
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 

Az emberi erőforrások miniszterének hatályban lévő 20/2012. (VIII.31.) rendelete a          
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 3.         
§ (1) bekezdésének értelmében az óvodai Munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év             
helyi rendjét. A jogszabály szerint a Munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a            
fenntartó és a szülői szervezet véleményét. A fentebb említett jogszabály 3. § (2),(5),(6),(7)             
bekezdése rendelkezik a Munkaterv kötelező tartalmáról, mely szerint: az óvodai nevelési év            
helyi rendjében kell meghatározni az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, számát,           
felhasználását, a szünetek időtartamát, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek         
megünneplésének időpontját, az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői        
értekezletek, fogadóórák időpontját, az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú         
óvodai nyílt nap tervezett időpontját, az óvoda napirendjét, minden egyéb, a nevelőtestület            
által szükségesnek ítélt kérdést, az óvodai nevelés nélküli munkanaphoz kapcsolódó (szülői           
igény esetén működő) gyermekfelügyeleti rendet, az óvoda nyári zárva tartásáról és a nevelés             
nélküli munkanapok időpontjáról való szülői tájékoztatás rendjét. 

A 2020/2021-es nevelési év az intézmények jogkövető működése és a pedagógiai nevelés            
minőségi emelésének tekintetében jelentős feladatok megvalósítása elé állítja a         
nevelőtestületeket úgy, mint: az SZMSZ módosítása az óvodán kívüli nevelési rend (Home            
Office) esetére kidolgozott munkaköri leírás-minták, feladatspecifikációk intézményi szervezeti        
egységek, közösségek és az intézményvezetés járványügyi helyzetben történő együttműködése,         
intézményi védő, óvó előírások kiegészítése a járványügyi prevenció teendőivel, a jogszabályi           
változásokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítések megjelenítése, gyakorlati alkalmazása, Házirend        
kiegészítése egészségügyi eljárásokra vonatkozóan, Pedagógiai Program kiegészítése az óvodán         
kívüli óvodai nevelés pedagógiai tervével, a tankötelesekkel kapcsolatos fejlesztési és egyéb           
(beiskolázási, stb.) célok és feladatok hangsúlyos megjelenítésével, különös tekintettel egy          
esetleges Home-Office időszakban is megvalósításra váró tartalmakkal, Munkatervi szinten a          
járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel alkotott protokoll kidolgozása döntések        
meghozatalára és azok végrehajtásának ellenőrzésére, az intézményben működő különböző         
szakmai munkaközösségek/ munkacsoportok online kapcsolattartási formáinak, valamint az        
online működés szabályainak rögzítése, az elektronikus kapcsolattartás írásban történő         
intézményi szintű részletes, a járványhelyzet időszakában alkalmazott kommunikáció        
szabályozásával, továbbá a pedagógus-minősítések folyamatos magas szintű megvalósítása,         
illetve az intézményeken átívelő kerületi Szakmai Centrumok működtetése, a Pedagógiai          
Programban vállalt Érzékenyítő Program és Biztonságos Közlekedési Program további         
fenntartása. Mindezek jogszerű megvalósításához alapos tervezés társul, mely minden         
intézmény Munkatervében részletesen megtalálható. 

„Újbuda Környezettudatos Óvodája” kerületi szintű pályázat az elmúlt esztendőkben         
jelentősen segítette intézményeink „Zöld Óvodává” válását, ill. bizonyos óvodák esetében az           
„Örökös Zöld Óvoda” cím megtartását. Óvodáink munkaterve a 2020/2021-es nevelési év           



tekintetében is tartalmazza a „Újbuda Környezettudatos Óvodája 2021.” programhoz         
kapcsolódó kiegészítéseket, - tudásunk szerint – a hamarosan kiírásra kerülő pályázathoz           
valamennyi óvodánk csatlakozni kíván. 

Az óvodák vezetői az intézményükre vonatkozó 2020/2021-es nevelési év munkatervét          
elkészítették és azt a meghatározott – 2020. október 02. – határidőre a Humánszolgálati             
Igazgatóságra beküldték. Az Igazgatóság közneveléssel foglalkozó munkatársa a        
munkaterveket a törvényességi és szakmai szempontoknak megfelelően áttanulmányozta, s         
megállapította, hogy a 2020/2021-es nevelési évben a kerület valamennyi önkormányzati          
fenntartású óvodája a jogszabályoknak megfelelő munkaterv alapján kezdte meg pedagógiai          
munkáját. Az óvodák, a dokumentumhoz csatolták a szülői véleményeket és a nevelőtestületi            
elfogadásról szóló jegyzőkönyveket. Elmondható, hogy a nevelési-oktatási intézmények        
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)          
EMMI rendelet 119. §-a szerint, 2020 szeptemberében valamennyi óvodában eredményesen          
megválasztásra került az intézmények képviseletében hivatalosan eljárni jogosult Szülői         
Szervezet. 

Az intézmények munkaterveit, azok mellékleteit, a dokumentumokhoz kapcsolódó        
nyilatkozatokat megismerésre elektronikus formában a Kulturális és Köznevelési Bizottság         
tagjai számára rendelkezésre bocsájtottuk. 

Tisztelt Bizottság 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő testülete a 34/2014.          
(XII.22.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési          
Szabályzatáról 2. mellékletének Kulturális és Köznevelési Bizottság hatásköréről szóló 7.          
pontja szerint kérem, hogy az óvodák 2020/2021-es nevelési évre szóló munkaterveiről           
véleményt nyilvánítani szíveskedjenek. 

Budapest, 2020. október 05. 

  

  

                                                                                                               Orosz Anna 

                                                                                                             alpolgármester 


