
Győrffy Szabolcs Társulási Tanács Elnök Úr részére 

 
 

Tisztelt Elnök Úr! 

 
 

A Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetője arra 
kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az óvodai általános felvételi 

időpontját, a nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, valamint a 
nyitvatartási időn belül a nyári zárva-tartás időpontját meghatározni 

szíveskedjen. 
 

Hivatkozás: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a  továbbiakban: 

Nktv.) 83. § (2) bekezdés szerint: „ A fenntartó..  
b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai 

általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási 
idejének meghatározásáról,… 

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható 
osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,” 

 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. 
§ (7) bekezdése szerint „(7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, 

hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az 
óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az 

óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a 
nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.” 
 

 
1. A Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda intézménybe, a 

2020/2021. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját az 

alábbiakban tervezem: 
 

              2020. április 16. (csütörtök)      9. 30 - 14.30 óra 
              2020. április 17. (péntek)                       9. 30 - 14.30 óra. 

 
Az óvodai jelentkezés helye: Köveskáli K. F. N. O. Óvoda        

Köveskál, Petőfi S. u. 5. 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
2. Javasolt indítható óvodai csoportok száma a 2020/2021 nevelési  

    évre:  

             1 vegyes csoport 
 

3. A Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodában a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján:  
               a heti nyitvatartási időt a 2020/2021. nevelési évben 

                                                                                       
                        hétfőtől – péntekig: 7.00- 16.00-óráig 

  javaslom továbbra is, mivel szülőktől igény a változtatásra nem érkezett. 
 

 
 

4. A Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitva 
tartásának ütemezése a 2019/2020. nevelési évben: 

 

                       2020. június 1. - június 30.-ig 
                       2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 31.-ig. 

 
 

 
4.1. A Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva 

tartásának ütemezése a 2019/2020. nevelési évben: 
 

                      2020. július 1. - 2020. július 31.-ig 
 

A Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda a jogszabályoknak 
megfelelően a nevelési év - amely szeptember 1-től augusztus 31-ig tart -

, minden időszakában fogadja a gyermekeket. A nyári időszakban, amikor 
a nyári karbantartási munkálatokat végzik, és a szabadságokat kiadja az 

intézményvezető, zárva tart az intézmény.  

A zárva tartás ideje alatt a gyerekek elhelyezéséről – az 
intézményvezetőkkel történt Megállapodás alapján - a Révfülöpön vagy 

Kővágóörsön nyitva tartó óvodában gondoskodunk. 
 

 
                                           Tisztelettel: 

 Kötéljártóné Kálmán Katalin 
                                                                 óvodavezető                                                                     

 
Köveskál, 2020. 01.28.  

 
 

 
 


