ELÖTERJESZTÖ

Polgármester

Előterjesztés száma: 140/2020.

NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
Az I-III. határozatijavaslatelfogadásához
eevszerű többség

a IV. határozatijavaslatelfogadásához
minősített többségszükséges.
ELÖTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i rendes, nyílt ülésére
Tárgy: Javaslat a Pilisi Játékország Ovoda Szervezeti és Működési Szabályzatának,
PedagógiaiProgramjának és Házirendjének módosítására.
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A Játékország Ovoda (a továbbiakban: intézmény) vezetöje Orbán Pétemé 2020. augusztus 13án megküldte az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógai Programját és
Házirendjéta Képviselő-testületnek véleményezés szempontjából.

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.)
alapján:
"j. § (1) A köznevelési intézmény működésére, belsö és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

(2) Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai
életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az iskola és a kollégium házirendje
állapitja meg az e törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanuloi jogok
gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesitésén kívül - a kötelezettségek
végrehajtásánakmódját, továbbáaz iskola, kollégium általelvártviselkedés szabályait.
(3) A házirend előirhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt
dolgok megőrzöben, öltözőben valá elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az
óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesitéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét

megtílthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előirt szabályokat megszegik, a
bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nemfelel.

(4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelésioktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazottí
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 szűkséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános.

26. § (1) A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai
program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az
intézményvezetőhagyjajóvá. A pedagógiaiprogram azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez,
amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A
pedagógiaiprogramot nyilvánosságrakel! hozni.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógai Programja és Házirendje
rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez a fenntartóra többletkötelezettség nem hárul, kérem a

tisztelt Képviselő-testületegyetértésétéstudomásulvételét.
II.
Az intézményvezető kérelemmel fordult továbbá a K.épviselő-testülethez, hogy a 13/2020.
(1. 30. ) számú önkormányzati határozat alapján az újonnan munkába álló 3 fő pedagógus részére
is, 2020. augusztus 01. napjától, 2 fő pedagógus részére is, 2020. szeptember 01. napjától a
20%-os mértékűbérfejlesztés engedélyezve legyen.
A fentiek figyelembe vételével, kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a

határozatijavaslatelfogadását.
Határozati javaslatI.
Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
\. l a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel, - 2020. szeptember 01-jei hatállyal - egyetért és tudomásui veszi a Pilisi Játékország
Ovoda Szervezeti és MüködésiSzabályzatát.
1. 1 felkéri és felhatalmazza a polgármestert, a 1. / pontban foglalt Szabályzat aláírásáia.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
A Szabályzat aláírására 2020. augusztus 31. napjáig.
Határozati javaslat II.

Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
l./ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltakra
tekinteUel, - 2020. szeptember 01-jei hatállyal - egyetért és tudomásul veszi a Pilisi Játékország
Ovoda Házirendjét.
1. 1 felkéri és felhatalmazza a polgármestert, a l. / pontban foglalt Házirend aláirására.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
A Házirend aláirására2020. augusztus 31. napjáig.
Határozati javaslat III.

Pilis Város Onkormányzatának Képviselö-testülete
l. / a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel, - 2020. szeptember 01-jei hatállyal - egyetért és tudomásul veszi a Pilisi Játékország
Ovoda Pedagógai Programját.

2. 1 felkéri ésfelhatalmazza a polgármestert, a l. / pontban foglalt PedagógaiProgram aláírására.
Felelős:

Polgármester

Határidő:

A Pedagógai Program aláírására 2020. augusztus 31. napjáig.
Határozati javaslat IV.

Pilis VárosOnkormányzatánakKépviselő-testülete:
l. / úgy dönt, hogy a Pilis Játékország Ovoda 3 fő pedagógus munkakörben dolgozó
alkalmazottja részére, visszamenölegesen 2020. augusztus 01. napjától, 2 fő pedagógus
munkakörben dolgozó alkalmazottja részére 2020. szeptember 01. napjától, a 2020. évi
költségvetésrészeként20%-osmértékűbérfejlesztéstbiztosít.
1. 1 úgy dönt, hogy az L/ pontban foglaltak alapján az 20%-os bérfejlesztés, amely összesen
875.682.- Ftjárulékokkalnöveltösszegfedezete
3., felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt költség Pilis Város Önkormányzata2020.
évi költségvetésébetörténőbeépítéséről határidőbengondoskodjon.
4., felkéri a polgármesteren keresztül az intézményvezetojét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés
alapján a közalkalmazottak részére az illetmény változással kapcsolatos iratot készítse elő és
írja alá.

Felelős: L/,2./,3./,4./ pontban Hajnal Csilla polgármester
Határidő: azonnal, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: Pilis Város
Onkormányzata 2020. évi költségvetésébetörténő beépítésére 15 napon belül.
Pilis, 2020. augusztus 13.

H^nal Csilla
polgármester

Az előteriesztés mellékletei:

1. számúmelléklet: Szervezeti és MűködésiSzabályzat
2. számú melléklet: Házirend

3. számúmelléklet: PedagógiaiProgram
4. számúmelléklet: Kérelembérfejlesztésre
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