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Tisztelt Bizottság!
Az óvodák nyitvatartási rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §
(2) bekezdés b) pontja szabályozza, mely szerint „A fenntartó dönt (…) az óvoda heti és éves
nyitva tartási idejének meghatározásáról.”
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „ Az óvoda nyári zárva
tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig (…) a szülőket tájékoztatni kell.”
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.3. pontja – a Közgyűlés által az Oktatási,
Ifjúsági és Sportbizottságra átruházott hatáskör – alapján az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
„…dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.”
Debrecen városában már évtizedes gyakorlat, hogy az óvodák kapacitásának nyári
kihasználatlansága miatt a fenntartó meghatározza azt, hogy mely intézmények üzemelnek az
iskolai nyári szünet időtartama alatt, összesen hat héten keresztül. A nyári zárva tartás ideje alatt
hagyományosan öt óvoda, a józsai településrészen egy intézmény biztosít ügyeletet azon
gyermekek számára, akiknek szülei nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.
Az óvodák nyári zárva tartásának fenntartói meghatározása azért is szükséges, mert az
intézményrendszerben dolgozó közel hatszáz óvodapedagógus szabadságát - a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
30. § (4) bekezdése alapján - július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni.
Másrészt a nyári tisztasági festést, nagytakarítást és a szükséges karbantartások és felújítások
zavartalan lebonyolítását is a gyermekek távollétében lehet biztonságosan megoldani. A
2014/2015. nevelési évtől – intézményi és szülői kezdeményezésre - az óvodák nyári zárva
tartását az augusztus 20-a előtti hat hétre határozta meg a bizottság, mivel a szülők általában
augusztus 20-a előtt veszik ki szabadságukat, így az óvodai ellátást július első felében is
igénybe vennék.
Az óvodák a szülőket a jogszabályi előírásoknak megfelelően, összhangban a bizottság
döntésével - 2018. február 15-éig tájékoztatják a nyári zárva tartás idejéről és arról is, hogy hol
vehetik igénybe a gyermekek a napközbeni ellátást. A szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy
melyik ügyeletes óvodában kérnek ellátást gyermekük számára a nyári zárva tartás idejére.
Az elmúlt évek, valamint a fenntartói helyszíni ellenőrzések tapasztalata az óvodák éves
nyitvatartási rendjével kapcsolatban az alábbi:
 az ügyeletes óvodák megfelelő színvonalon tudták biztosítani a nyári zárás ideje alatt
az óvodai nevelést,
 a „vendég” gyerekek fogadása, ellátása, beszoktatása problémamentes volt,
 az ügyeletet igénylők között sok a hátrányos helyzetű gyermek,
 a szülők az ügyeletes óvoda házirendjéről, szokásairól szülői értekezlet keretében
kaptak tájékoztatást, azonban az ellátás lemondását sok esetben nem jelezték előre,
 a gyermekek napi tevékenységét sportversenyekkel, kézműves foglalkozásokkal,
meséléssel, ingyenes kiállításon való részvétellel is színesítették,
 a téli zárás ideje alatt csak kevés gyermek vette igénybe az ügyeleti ellátást.

A 2016/2017. nevelési év nyári ügyeletének fent felsorolt tapasztalatai mellett a fenntartói
helyszíni ellenőrzés és az óvodavezetők jelzései alapján is megállapítható volt, hogy az
ügyeletes óvodákban nagy számban voltak olyan gyermekek, akik a teljes nyári zárva tartás
idejét ügyeletben töltötték.
A 2016/2017. nevelési év nyári ügyeletes óvodák kihasználtságát az alábbi táblázat tartalmazza:

Ügyeletes óvoda
megnevezése

Ügyeletre
Hat
jelentkezők
hétre
száma a
jelent
felméréskor (fő) kezők
2017. május
száma
( fő)

Heti tényleges átlaglétszám
2017.07.10.–2017.08.18.

1. hét
07.10.07.14.

2. hét
07.17.07.21.

3. hét
07.24.07.28.

4. hét
07.31.08.04.

5. hét
08.07.08.11.

6. hét
08.14.
08.18.

Gönczy Pál Utcai
Óvoda

58

23

58

61

40

41

46

43

Homokkerti Pitypang
Óvoda

96

49

56

56

42

43

40

33

Ifjúság Utcai óvoda

188

67

103

100

85

88

74

55

Kuruc Utcai Óvoda

103

43

61

53

54

43

38

29

Pósa Utcai Óvoda

32

31

30

32

28

30

28

28

Tócóskerti Óvoda

167

24

95

66

49

45

51

47

Összesen:

644

237

403

368

298

290

277

235

Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felújítása várhatóan 2018. tavaszán kezdődik, amely az
intézmény gyermekcsoportjainak költöztetésével jár, ezért javasoljuk a Gönczy Pál Utcai
Óvodát a nyári ügyelet ellátására a többi óvodával megegyező időpontban.
Az önkormányzat több mint tíz éve vezette be az iskolai téli szünet idejére a téli nyitva tartási
rendet az óvodákban. A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is egy intézmény látta el az
ügyeleti feladatot, amely költséghatékonysági szempontból is indokolt volt, a tényleges
igénybevétel adatait is figyelembe véve.
A 2017/2018. tanítási évben az iskolai téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig
tartott. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2018. január 3. (szerda) volt.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 3/2017. ( I. 24.) OISB. határozata értelmében az
önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2017. december 27-28-29. napokon zárva tartottak
és az ügyeletet - előzetes igényfelmérés eredményét figyelembe véve - az Ifjúság Utcai Óvoda
Szoboszlói Úti Tagintézménye (Szoboszlói út. 49.) biztosította.
2017-ben az Ifjúság Utcai Óvoda Szoboszlói Úti Tagintézménye (Szoboszlói út. 49.)
kihasználtsági adatait az alábbi táblázat mutatja be:

Ügyeleti nap

12.27.

12.28.

12.29.

8

8

8

2

2

2

Ügyeletre jelentkezők
száma
Tényleges igénybevétel (fő)

A korábbi évek adataival összevetve a téli ügyelet kihasználtsága folyamatosan csökkenő
tendenciát mutat. A csökkenő számok egyik indoka, hogy a két ünnep között kevesebb a
munkanapok száma, másik indokként megjelölhető, hogy a szülők tudatosabban tervezik az év
végi és az ünnepek alatti szabadságukat.
A 2017/2018. nevelési évben a nyári ügyelet ellátására – az érintett óvodavezetőkkel történt
egyeztetés után – az alábbi óvodák kijelölését javasoljuk a területi elhelyezkedésre és a
városban folyó intézményi felújításokra, a megváltozott közlekedésre, valamint az intermodális
központ építésére tekintettel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Áchim András Utcai Óvoda (Áchim András u. 20-22.)
Gönczy Pál Utcai Óvoda (Gönczy Pál u. 1-3.)
Ifjúság Utcai Óvoda Hétszínvirág Tagintézménye (Angyalföld tér 4.)
Liget Óvoda Tessedik Sámuel Utcai Telephelye (Tessedik Sámuel u. 218.)
Szabadságtelepi Óvoda (Faraktár u. 115.)
Táncsics Mihály Utcai Óvoda (Táncsics Mihály u. 7-15.)

A javaslattal a város minden részén biztosítani lehet az óvodai ellátást, figyelembe véve a
megváltozott közlekedési lehetőségeket is.
A 2018/2019. tanév iskolai téli szünetének időpontja még nem ismert, azonban az alábbi
megoldást javasolja az Intézményfelügyeleti Osztály a téli zárásra vonatkozóan:
Az óvodák téli időszakban 2018. december 27-28. napokon zárva tartanak, az ügyeletet – az
előzetes igényfelmérés eredményét figyelembe véve, szükség esetén – a Faragó Utcai Óvoda
(Faragó u. 20-22.) biztosítja. A fenti napokra ügyeletet igénylők létszámának felmérése
eredményéről az óvodavezetők legkésőbb 2018. november 20-áig tájékoztatják a fenntartót.
Az óvodák javasolt nyitva tartási rendje 2018. évben az alábbi:
2018. január 2-tól (kedd) 2018. július 6-ig (péntek)
2018. augusztus 21-től (kedd) 2018. december 21-ig (péntek)
Az óvodák nyári zárásának időpontja:
2018. július 9-től (hétfő) 2018. augusztus 17-ig (péntek) 6 hét
Az óvodák téli zárásának időpontja:
2018. december 27-28. munkanapokon.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, és a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 4.3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva
1./ meghatározza az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2018. évi nyitvatartási idejét
az alábbiak szerint:
a.) Az óvodák nyitva tartásának időtartama:
2018. január 2-tól (kedd) 2018. július 6-ig (péntek),
2018. augusztus 21-től (kedd) 2018. december 21-ig (péntek)
b.) Az óvodák 2018. július 9-től (hétfő) 2018. augusztus 17-ig (péntek) zárva tartanak (6 hét).
Ebben az időszakban az ügyeletet a következő intézmények biztosítják:





Áchim András Utcai Óvoda (4030 Debrecen, Áchim András u. 20-22.)
Gönczy Pál Utcai Óvoda (4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.)
Ifjúság Utcai Óvoda Hétszínvirág Tagintézménye (4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.)
Liget Óvoda Tessedik Sámuel Utcai Telephelye (4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u.
218.)
 Szabadságtelepi Óvoda (4034 Debrecen, Faraktár u. 115.)
 Táncsics Mihály Utcai Óvoda (4028 Debrecen, Táncsics Mihály u. 7-15.)
Felelős: az ügyeletet ellátó óvodák intézményvezetői
c.) Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2018. december 27-28. napokon zárva
tartanak, az ügyeletet – az előzetes igényfelmérés eredményét figyelembe véve, szükség esetén
- a Faragó Utcai Óvoda (Faragó u. 20-22.) biztosítja.
Felelős: a Faragó Utcai Óvoda intézményvezetője
d.) Felkéri az ügyeletet ellátó intézmények vezetőit, hogy a b)-c) pontokban meghatározott
zárás idejére ügyeletet igénylő gyermekek számáról tájékoztassák az Intézményfelügyeleti
Osztály vezetőjét.
Határidő: a b) pont esetében 2018. június 15., a c) pont esetében 2018. november 20.
Felelős: érintett intézményvezetők
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az intézmények vezetőit az
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntéséről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. január 15.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

