden évben

nálunk kezdenek, június elején)
meszelés utáni folyamatos nagytakarítás, általános nagytakarítás, fertőtlenítés, ágyak,

takarók, egyéb textíliák átmosása
- kötelezőkarbantartások, selejtezések
- az intézmény dokumentumainak törvény által előírt feltilvizsgálatai, módosításai, a

kapcsolódó nevelési értekezletekkel, pedagógiai megbeszélésekkel fiúniusban több napot

vesz igénybe)
- afőzőkonyha a központi óvodában egész nyáron üzemel, el|átja a bölcsődét, atagővodát,

külsős étkezőket)
- a gazdaságossági szempontokat kiemelt figyelemmel követjük (kisbusz, rezsiköltségek,

takarítószerek stb.)

Mindezek összeegyeáetésével osztjuk be az óvodapedagógusok és a technikai személyzet nyári
szabadságát. Mint ismeretes, nevelési intézményben a szabadságolás csakis szorgalmi időn
kívül, nyáron történik.

A jelenlegi szervezési mód a |eggazdaságosabb. Pedagógiai szempontból a gyermekek
számár a j ó l előkészített, a gyakorlatban bevált.

A Rakóczi úti óvodában negyedik éve felmerült igény a szülők részérő|,hogy az a tagóvoda is
tartson nyitva nyáron. Legyen a nyitva tartás váltva a központi óvodával. A szülők kérése még,

hogy a szünet alatt is a saját óvó nénivel lehessenek a gyermekek.

A központi óvodában, 7 csoportban 170 gyermeket, a Rákóczi úti óvodában, 2 csoportban 48
gyermeket érint a döntés.

A marciusban történt igényfelmérésnél még sok szülő nem tudta pontosan a nyári munkahelyi
beosztását, ezért irtkább feliratkozott, később még módosít. A tavalyi adatokból látszik, hogy
valamivel kevesebb gyermek veszi igénybe a nyari ellátást az e|őrejelzettnél.

vételével szervezzük meg:



Amennyiben a kérésnek eleget tesziink. többek között az alábbi hátrányokat kell mérlegelni

- Kisbusz folyamatos igénybe vétele
- A meszelés megszokott idözítésének rendje megváltozik
_ Meghosszabbodik az ellátási kötelezettség; ugyanannyi alkalmazottal hosszabb ideig kell

párhuzamos működtetést biaosítani (központi óvoda a konyha és az adminisztratív
tevékenység miatt egész nyiiron nyitva van)

- A konyhai tétszámot fel kell emelni a nyári ellátás alatt, mivel a Riákóczi úti óvodában
külön konyhai szemé|yzetre szükség lesz. A szabadságok kiadását nehezíti.

- A Rakóczi uti óvodában kevés a hűtő eszköz a nyrári ellátashoz (ha minden gyeűnek ott

tartózkodik). Az ottani konyha nem alkalmas fiizésre, melegítésre is szűkösen. (HACCP)
- A szabadságok kiadrisa a meszelés, nagltakadtás időzítése miatt hátnínyosan érinti a

technikai dolgozókat
- Nem tudjuk teljesíteni a szülők azon igényét, hogy saját óvónővel lehessenek a

gyermekek a nyari időszakban

A nemzeti közrevelésről szóló 20l 1. évi CXC. törvény 83. § (2) b) bekezdése értelmében a nyári
nyitva tartas rendjéről a fenntartó dönt- Mivel a szülők kérése érinti a fenntartó döntési jogköre!
ezért kérem, hogy az igénfelmérés adatai alapján vizsgálja felül a Képviselőtestület a kérés
megvalósíthatőságát|

Szülői igényfelmérés eredménye

2012. valós 2013. ielzett Adv + Rákóczi
IskoIazárasig 76+32:108 106+35: I47

06.30-ig (ha mindkét óvoda nyitva van) 45+27:72

06.30-ig (ha csak a központi óvoda nyitva) 29+13:42 45+19= 64

07.01-tol (ha csak a Rákóczi úti óvoda nyiwa) 2l+22:43

07.01-tól (ha csak az Ady E. úti óvoda van
nyitva)

át|ag29 29+13:42

08.01- Központi óvoda van nyitva átlag 18 36+Il:47

Természetesen a nyári gyermeklétszám cxikkenésének aranyában csökken az ellátásra beosztott
dolgozók száma, így a szabadságolás ene épül.

Tisáelettel kérem a Képviselőtestületet, hogy mindezek alapjánhaátozzameg az óvoda nyári
nyiwa tartasának végleges rendjét!

köszönettel: -un {, §t.s-t,
Tóth I. Mihályné
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