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A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének 

Működési Szabályzata

1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja:

 Az  óvodába  járó  gyerekek  szüleinek  képviselete,  a  szülői  kötelességek  és
jogok gyakorlása érdekében.

 Az óvoda és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.

 Az óvoda pedagógiai programjának megvalósításában való közreműködés.

 A szülői érdekek, elvárások megfogalmazása.

 A  nevelés-személyiségfejlesztés  figyelemmel  kisérése  az  óvodába  járó
gyermekek érdekében. A felmerülő problémák közös megoldása.

 Az óvodában folyó munka segítése, támogatások felkutatása.

2. Az óvoda szülői szervezetének alapvető feladata:

 A nevelőmunkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása.

 A  szülők  tájékoztatása  és  véleményük  kikérése  gyermekük  nevelésével
kapcsolatos kérdésekben.

 Az óvoda szülői szervezete által megválasztott elnök, képviselő szülő segítése
véleménye kialakításában.

 A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése.
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 A kapcsolattartás kialakításában való részvétel:  a szülői  értekezlet  rendje és
tartalma, a fogadó órák időpontja, ünnepek, programok lebonyolításában.

 Szülői képviseletben való részvétel az óvodán kívül.

 A szülők figyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre.

3. Az óvoda szülői szervezetének belső felépítménye:

A szülői szervezet választmánya a csoportokban:

 A szülői szervezet a csoportban az óvodai szülői szervezet alapegysége.

 A szülői szervezet tagjai a csoportba járó gyerekek szülei. 

 A szülői szervezet 2-3 SZMK tagot választ.

Egy  jelölt  esetén  az  lehet  tisztségviselő,  akit  a  csoportba  járó  gyerekek
szüleinek több mint a fele (50 %) támogat, több jelölt esetén pedig a legtöbb
szavazatot kapott személy.

A  tisztségviselő  visszahívható,  ha  azt  a  csoportba  járó  gyerekek  szüleinek
10%-a kezdeményezi. 

A visszahívást meg kell szavaztatni, s az akkor lép életbe, ha a szülők legalább
50%-a + 1 fő egyetért vele.

 A csoport szülői szervezetének tagjai automatikusan tagjai az óvoda SZMK-
nak.

 Amennyiben a csoport képviselete bármilyen ok miatt nem lenne megoldott, a
választott  tag  önmaga  helyett  az  adott  alkalomra  más  szülőt  is  felkérhet  a
képviseletre.

 A választást a nevelési év 1. szülői értekezletén kell megtartani.

 A  mandátum  addig  tart,  amíg  a  gyermek  az  óvodában  jogviszonnyal
rendelkezik.

A szülői szervezet választmánya az óvodában:

 A csoportokban létrehozott szülői képviselők együtt alkotják az óvoda szülői
választmányát (óvodai SZMK).

 A választmány tagjai közül egy elnököt és egy elnökhelyettest választ.

 A választmányi tagot akadályoztatása esetén a csoportjából felkért szülő teljes
joggal helyettesítheti a választmányi üléseken.



 Az óvodai szintű szülői szervezet ülése nyilvános. Ezen szülők – szavazati jog
nélkül – bármikor részt vehetnek. Állandó és ideiglenes meghívottak is jelen
lehetnek. Állandó meghívott az óvoda vezetője, óvodavezető helyettes. 

Munkacsoportok:

Az  óvoda  szülői  munkacsoportot  is  alakíthatnak  (pl.  adott  feladat
végrehajtására, pénzügyi feladatok ellátására, gyermekvédelmi, egészségügyi,
stb.)

4. Az óvoda szülői szervezetének jogosítványai:

 Dönt:

 Saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról,

 választmányának megválasztásáról,

 A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módjáról,

 A szülők körében megszervezendő, óvodát segítő munkáról.

 Az  óvodai  szülői  szervezet  választmány  útján  eljárhat,  intézkedhet  a
közoktatási  törvényben  meghatározott  szülői  jogok  érvényesítése  és  szülői
kötelességek teljesítése érdekében.

 A  fenntartónak  ki  kell  kérnie  a  szülői  szervezet  véleményét  az  óvoda
megszüntetésével,  átszervezésével,  feladatának  megváltoztatásával,  nevének
megállapításával kapcsolatban valamint vezetőjének megbízása és e megbízás
visszavonása előtt.

 A szülői  szervezet  választmánya  kezdeményezheti  rendkívüli  nevelőtestületi
értekezlet összehívását.
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 A  szülői  szervezet,  kérdéseket  tehet  föl  –  elnökén  keresztül  –  az  óvoda
vezetőjének az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben.

 A szülői szervezet kezdeményezheti szülői értekezletek összehívását. 

 A szülői szervezet és működési feltételeiről az óvoda vezetője gondoskodik az
óvodai SZMSZ-ben rögzített módon.

5. Szülői Közösség működési rendje.

1. Az  óvoda  vezetésénél  a  szülők  képviseletét  az  óvodai  szülői  közösség
választmánya látja el.

2. A szülő munkaközösség választmányát  az egy-egy csoportba járó gyerekek
szülei  által  megválasztott  szülők csoportja alkotja.  Egy csoporton belül 2-3
szülő képviselheti a csoportot. 

3. Az  óvodai  szülői  munkaközösség  az  egyes  csoportok  szülői
munkaközösségeiből áll.

4. A szülői munkaközösség elnökét saját soraikból választják, akár több évre is.

5. A szülői munkaközösség döntési jogkörébe tartozik:

 működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása.

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása.

6. A szülői közösség egyetértési jogot gyakorol:

 A jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési
szabályzat elfogadásakor.

 Az óvodai házirend elfogadásakor.



7. A  szülői  szervezet  véleményt  nyilváníthat  a  nevelési-oktatási  intézmény
működésével  kapcsolatos  valamennyi  kérdésben  (pl.  pedagógiai  program
elfogadásánál).

8. A szülői szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az óvoda
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az óvoda működését.

9. A  szülői  közösség  javaslattevő  jogkörrel  rendelkezik  a  nevelési-oktatási
intézmény  működésével  kapcsolatos  valamennyi  kérdésben,  különös
tekintettel a nevelési- oktatási  intézmény irányítását,  a vezető személyét, az
intézmény egészét vagy a gyerekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben.

10. A szülői közösség évente 2 alkalommal ülésezik: 

ősszel:

 Az új nevelési év munkarendjének ismertetése,

 Aktuális kérdések megvitatása.

 SZMK elnök megválasztása.

 Beszámoló  az  Együtt  a  Liliom  Óvodáért  
Alapítvány  működéséről  az  alapítvány  számlájára  érkezett
összeg a tárgyi fejlesztések megvalósulásáról.

tavasszal:

 Éves munka értékelése,

 Aktuális kérdések megvitatása.

11. Indokolt  esetben  a  szülői  munkaközösség  az  éves  üléstervtől  eltérő
időpontokban  is  ülésezhet,  részlegesen  vagy  teljes  összetételében  is
összehívható szülői vagy az óvodavezetés kezdeményezésére.

12. A szülői közösség tevékenységét az óvodavezető helyettese segíti.
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Záró rendelkezések

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és a 20/2012.(VIII.31) EMMI
rendelet előírásai alapján az óvodában, a nevelési intézmény egészét érintő ügyek intézésére
Szülői Szervezet alakult. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Gyáli Liliom Óvoda szülői
szervezetének tagjai fogadják el. 

A hatályba lépés napja az elfogadás napjával megegyező.

Záradék

A  Gyáli  Liliom  Óvoda  szülői  szervezetének  működési  szabályzatát  megismertük  és
elfogadtuk:

Gyáli Liliom Óvoda

2360 Gyál, Liliom utca 13-15.

___________________________

Szülői Szervezet Elnökhelyettese

P.H.

___________________________

Intézményvezető


