13. számú előterjesztés
a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 28. napján 15,00 órakor tartandó ülésére

a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzatának megvitatása
Előterjesztő: Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató
Készítette:

Körösztös Gyöngyvér óvodaigazgató

Törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja:

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Kntv.) 25. § (1)
bekezdése szerint: „A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ)
határozza meg.”

A képviselő-testület az 50/2018.(III.28.) önkormányzati határozatban kérte fel az
óvodaigazgatót, hogy a Decs Tesz-Vesz Óvoda átszervezése (mini bölcsőde beindítása 2018.
szeptember 1-től), alapító okiratának módosítása okán készítse el az intézmény új Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Óvodánk jelenleg 4 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoporttal működik. A
2018/2019-es nevelési évben az egységes óvoda-bölcsődei csoport megszűnése, a mini
bölcsődei csoport létrehozása, valamint az óvodai beiratkozás alapján számított
gyermeklétszám alakulása miatt - mint ahogy ezt a korábbi testületi ülésre készített
előterjesztésben már jeleztük - indokolttá vált 5 óvodai csoport és 1 mini bölcsődei csoport
kialakítása. Az óvoda igazgatója az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát ezen
változások tükrében vizsgálta át és módosította.
A módosított dokumentumot az Intézmény Alkalmazotti Közössége elfogadta (1.
melléklet), a Szülői Munkaközösség véleményezte (2. és 3. melléklet).
A Kntv. 25. § (4) bekezdése szerint: „A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelésioktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más
köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi
szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja
el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
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Javaslom, az előterjesztést megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde új Szervezeti és Működési
Szabályzatáról.
Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében kapott
jogkörében eljárva, a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde új Szervezeti
és Működési Szabályzatával – a határozat melléklete szerinti tartalommal egyetért.
Határidő: 2018. június 10.
Felelős: Góman Ernő elnök
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatója
Decsi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
irattár

