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Kiskunhalas Város  
Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére 

„Az Önkormányzat fenntartásában működő Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
Bölcsődéje 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A bölcsődében a bölcsődei munkaterv határozza meg a bölcsődei nevelési év helyi rendjét.  
A bölcsődei nevelési év helyi rendjében kell meghatározni: 

- a bölcsődei nevelésnélküli munkanapok, időpontját, felhasználását, 
- a szünetek időtartamát, 
- a bölcsődei, élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 
- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját, 
- az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú bölcsődei nyílt nap tervezett 

időpontját, 
- minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

A munkaterv kapcsán a fenntartónak véleményezési jogköre van. A munkaterven belül 
döntési jogkörrel rendelkezik a bölcsődébe történő jelentkezés módjáról, a bölcsődei általános 
felvételi időpontról, a bölcsőde heti és éves nyitvatartási rendjéről. 
A nyitvatartási rendnél, valamint a szünetek és a bölcsődei nevelés nélküli munkanapoknál 
fontos szempont, ezeket úgy kell meghatározni, hogy a gyermekek felügyeletéről 
mindeközben gondoskodni kell.  
A bölcsődei vezető elkészítette a 2020/2021. nevelési év munkatervét. 
A Hivatal elvégezte a munkatervek felülvizsgálatát, melynek során megállapítható, hogy a 
bölcsődei munkaterv összhangban van az erre vonatkozó jogszabályokkal, valamint a 
bölcsőde pedagógiai programjával. A bölcsőde a szünetek időtartamában, valamint a 
bölcsődei nevelés nélküli munkanapokon megszervezi a gyermekek felügyeletét. 
 
Mellékletek: 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje munkaterve a 2020/2021-es nevelési 
évre 
 
Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Bölcsődéjének 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét 
jóváhagyja. 
 
Kiskunhalas, 2020. október 19. 
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