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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézmény 

2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló Beszámoló 

 és a 2019/2020. nevelési év Pedagógiai- Működési Munkatervének 

véleményezése tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr! 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése 

alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az 

intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon 

beszámoljon. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) szerint: „Az óvodai, 

az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, 

valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az 

intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az 

óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a 

tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, 

továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés 

folytatójának véleményét is.”  

A törvényi kötelezettségemnek eleget téve továbbítom Önöknek a 

nevelőtestületünk és a dolgozói munkaközösség által 2019.08.30-án 

véleményezett és 100%-ban elfogadott a 2018/2019-es nevelési év beszámolóját 

és a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervet. A Szülői Szervezet jelen 

lévő képviselői által 2019. 09. 26-án kerültek a dokumentumok véleményezésre 

és 100 %-ban elfogadásra. 
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Határozati javaslat 

 

Csorvás Város Önkormányzatának …. /2018. (……….). Képviselő-testületi 

határozata: 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorvás Város 

Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje elnevezésű többcélú, közös 

igazgatású köznevelési intézmény fenntartójaként az intézményvezető által 

előterjesztett beszámolóval és munkatervvel kapcsolatosan az alábbiak szerint 

dönt:  

1.) Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorvás Város 

Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Intézmény 2018/2019. nevelési évben 

végzett nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolót és szakmai értékelést 

elfogadja.  

2.) Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorvás Város 

Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Intézmény 2019/2020. nevelési évre 

szóló Pedagógiai- Működési Munkatervben foglaltakkal egyetért. Felelős: Baráth 

Lajos polgármester a határozat közléséért Határidő: értelem szerint Ezúttal 

kérném a határozati javaslatom elfogadását.  

 

 

Köszönettel: Vicziánné Vincze Mónika Intézményvezető 


