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Szentes 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2007.évi költségvetésről szóló 
4/2007.(III.10.) rendelete, illetve 190/2006.(XII.15.) Kt. sz., 119/2007.(V.25.) Kt. sz. és 
161/2007.(VI.29.) Kt. sz. határozatai szerint az átszervezésben érintett közoktatási 
intézményeknek a jóváhagyott alapító okiratok alapján és a megváltozott intézményi 
struktúráknak megfelelően 2007. október 1-ig kellett elkészíteni és jóváhagyásra a 
fenntartóhoz benyújtani a tárgyban jelölt intézményi szabályzatokat, szakmai kötelező 
dokumentumokat. 
Összesen tizenhét, nagy terjedelmű szabályzat, illetve szakmai program esetében kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék eltekinteni valamennyi dokumentum 
valamennyi módosításának az előterjesztésben történő részletes ismertetésétől. Ennek 
megfelelően a testületi anyag csak a leglényegesebb változtatásokat jelzi az intézményi 
dokumentumok tekintetében. Valamennyi érintett intézmény módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzata, Minőségirányítási Programja, Nevelési-, illetve Pedagógiai 
Programja, Házirendje a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájának 214. sz. szobájában 
megtekinthető. 
A Képviselő-testületi döntés szerint az általános iskolás tanulókat fogadó kollégium 2007. 
július 1-jétől összevonásra került a középiskolai kollégiummal. A Terney Béla Kollégium 
ennek megfelelően módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát (ezen belül konkrétan 
módosításra kerültek az intézmény általános jellemző adatai és egyéb jellemzői), a 
gazdálkodással összefüggő feladatokra vonatkozó Ügyrend a bevezető részében csak az új 
alapító okiratnak megfelelően került változtatásra.  A Házirendben az alapadatok változása, a 
kollégisták munkarendjének átalakítása jelent változtatást. Az intézmény Pedagógiai 
Programja kiegészült az általános iskolás tanulók kollégiumi csoportfoglalkozásának 
kerettervével. A Minőségirányítási Programban módosításra került a minőségügyi 
ellenőrzés, értékelés, mérés és eredményvizsgálat. 
 
A Koszta József Általános Iskola tagintézménye lett 2007. július 1-jétől a derekegyházi 
általános iskola. A szabályzatok és a programok szinkronba hozatala, kiegészítése ennek 
szellemében történt meg. Feltétlenül szükséges volt az intézmény egységes szerkezetbe foglalt 
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alapító okiratában megjelölt, módosított feladatoknak a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban történő megjelenítése. Ezért került sor a tagintézményvezető feladatainak 
rögzítésére, a szülői szervezet működésének tisztázására, az iskolaorvosok személyének 
meghatározására, az ügyletes nevelők létszámának és beosztásának eldöntésére, a nevelő-
oktató munka ellenőrzésére jogosult személyek kijelölésére, az iskolabuszon való utazás 
magatartási normáinak és az utazással járó veszélyek tisztázására. Kiegészült a szabályzat a 
felnőttoktatással kapcsolatos feladatokkal is. Az Intézményi Minőségirányítási 
Programban a legjelentősebb változtatások a partnerkapcsolatokra, az információs rendszer 
kiegészítésére, a pedagógus munka értékelésében a tagintézmény vezető 
teljesítményértékelésére vonatkoznak. 
Az intézmény kibővült nevelőtestülete a két jogelőd iskola Pedagógiai Programját 
átvizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy a derekegyházi iskola dokumentumának 
elvárásai tartalmilag egybe esnek a jogutód Koszta József Általános Iskola pedagógiai 
programjában is szerepeltetettekkel, ezért csak kisebb – szövegezés szerinti – módosításokra 
volt szükség a nevelési program és a helyi tanterv egyes fejezeteiben, valamint a környezeti 
nevelés és egészségügyi programban. A Házirend bevezető részében feltüntetésre került a 
székhely – tagintézmény szerkezet, kiegészültek, vagy módosultak a tankönyv támogatási 
normatíva elosztásának elvei, a szülők tájékoztatásának rendje, az iskola működési rendje, 
különös tekintettel az iskolabusszal történő utaztatás rendjére, a tanulók felelősi rendszere 
tekintetében. 
 
A Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet és a Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 
jogutód intézményeként működik 2007. augusztus 16-tól a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói 
Körzet. A Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelentek az egyes tagóvodák 
sajátosságai, egységesítésre kerültek az egyes fejezetek, bővítésre kerültek a minőségi 
munkavégzésért járó bér elosztásának szempontjai, az óvodai rendezvények száma, 
szervezésük lebonyolításának rendje. A Minőségirányítási Program tekintetében a két 
jogelőd intézmény hasonló programjainak adaptációjával egy olyan egységes dokumentum 
jött létre, amely jól tükrözi azt a minőségfejlesztési gyakorlatot, amely meghatározta az eddigi 
körzeti tennivalókat, valamint alapot nyújt a minőségi munkavégzés további fejlesztésére. 
Az egységesített Nevelési Program bevezető részében bemutatásra került az új intézményi 
struktúra. Újrafogalmazásra kerültek a pedagógiai alapelvek, nevelési célkitűzések, a 
minőségpolitika olyan módon, hogy az valamennyi tagintézmény sajátosságait magába 
foglalja. Szintén egységessé váltak a nevelési időkeretekre és az intézmények kapcsolat 
rendszerére vonatkozó fejezetek. Etikai Kódex került beépítésre a programba. A Házirend 
tekintetében történt a legkevesebb változtatás, hiszen a jogszabályi keretek ebben az esetben 
is pontosan meghatározzák, hogy mit kell tartalmaznia a Házirendnek. Ilyen tekintetben a régi 
és az új dokumentumok alig mutatnak eltéréseket. 
 
A Központi Óvodai Munkáltatói Körzet jogutód intézménye a volt Apponyi Téri és 
Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzeteknek. Átdolgozott Szervezeti és Működési 
Szabályzatukban végzett kiegészítések: az új intézmény adatai, a hivatalos ügyek 
intézésének rendje az óvodatitkárok esetében, a vezető helyettesítésének rendje, ebéd elvitel 
rendje, telefonbeszélgetések szabályozása. A két eltérő terjedelmű minőségirányítási 
programból rövidebb, kézikönyvvel is kiegészített, egységes szerkezetű Minőségirányítási 
Program készült. Középpontjában a folyamatszabályozások és eljárásrendek állnak. A Helyi 
Nevelési Program felépítése alkalmazkodik az alapító okiratban kijelölt intézményi 
sorrendhez, illetve a tagóvodák nevet is választva kerültek be a központi nevelési programba. 
Lényeges változtatás, hogy valamennyi tagóvodának is kidolgozott, a sajátosságokat 
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figyelembe vevő programja lett. A Házirendet elsősorban formailag kellett egységessé tenni, 
valamint változtatásra került az ügyeleti rend is. 
 
Az elkészített szabályzatok, pedagógiai dokumentumok megfelelnek a jogszabályi 
követelményeknek, így az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról , valamint a 11/1994. 
MKM rendelet a Közoktatási intézmények működéséről vonatkozó előírásainak. A nevelési, 
illetve a pedagógiai programok esetében a módosítások olyan jellegűek, hogy szakértői 
vélemény beszerzését nem tartjuk szükségesnek. 
 
Mindezek alapján javaslom fenti szabályzatok, pedagógiai dokumentumok a Képviselő- 
testület által történő jóváhagyását. 
 
…/2007. (X.26.) Kt. 
 
Tárgy: Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak, Pedagógiai, 
illetve Nevelési Programjainak, Intézményi Minőségirányítási Programjainak, 
Házirendjeinek módosítása. A módosított szabályzatok, dokumentumok jóváhagyása 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közoktatási intézmények 
szervezeti és működési szabályzatainak, pedagógiai, illetve nevelési programjainak, 
intézményi minőségirányítási programjainak, házirendjeinek módosítása, a módosított 
szabályzatok, dokumentumok jóváhagyása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület figyelemmel az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 40.§ 
(1),(2), (7), (8), (9) bekezdéseire, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI.8. ) vonatkozó 4.§ és 4/A. §-aira jóváhagyja a Terney Béla Kollégium 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét, a Koszta József Általános 
Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói 
Körzet Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, valamint a Központi Óvodai 
Munkáltatói Körzet Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét. 
Jóváhagyja a Képviselő-testület a Terney Béla Kollégium Ügyrendjében az Alapító Okirat 
alapján eszközölt adatmódosításokat. 
Határidő: 2007.november 1. és folyamatos 
Felelős: Jegyző 
             Intézményvezetők 
2./ A Képviselő-testület az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 40.§ (10) és (11) 
bekezdésére, valamint e törvény 44.§- 45.§ - ára figyelemmel hagyja jóvá a Terney Béla 
Kollégium Pedagógiai Programját, Minőségirányítási Programját, a Koszta József Általános 
Iskola Pedagógiai Programját, Minőségirányítási Programját, a Kertvárosi Óvodai 
Munkáltatói Körzet és a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet Nevelési Programját és 
Minőségirányítási Programját. 
Határidő: 2007. és folyamatos 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
             Intézményvezetők   
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
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2./ Szentes Város Alpolgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4./ Közoktatási Intézmények Vezetői 
5./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
6./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
7. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
8./Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
 
 
Szentes, 2007. október 5. 
 
 
                                                                                             Szűcs Lajos 
                                                                                          alpolgármester 


