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Tisztelt Bizottság! 

 

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet  

a) 2.3.3. pontja alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében gyakorolja a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti fenntartói egyetértési jogokat az 

önkormányzati nevelési-oktatási intézmények tekintetében, 

b) 2.3.5. pontja alapján pedig a Humán Bizottság átruházott hatáskörben 

jóváhagyja az önkormányzati költségvetési szervek fenntartói jóváhagyást 

igénylő szakmai és munkajogi dokumentumait, ellenőrzi azok végrehajtását. 

 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde kapcsán két szakmai dokumentum 

tekintetében szükséges jóváhagyó döntés. 

 

A testület május végén döntött arról, hogy a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde megszüntetésre kerül jogutódlással, a nevelési év végével beolvad a 

Dombóvári Szivárvány Óvodába, amelynek a neve Dombóvári Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde elnevezésre változik, a bölcsőde pedig ennek megfelelően a Dombóvári 

Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje nevet veszi fel. A névváltozás mellett a 

bölcsődét érintően új fejlemény, hogy 2022. szeptember 1-jétől egy további csoporttal, 

12 férőhellyel bővül, amellyel a bölcsődei ellátást 7 csoportban, összesen 84 

férőhelyen biztosítja. 

 

A szakmai program az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

I. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje szakmai programjának 

jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének – amely 2022. 

augusztus 31-ig a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje elnevezést 

viseli – nevelési-gondozási programját – mint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti 

szakmai programot – a melléklet szerint jóváhagyja. 
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A Dombóvári Százszorszép Óvoda vezetője az átszervezéstől függetlenül elkészítette 

az intézmény következő továbbképzési tervét, amelynek jóváhagyását kéri. Ez majd az 

összevont intézmény továbbképzési tervének részét fogja képezni 2023-tól, illetve 

alapja lesz a következő nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervnek. 

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) Korm. rendelet szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője a pedagógiai 

program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot 

készít. 

A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a 

fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év 

szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó 

munkanapján fejeződik be. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval 

egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor. A továbbképzési program 

végrehajtására nevelési évenként beiskolázási terv készül. 

 

A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei: 

a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram, 

b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram, 

c) a finanszírozási alprogram, 

d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda továbbképzési programjáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a Dombóvári Százszorszép Óvoda - mely 2022. szeptember 1-jétől a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájaként működik - 2028. 

augusztus 31-ig szóló pedagógus továbbképzési programját megismerte, az abban 

foglaltakkal egyetért, és kéri a figyelembevételét a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

jogutód intézménye továbbképzési programjának és beiskolázási tervének elkészítése 

során. 

 

 

         Horváth József Lászlóné 

                bizottsági elnök  

 


