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Tokod Nagyközség Polgármestere 

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 

Tel.: (06-33) 505-110, Fax: (06-33) 505-120 

e-mail: tokod@tokod.hu  

 

6. napirendi pont 

Előadó: dr. Gál Gabriella 

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014.  december 15-ei  ülésére 

a Mesevár Óvoda 2014/2015. évi munkatervének, valamint a pedagógia 

programjának és továbbképzési programjának elfogadásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §- a értelmében az óvodai munkaterv határozza meg az 

óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető 

kikéri a fenntartó, valamint az óvodai nevelő-testület és szülői szervezet 

véleményét. 

 

A Mesevár Óvoda vezetője elkészítette a 2014/2015-ös nevelési évre 

vonatkozó munkatervét, továbbá azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-

testülethez, hogy fogadja el a Mesevár Óvoda pedagógiai- és a 

továbbképzési programjait.  

 

A Mesevár Óvoda 2014/2015. évi munkaterve tartalmazza a Rendelet 3. § 

(2) bekezdés szerinti kötelező tartalmi elemeket, nevezetesen az óvodai 

nevelés nélküli munkanapok időpontját, az óvodai élethez kapcsolódó 

ünnepek, az előre tervezhető nevelő-testületi értekezletek, a szülői 

értekezletek, a fogadóórák, az intézményben szervezett nyílt napok 

időpontját, továbbá a nevelő-testület részéről minden egyéb szükségesnek 

ítélt feladatok rögzítését. 

 

Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Mesevár Óvoda 

2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó munkatervének, valamint a 

pedagógiai- és továbbképzési programjának a megvitatására, 

véleményezésére, valamint a határozati javaslatokban foglaltak 

elfogadására. 
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Határozati javaslat: 

…../2014. (XII. 15.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a véleményezési 

jogával élve – a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja a 

Mesevár Óvoda 2014/2015-ös nevelési évre összeállított munkatervét. 

 

Felelős: intézményvezető/ értesítésre polgármester 

Határidő: az intézményvezető értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Határozati javaslat: 

…../2014. (XII. 15.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a véleményezési 

jogával élve – a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja a 

Mesevár Óvoda pedagógiai programját. 

 

Felelős: intézményvezető/ értesítésre polgármester 

Határidő: az intézményvezető értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

Határozati javaslat: 

…../2014. (XII. 15.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a véleményezési 

jogával élve – a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja a 

Mesevár Óvoda továbbképzési programját. 

 

Felelős: intézményvezető/ értesítésre polgármester 

Határidő: az intézményvezető értesítésére a döntést követő 8 napon belül 

 

 

 

Tokod, 2014. december 8.   

 

 

Tóth Tivadar 

                                                                                               polgármester 
 

 
 


