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 Az intézmény és a Szülői Munkaközösség együttműködési szabályzata 

 
 

I. Általános rendelkezések 

 

A nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 73. § (1) bekezdés 

értelmében, az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező óvodai Szülői Szervezetet (Szülői Munkaközösség) hoznak létre. 

 

Az intézményi Szülői Munkaközösség neve: Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Szülői 

Munkaközössége. 

 

Székhelye: 4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

 

Az intézményi Szülői Munkaközösség tagjai az intézménybe (óvodába, bölcsődébe) járó 

gyermekük jogán, vagy más, nevelésre jogosult személy (törvényes képviselő), 

gyermekenként egy fő. 

 

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, 

végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a 

pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. /Nkt. 24. § (2)/ 

 

Intézményünkben a Szülői Munkaközösség a Nkt. 73.§ (1.) bekezdése szerint érvényesíti a 

szülők jogait, képviseli a szülőket, dönt saját működési rendjéről. 

 

A Szülői Munkaközösség választmányi tagjait az óvodai és bölcsődei csoportokba járó 

gyermekek szüleinek legalább 50%-a választja meg, ezért az intézmény Szülői 

Munkaközösségeként működik. Tevékenysége során az intézménybe járó valamennyi 

gyermek szüleinek érdekképviseletét ellátja. 

 

A Szülői Munkaközösség az intézmény részeként fejti ki a tevékenységét. A Szülői 

Munkaközösség legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy megfelelő kapcsolat alakuljon ki a 

szülők és az intézmény vezetői, pedagógusai, dolgozói között. 

 

 

II. Az intézményi Szülői Munkaközösség alapvető célja 

 

1. Az intézménybe (óvodába, bölcsődébe) járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői 

kötelességek és jogok gyakorlásának érdekében. 

 

2. A nevelőmunkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. 

 

3. Az intézmény és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése. 

 

4. Az óvoda, iskolai életre való felkészítőmunkájában való közreműködés. 

 

5. Annak a konkrét szülői érdeknek a megfogalmazása, amelyet a Szülői Munkaközösségbe 

delegált szülőknek képviselniük kell. 
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6. Az óvodai, bölcsődei ellátás minőségének javítása az intézménybe járó gyerekek 

érdekében. 

 

 

III. Az intézmény Szülői Munkaközösségének alapvető feladata 

 

1. Az intézményi Szülői Munkaközösség, figyelemmel kíséri a szülői és a gyermeki jogok 

érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 

 

2. A szülők hiteles tájékoztatása az aktuális nevelési kérdésekről és véleményük a kikérése 

gyermekük nevelésével kapcsolatos kérdésekben. 

 

3. Az intézmény szülői közössége által megválasztott és delegált választmányi tagok  

segítése véleményük kialakításában, beszámoltatásuk döntéseikről. 

 

4. A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése (szülők-intézmény, szülők-szülők között) 

 

5. A kapcsolattartás kialakításában való részvétel formái: 

 

- a Szülői Munkaközösség gyűléseinek nyilvánossága 

- elektronikus levelezés a szülők és a Szülői Munkaközösség között 

- Szülői Munkaközösség „postaládája” 

 

6. A gyermekeik érdekében eljáró szülők fegyelmének felhívása jogaikra és kötelességeikre. 

 

7. Figyelemmel kíséri a szülőkre és a gyermekekre vonatkozó jogszabályokat és azok 

végrehajtásának feltételeit. 

 

 

IV. Az intézmény Szülői Munkaközösségének belső felépítése 

 

Az intézményi szintű Szülői Munkaközösség választmánya 

 

1. Az intézmény Szülői Munkaközösségének létszámát a mindenkori csoportszám 

határozza meg (5 óvodai, 1 bölcsődei csoport). Az intézményi Szülői Munkaközösség 

alapegysége az intézménybe (óvodába, bölcsődébe) járó gyermekek szülei. Ők 

döntenek arról, hogy a csoportot kik képviseljék az intézményi Szülői Munkaközösség 

választmányában, amelybe óvodás csoportonként 3, bölcsődés csoportonként 2 szülő 

választható. Választmányi tag az lehet, akit a csoportba járó gyermekek szüleinek 

50%-a + 1 fő támogat. A választmányi tagság egy nevelési évre szól, ezért minden 

nevelési év elején (szeptember 15-ig) választmányi tagot kell választani! 

 

2. Az intézményi szintű Szülői Munkaközösséget a választmány irányítja. 

 

3. A választmány tagjai maguk közül elnököt, elnökhelyettest és titkárt választanak. A 

jelölés nyílt, a választás titkos. 

 

4. Az elnök képviseli a Szülői Munkaközösséget. Képviseleti jogát az elnök a 

választmány tagjaira átruházhatja. 
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5. Egy jelölt esetén az lehet a tisztségviselő, akit a választmány több mint fele támogat, 

több jelölt esetén pedig az, aki a legtöbb szavazatot kapja. A tisztségviselő 

visszahívható, ha a választmány 10%-a ezt kezdeményezi. 

 

6. A visszahívásról szavazással, legalább 50% + 1 fő egyetértésével dönt a választmány. 

A visszahívott tisztségviselő a választmány tagja marad. 

 

7. A választmány meghatározhatja a tisztségviselők megbízási idejét (nevelési évenként 

kikérjük a választmányi tagok véleményét a tisztségviselők személyét illetően). 

 

8. A választmány határozatképes, ha a delegált tagok fele jelen van. 

 

9. Ha a választmányi tag vagy tisztségviselő háromszor egymás után nem jelenik meg a 

választmányi gyűlésen, akkor kizárja magát a vezetőségből, és a csoportszintű szülői 

szervezetnek új tagot kell delegálnia helyette (önkizárás). 

 

10. Állandó és ideiglenes meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt a gyűléseken 

(pl.: intézményvezető, az intézmény alapítványának elnöke, stb.) 

 

11. Az intézményi szintű Szülői Munkaközösség ülése kizárólag az intézménybe járó 

gyerekek szülei számára nyilvános. Zárt ülés bármikor elrendelhető. 

 

 

V. Az intézményi szintű Szülői Munkaközösség működésének szabályai 

 

1. A választmány rendes gyűléseit nevelési évenként két alkalommal tarja. 

 

2. Az összehívásról a Szülő Munkaközösség elnöke (akadályoztatása esetén helyettese) 

gondoskodik. 

 

3. Rendkívüli választmányi gyűlés hívható össze (vagy kell összehívni), ha 

kezdeményezi: 

 

- a választmány egy tagja 

- az intézményi szülői közösségnek 20%-a 

- a Szülői Munkaközösség elnöke 

- az intézményvezető 

- a nevelőtestület 

 

4. A rendkívüli gyűlést a kezdeményezéstől számítva két héten belül kell összehívni, 

vagy a kérdés sürgőssége szerint. 

 

5. A választmány gyűlését az elnök távollétében helyettese vezeti. 

 

6. A választmányi gyűlés határozatképes, ha a választmány tagjainak legalább a fele 

jelen van. A határozatképességet jelenléti ívvel kell igazolni. 

 

7. A választmányi gyűlések nyitottak az érdeklődő szülők számára. Egyes esetekben az 

elnök kivételesen elrendelhet zárt ülést is. 
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8. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amit legalább az elnök, és egy hitelesítő ír alá. A 

gyűlésen keletkezett dokumentumokat és a szervezet más írásos anyagait, az 

elnökhelyettes gyűjti össze. 

 

9. A Szülői Munkaközösség elnöksége köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket a 

munkájáról. 

 

 

VI. Az intézményi Szülői Munkaközösség jogosítványai. 

 

A gyermekeik érdekében eljáró szülők érdekeinek érvényesítésére alakult intézményi Szülői 

Munkaközösség az alábbiakban felsorolt jogosítványai alkalmazásával vesz részt az 

intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, 

ellenőrzésében, és a saját szabályzatában foglaltak megvalósításában. 

 

1. Az óvodai Szülői Szervezet, közösség, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok 

érvényesülését, a pedagógiai munka eredményeségét, a gyermekek csoportját érintő 

bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e 

körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 

nevelőtestületi értekezletein. /20/2012. EMMI rendelet 119. § (4)/ 

 

2. A Szülői Munkaközösség dönt: 

 

- saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról 

- tisztségviselőinek megválasztásáról 

- a szülők körében megszervezendő, intézményt segítő munkáról 

- az intézményi Szülői Munkaközösség eljárhat, intézkedhet a köznevelési 

jogszabályokban meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek 

teljesítése érdekében. /20/2012. EMMI rendelet 119. § (2)/ 

 

3. A fenntartónak ki kell kérni a Szülői Munkaközösség véleményét az intézmény 

megszűntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával kapcsolatban, valamint vezetőjének megbízása, és e megbízás 

visszavonása előtt. /Nkt. 75. §/ 

 

4. Az intézményi Munkaterv határozza meg az intézményi nevelési év helyi rendjét. 

Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a szülői Munkaközösség véleményét. 

/20/2012. EMMI rendelet 3. § (1)/ 

 

5. A Szülői Munkaközösség részére érkező postai küldeményeket, az intézmény köteles 

felbontatlanul a legrövidebb időn belül eljuttatni a címzettekhez. /20/2012. EMMI 

rendelet 84. § (6)/ 

 

6. Az SZMSZ elfogadásakor az intézményi Szülői Munkaközösség véleményét kell 

beszerezni. 

 

7. Az intézmény az óvoda Pedagógiai programjának, a bölcsőde Szakmai programjának 

egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon 

megtekinthessék (főbejárat mellett). 
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Az intézmény vezetője, vagy az általa kijelölt személy (óvoda esetében a 

munkaközösségvezető, bölcsőde estében a vezető kisgyermeknevelő) köteles a szülők 

részére tájékoztatást adni a Pedagógiai, illetve a Szakmai programról. 

 

AZ SZMSZ-t, a Házirendet, az óvoda Pedagógiai programját és a bölcsőde Szakmai 

programját az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni! 

 

A Házirend egy példányát az intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek át kell 

adni, továbbá annak érdemi változása estén arról a szülőt tájékoztatni kell! 

 

 

További fontos jogosítványok 

 

 A Szülői Munkaközösség választmánya köteles a szülők írásba foglalt véleményét és 

 kérdéseit az intézmény vezetése felé továbbítani, ha az az intézmény egészét, vagy egy 

 csoportot érint. 

 

A Szülői Munkaközösség választmánya köteles az intézménybe járó összes gyermek 

szülejét képviselni, ezért a kisebbségi véleményt is meg kell jeleníteni. 

 

 

VII. A kapcsolattartás formái éves szinten 

 

1. Állandó fórumok, intézményi szintű események 

- Karácsonyi ünnepségünk megszervezése kapcsán SZM megbeszélés /az előző 

rendezvény tapasztalatainak megvitatása, a soron következő megszervezéséhez 

segítség kérése/. Időpont: minden év december hónapja. 

- Farsangi ünnepségünk megszervezése, lebonyolítása előtt SZM megbeszélés 

/az előző rendezvény tapasztalatainak megvitatása, a soron következő 

megszervezéséhez segítség kérése/. Időpont: minden év február hónapja. 

- Családi nap programjainak megszervezésében, lebonyolításában való 

együttműködés, előzetes SZM megbeszélés. Időpont: minden év május 

hónapja. 

- Az óvodai ballagás megszervezése, a felkészülésben való segítség kérése, a 

rendezvény szülőket érintő anyagi vonzatának megbeszélése. Időpont: minden 

év május hónapja. 

- Nyári táborozás megvalósításához szükséges segítség kérése, ehhez 

kapcsolódó SZM megbeszélés, a program szülőket érintő anyagi vonzatának 

megvitatása. Időpont: minden év május hónapja. 

 

2. Csoport-szintű események 

- „Mini Karácsony” megszervezésében történő segítségnyújtás. 

- Csoportszintű kirándulások lebonyolításában történő segítés. 

- Szülői értekezletek témaválasztásában véleménynyilvánítás. 

- Jeles napok lebonyolításában való aktív részvétel. 

- A csoportokban eltérő hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények 

megvalósításának támogatása az SZM tagok segítségével. 
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VIII. Záró rendelkezések 

 

Jelen Szülői Munkaközösségi szabályzat 2018. szeptember 27-től lép hatályba, miután 2018. 

szeptember 26-án a Szülő Munkaközösség választmánya megismerte, és annak elfogadásával 

egyetértettek. 

 

Nagyhegyes, 2018. 09. 05. 

 

 

 

 

 

____________________________   _______________________________ 

         Katica csoport nevében                   Süni csoport nevében 

 

 

 

 

_____________________________   ________________________________ 

        Napocska csoport nevében     Pillangó csoport nevében 

 

 

 

_____________________________   ________________________________ 

        Micimackó csoport nevében       Nyuszi csoport nevében 

 

 

 

_____________________________   ________________________________ 

                  SZM elnök          SZM elnökhelyettes 

 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

                  SZM titkár           intézményvezető 

 

 

 


