
 
28/2020.(05.29.) polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011.évi CXXVIII törvény 46.§.(4) bek. 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Erdőkertes Község Önkormányzat fenntartásában működő Ki Akarok Nyílni Óvoda intézményirányítói 

jogkörében eljárva az óvoda újranyitásával kapcsolatos vezetői feladatokat és az augusztus 31-ig tartó 

óvodai nevelési év feladatait az alábbi sarokpontokban határozom meg az erre vonatkozó jogszabályok 

szerint:   

• Az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, valamint a nyári táborok szervezéséről szóló 

215/2020(V.20.) Kormányrendelet1.§.(1 )bek. alapján: 

2020. május 25-étől az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket 

az óvodai nevelésben való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül 

fogadják. 

• Az óvodai nevelésben való részvétel jogszabályi feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 

2011.CXC.tv 8.§.(2).bek. rögzíti: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 

év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Nevelési év: az 

óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. 

• A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§(2).bek 

szabályai szerint: Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek, - a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben 

meghatározottak szerint az óvodavezetőtől engedélyt kapott a távolmaradásra, beteg volt, és azt a 

házirendben meghatározottak szerint igazolja, vagy hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok 

miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a 

mulasztás igazolatlan. 

• Az újranyitással kapcsolatosan az óvodában megjelent gyermekek létszámáról napi szinten jelentést 

ad a KIR rendszerben, az óvodai foglalkozástól távol maradó gyermekek szülői írásbeli kérelmét 

szervezi, engedélyezi, nyilvántartja. 

• Az intézmény fokozott higiénéjéről (gyermekkézmosás, szülők közlekedése az épületben, 

fertőtlenítő kéztisztítás lehetősége kihelyezése a bejáratban, óránként helyiségszellőztetés, eü 



 
helyiség és felületfertőtlenítés takarítási naplóban rögzítve) gondoskodik. Dolgozói 

védőfelszerelést (fertőtlenítő, kesztyű, szájmaszk) rendelkezésre bocsát. 

• Tekintettel arra, hogy a nevelési évben az erről szóló polgármesteri határozatnak megfelelően 

óvodai szünet – figyelemmel a szülők várható nyári munkahelyi fokozott elfoglaltságára - nincs, az 

óvoda folyamatos nyitva tartásáról, a dolgozói szabadság kiadásáról szabadságolási ütemterv 

bevezetésével gondoskodjék. 

• Fenntartói döntés értelmében az iskolaelőkészítő foglalkozásokat az óvodában megjelent 

gyermekeknél személyes óvodapedagógusi kapcsolatban, a szülői döntés értelmében otthon maradt 

gyermekeknél interaktív óvodapedagógusi kapcsolatban és a nyár folyamán több turnusban 

felzárkóztató jelleggel (pl nyári tábor, intenzív óvodai foglalkozás) is meg kell megszerveznie, 

elősegítve ezzel a gyermekek iskolakezdését. 

• A nagycsoportosok óvodai ballagását a személyes távolság biztosításával, szabad térben 200 fő alatt, 

szülői döntés (a gyermeke részt vesz vagy nem) felmérése után szervezheti. A fejlesztések 

eredményeinek lezárását, az következő nevelési év előkészítését a korábbi rendnek megfelelően 

szervezi. 

• Az intenzív nyári táborok egyeztetett időpontját, a szabadságolási ütemtervet a fenntartó részére 

2020. június 5 napjáig eljuttatja. Igény esetén az időpontváltozást egyezteti a fenntartóval. 
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