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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2018. szeptember 14.-i ülésére 

 

Tárgy: A Segesdi Tündérkert Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése szerint A 

köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási 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 többletkötelezettség hárul, a 

fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. 

Az óvodavezető rendelkezésre bocsátotta az elkészített munkatervet, valamint az intézmény új 

szervezeti és működési szabályzatát. A munkaterv, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat véleményezésére, és a határozati javaslatok elfogadására megkérem a T. 

Képviselő-testületet. 

 

Határozati javaslat 1:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (IX. 14.) 

önkormányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda 

2018/2019. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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Határozati javaslat 2:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (IX. 14.) 

önkormányzati határozata az óvoda szervezeti és működési szabályzatának 

véleményezéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése alapján a Segesdi Tündérkert Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta, a szervezeti és működési 

szabályzatban foglalt tartalommal egyetért.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd 2018. szeptember 10. 

 

 

        Péntek László  

        polgármester 


