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Szervezeti és Működési Szabályzat 

Módosítás 

 

 

1.) Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz) 

      I. ÁLTALÁNOS RÉSZ alatt szereplő 

      „ Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja „elhagyásra kerül. 

 

2.) Az SzMSz fejezeteiben található címek, alcímek sorszámozásra kerülnek. 

 

3.) Új számozás szerint az 1-es pontban az alapító okirat száma helyébe a következő     

      rendelkezés lép: 2493/2015. 

 

4.) Az új számozás szerint a 2-es pontban a felvehető maximális létszám helyébe a  

      következő rendelkezés lép: felvehető maximális létszám : 25 fő. 

 

5.) Az új számozás szerint a 2. pontban  A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának  

      igazolásának helyére a következő rendelkezés lép: 

     „ 2015. szeptember elsejétől abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek   

      betölti a harmadik életévét, napi négy órában kötelező részt venni az óvodai nevelésben. 

tel:87/463-222


      A felmentés a 3, illetve 4 éves gyermekeket érintheti abban az esetben, ha a szülő az erre 

      vonatkozó kérelmét indoklással önkormányzati fenntartású óvoda esetében a gyermek  

      lakóhelye szerint illetékes jegyző részére nyújtja be. A jegyző a döntést a gyermek  

      lakóhelye szerint kijelölt óvoda vezetője és a gyermeket gondozó védőnő egyetértésével  

      hozhatja meg . „ 

6.) Az új számozás szerint az V. fejezet 4-es pontban az első és második mondat helyébe a 

     következő rendelkezés lép: 

     „ A dajkák heti munkaideje heti 30 óra, melyet heti váltásban, délelőttös és délutános  

        munkabeosztással töltenek le, 7-13 óráig, valamint 10.30-16.30. óráig. 

        Napi munkaidejük 6 óra.” 

7.) Az új számozás szerint a VII. fejezet 2-es pontban lévő szöveg helyébe  a következő  

      rendelkezés lép: 

      „ Amennyiben az SzMsSz módosítása tárgyában a Társulási Tanácstól nem érkezik   

        válasz az SzMSz hatályba lépés napja a Társulási tanácshoz való megküldést követő 30.  

        nap.” 

Záradék: 

 A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda nevelőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításával egyetért és a módosítást elfogadta. 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelését biztosító Intézményfenntartó Társulás 

 2015. augusztus        ülésén (                                                            ) határozat alapján a  

Kővágóörsi Napköziotthonos  Óvoda  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását 

jóváhagyta. 

Kővágóörs, 2015. augusztus 18. 

 

…………………………………..                                          ………………………………. 

            óvodavezető                                                                        óvodapedagógus 

 

 


