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Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
8296 Monostorapáti, Óvoda utca 5.
Tel.: 06/87-435-249
e-mail: monostorapati.ovoda@gmail.com
Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása

Tárgy: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
beíratás-, és nyitvatartási ideje
Ikt.szám: H 29/3/2019

Társulás Elnöke
8296 Monostorapáti,
Petőfi utca 123.

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Társulási Tanács!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48. A fenntartó kötelezettségei és jogai 83.
§ (2) b) bekezdése értelmében „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai
általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.”
Óvodai általános felvételi időpont megjelölésére javaslom
2020. április 21. kedd 8-15.00 óráig
április 22. szerda 8-15.00 óráig
április 23. csütörtök 8-15.00 óráig

Az óvoda éves nyitva tartásának ideje tekintetében a téli és nyári zárva tartás engedélyezését kérem a
Fenntartótól a következők szerint:
Téli zárva tartás: 2019. december 23- 2020. január 3.
Indoka: az óvónők 2019. évi szabadságát a legkörültekintőbb szervezés ellenére sem volt lehetőség
teljesen kiadni. Kolléganőim számára úgy tudom ezt biztosítani, ha a 2020. január 2. (csütörtök),
valamint január 3. (péntek) napokon zárva tart az intézmény.
Nyári takarítási szünet:
A bölcsőde és az óvoda összehangolt szervezésével megoldható az intézmény nyári nyitvatartása.
A bölcsőde feladat-, valamint finanszírozási szisztémája, óvodás gyermekeink esetében szülők,
nagyszülők munkavégzése okán felmerülő nappali ellátási igény
Javaslatom szerint az intézmény zárva tartása csak a biztonsági kockázattal járó nyári felújítási,
fertőtlenítési munkák időszakára kell, hogy korlátozódjon.
Előzetes felmérés alapján szeretném kérni a Fenntartót 2020. július hónapban öt munkanap 2020.
július 6 – 11-ig tartó zárva tartás engedélyezésére.
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Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy mind a bölcsődés, mind az óvodás gyermekek kellő időt
töltsenek családjuk körében, a nyári szünet számukra is a feltöltődés, pihenés időszaka legyen. Ezért
elsősorban csak azon szülők számára fogjuk javasolni a nyári szolgáltatás tartós igénybe vételét,
akiknek más módon nem oldható meg gyermekük felügyelete.
A nyári időszakban összevont csoportszervezéssel tudjuk megoldani a nevelőnők-óvónők
szabadságolását. Az összevont csoport szervezésekor törekednünk kell a még biztonsággal ellátható
gyermeklétszám vállalására.
A zárva tartás időszaknak mérséklésével a gyermekük elhelyezésével valósan küzdő családok
problémáján kívánunk segíteni.
Kérem a Társulási Tanácsot a 2019/2020 nevelési év téli -, valamint nyári szünidejének
meghatározására.

Kelt: Monostorapáti, 2019. december 2.

Váradi Anita
óvodavezető-helyettes

