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A Faragó Utcai Óvoda és a Sípos Utcai Óvoda vezetője azzal a megkereséssel fordult a
fenntartóhoz, hogy intézményében az eddigi egy helyett kettő munkaközösséget
működtethessen. Az önkormányzat által fenntartott 33 óvodában jelenleg összesen 78
munkaközösség működik 575 pedagógus részvételével. Ezen kívül három intézményközi
munkaközösség az óvodavezetők részvételével.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet) 4. § (1) bekezdés k) pontja szerint a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza „a
szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a
pedagógusok munkájának segítésében”. A szakmai munkaközösségek vezetői munkaközösségvezetői pótlékra jogosultak, ezért a munkaközösségek számának meghatározásakor tekintettel
kell lenni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. §
(4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat és a házirend
azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul,
a fenntartó egyetértése szükséges.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 4.6. pontja alapján átruházott
hatáskörben az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság gyakorolja az egyetértési jogot az
önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény SzMSz-e, házirendje, pedagógiai
programja esetében, amennyiben az egyes rendelkezések érvénybelépéséhez a fenntartóra
többletkötelezettség hárul.
I. A munkaközösségekre vonatkozó főbb jogszabályi előírások
Az Nkt. 71. §-a szerint „a nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre
szakmai munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai
munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási
intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében,
összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.”
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 118. §-a szabályozza részletesebben a munkaközösségek
működésére vonatkozó főbb szabályokat. Az óvodákra vonatkozóan az alábbiakat szükséges
kiemelni: Az óvodában működő szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és
munkaprogramjáról, szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről. A szakmai
munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó
pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.
A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően – be kell szerezni a pedagógiai
program, továbbképzési program elfogadásához, az óvodai nevelést segítő eszközök
kiválasztásához. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és
ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai
munkaközösség - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - gondoskodik a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. A nevelésioktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat
meg. Azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai

munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének
kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. § (3) bekezdése szerint a
munkaközösség-vezetői pótlékra az a pedagógus jogosult, aki intézményi munkaközösségvezetői vagy intézmények közötti munkaközösség-vezetői feladatot lát el. A hivatkozott
jogszabály szövegéből következik, hogy a pótlékot munkaközösség-vezetői megbízáskor a
munkáltatónak biztosítania kell.
A pótlék mértéke az Nkt. 8. melléklete alapján az illetményalap minimum öt, maximum tíz
százaléka lehet. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az
alsó határnak megfelelő összeget kapják a munkaközösség vezetők, jelenleg bruttó 9135 Ft-ot.
2019. január-november közötti időszakra a munkáltatót terhelő költségekkel együtt (9135,- Ft
+ 1781 Ft (szociális hozzájárulási adó) = 10 916,- Ft) 120 076,-Ft többletkiadást jelent
óvodánként a második munkaközösség működtetése, melyet a 2019. év intézményi
költségvetésében tervezni szükséges.

II. A Faragó Utcai Óvoda új szakmai munkaközösségének feladatai
A Faragó Utcai Óvodában jelenleg egy munkaközösség működik, az óvodában dolgozó
valamennyi pedagógus tagja (összesen: 19 fő), melynek pedagógiai szakmai feladatai az óvoda
szervezeti és működési szabályzatában csak általános érvénnyel voltak megfogalmazva.
Az óvodavezető elképzelése szerint 2019. január elsejétől az alábbi két szakmai
munkaközösség működne az intézményben:
1. Környezettudatos magatartás az óvodában (jelenleg is működő, valamennyi
pedagógus a tagja)
2. Hagyományápolás az óvodában (új szakmai munkaközösség)
A szervezeti és működési szabályzat 4.6.8. pontja az alábbiak szerint módosulna az
óvodavezető javaslata alapján (módosított szövegrészek dőlt betűvel jelezve):
„4.6.8. A szakmai munkaközösség
Az óvodában a szakmai színvonal emelésére a szakmai munkaközösségek az intézmény
pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösségek tagjainak
javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A
munkaközösségek napi munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak az intézményvezetőhelyettessel. Naponta egyeztetnek a helyettesítések és szakmai kérdések tekintetében.
Munkájukról a nevelési értekezleteken szóban beszámolnak, tájékoztatják az egész
nevelőtestületet. A szakmai állásfoglalást igénylő kérdésekben közvetlenül is fordulhatnak
kérdéseikkel a kapcsolódó munkaközösséghez. Összetett kérdés esetén a munkaközösség
vezetők az intézményvezető irányításával egyeztetnek. A kapcsolattartás szóban és/vagy
email-ben is történhet.
A szakmai munkaközösségek feladata:
 a munkaközösség vezetőjének megválasztása vagy javaslattétel az intézmény
vezetőjének a munkaközösség-vezető személyére
 a szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, valamint az




















adott közösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy nevelési évre szóló
munkaterv szerint tevékenykednek
a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése
az intézményi nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése
javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására
egységes követelményrendszer kialakítása: a gyermekek ismeretszintjének
folyamos ellenőrzése, mérése, értékelése,
a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, véleményezése
a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése
a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése,
felhasználása
segítségnyújtás
a
munkaközösség
tevékenységéről
készülő
elemzések,
értékelések elkészítéséhez
segítségnyújtás az éves munkaterv elkészítéséhez
fejlesztő munkához módszertani segítségnyújtás
javaslat a munkaközösség tagjának elismerésére, elmarasztalására
az intézményvezetői pályázatokhoz készített vezetési programmal összefüggő
szakmai vélemény kialakítása
javaslatot tesz az óvodában használható módszertani könyvekre
segítségnyújtás az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez,
ellenőrzéséhez
segítségnyújtás a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok
végrehajtásához és a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, BTMNsgyermekek) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, valamint
a tehetségfejlesztést szolgáló feladatok minél eredményesebb megvalósításához
a pedagógusok szakmai munkájának támogatása
új módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, valamint publikációk
közzététele a nevelőtestületben.

A Környezettudatos magatartás az óvodában szakmai munkaközösség, és a Hagyományápolás
az óvodában szakmai munkaközösség hozzájárul a Faragó Utcai Óvoda önálló arculatának
megőrzéséhez, további formálásához.
A munkaközösségek összehangolt munkájának eredményeképpen az intézményünkben az alábbi
cél megvalósulását segítjük elő:
 A nevelőtestület tagjai személyes érdeklődésük, motiváltságuk alapján tudnak feladatot
vállalni.
 Óvodánkban a hagyományápolás eszközeivel, és értékorientált közösségi nevelés által
szeretnénk a gyermekek és a szülők felé közvetíteni a magyarságtudatot.
 A hagyományőrzés, hagyományápolás eszközeivel minőségi időtöltés elősegítése,
lehetőségek megteremtése az óvodába járó gyermekeknek és szüleiknek.
 Intézményvezetői pályázatban megfogalmazottak alapján a meglévő hagyományok
ápolása és új hagyományok teremtése és azok megvalósításának céljából.
 A Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda programjainak, valamint az egészségnapok
tartalmassá tétele a családok bevonásával.
 Környezettudatos gondolkodás, magatartás fejlesztése az óvodai tevékenységek során
 Jeles napok, „zöldnapok” kiemelése az óvoda mindennapi életében.
 Pedagógusok szülők példaértékű tevékenységének erősítése közös programokkal.
 Az egészséges életmód, egészséges életvitel megalapozása.
 A népi hagyományok megismertetése az óvodás korosztállyal. A már kialakult óvodai
hagyományok ápolása, innovatív gondolkodással új hagyományok teremtése.

Együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében:
 A munkaközösség témájában közös tervező, elemző, értékelő tevékenység.
 Módszertani értekezletetek és gyakorlati napok közös szervezése.
 A szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba történő
integrálása.
 A munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a
megjelenő új szakirodalom tanulmányozása és felhasználása.
 A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megírása, sikeres pályázat esetén annak
lebonyolítása és elszámolása.
A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak
az intézmény munkatervével, pedagógiai programjával.
Kapcsolattartás rendje:
 Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a munkaközösség
tevékenységéről.
 Írásbeli beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés készítése a nevelőtestület számára az
éves feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról
.
A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje
 a munkaközösségek tagjainak munkakapcsolata folyamatos
 munkatervüket az éves munkaterv figyelembevételével készíti, javaslatot tesz annak
kialakítására
 a két munkaközösség összehangolja feladatait, terveit
 nevelési évenként minimum négy alkalommal (a nevelési év tervezése, a félév
értékelése, a nevelési év értékelése, valamint az éves feladatok szervezése) értekezletet
tartanak
 a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az e-mailes információnak
és kommunikációnak
 a szakmai állásfoglalást igénylő kérdésekben közös értekezletek megtartása,
közös javaslatok megfogalmazása.”
III. A Sípos Utcai Óvoda új szakmai munkaközössége
A Sípos Utcai Óvodában jelenleg egy szakmai munkaközösség tevékenykedik. Az intézmény 9
óvodai csoporttal 19 óvodapedagógussal működik. A hatékony szakmai műhelymunka
megvalósulása érdekében még egy szakmai munkaközösség létrehozását kezdeményezi az
intézményvezető. Az intézményvezető kezdeményezését azzal indokolja, hogy jelenleg nem
biztosított a szabad választás, az érdeklődés figyelembevétele, az egyéni kompetenciák
kihasználása az óvoda pedagógiai-szakmai színvonalának fenntartására, illetve növelésére. A
jelenlegi munkaközösség-vezetőre is aránytalanul nagy teher hárul az egész nevelőtestületet
magába foglaló munkaközösség munkájának koordinálása, ellenőrzése kapcsán.
A szervezeti és működési szabályzat 7.6 pontja az alábbiak szerint módosulna az óvodavezető
javaslata alapján (módosított szövegrészek dőlt betűvel jelezve):
„7.6. A Szakmai Munkaközösség
- Az intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Az óvodában
az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre.
- A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának

irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe
vehető a pedagógusok minősítési eljárásban.
- A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására az óvodapedagógusok kezdeményezésére
intézmények közötti munkaközösség is létrehozható.
A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.
Az intézményben két szakmai munkaközösség működik, meghatározott terv szerint, a tagok és a
program által meghatározott ideig. A szakmai munkaközösségekbe önként, egyéni érdeklődés
és személyes kompetenciák, motiváltság figyelembevételével jelentkeznek a pedagógusok.
Az Intézményfejlesztő szakmai munkaközösség feladatai:
- Részt vesz az intézményi fejlesztő folyamatok megvalósításában (nyomon követés,
stratégiai dokumentumok átdolgozása, innováció).
- Javítja, koordinálja az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát,
minőségét, aktívan részt vesz a mérési, önértékelési feladatok megvalósításában.
- Javaslatot tesz a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai irányzatok felhasználásra,
eszközök beszerzésére.
- Az éves munkaterv ütemezése szerint ellenőrzi a pedagógiai adminisztráció tartalmi és
formai megfelelőségét.
- Koordinálja az intézmény tehetségfejlesztő munkáját, figyelemmel kíséri a kiírt
pályázati lehetőségeket a tehetségfejlesztés vonatkozásában.
- Ápolja az intézmény határon túli kapcsolatait.
A Módszertani szakmai munkaközösség feladatai:
- A magas színvonalú munkavégzés érdekében fejleszti, tökéletesíti az adott nevelési
évben kiemelten kezelt szakterület módszertanát.
- Szervezi a pedagógusok belső továbbképzését, tudásmegosztást, a pályakezdők
hospitálását.
- Figyelemmel kíséri a szakterületén folyó munkát, támogatja a pályakezdő pedagógusok
beilleszkedését, munkáját, fejleszti a munkatársi közösséget.
- Figyelemmel kíséri a működési területükre kiírt pályázati lehetőségeket.
- Szervezi az óvoda kulturális és szabadidős rendezvényeit, aktívan részt vállal a város
kulturális életében.”
Az óvodavezetők kezdeményezését az Intézményfelügyeleti Osztály szakmailag
megalapozottnak tartja, a két szakmai munkaközösség működtetését mind a Faragó Utcai
Óvodában, mind a Sípos Utcai Óvodában támogatásra javasolja a Tisztelt Bizottságnak.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot az alábbi
határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése, és az 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 4.6. pontjában foglalt hatáskörében eljárva
1./
a) egyetért a Faragó Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával azzal,
hogy az intézményben két szakmai munkaközösség működjön 2019. január elsejétől, melynek
fedezetét a fenntartó az intézmény 2019. évi költségvetésében biztosítja.
b) Felkéri a Faragó Utcai Óvoda vezetőjét, hogy az óvoda 2019. évi költségvetésének
tervezésekor legyen figyelemmel a két szakmai munkaközösség működésének költségeire is
(munkaközösség-vezetői pótlékok).
Határidő: 2019. évi intézményi költségvetés tervezése
Felelős: Szaniszlóné Zöld Klára Ágnes óvodavezető
2./
a) Egyetért a Sípos Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával azzal,
hogy az intézményben két szakmai munkaközösség működjön 2019. január 1-jétől, melynek
fedezetét a fenntartó az intézmény 2019. évi költségvetésében biztosítja.
b) Felkéri a Sípos Utcai Óvoda vezetőjét, hogy az óvoda 2019. évi költségvetésének
tervezésekor legyen figyelemmel a két szakmai munkaközösség működésének költségeire is
(munkaközösség-vezetői pótlékok).
Határidő: 2019. évi intézményi költségvetés tervezése
Felelős: Lakatos Attiláné óvodavezető
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az 1./ és a
2./ pontban foglaltak figyelembevételével készítse elő.
Határidő: a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
előkészítése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a bizottság döntéséről értesítse az
érintett intézmények vezetőit.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. december 13.

Dr. Bene Edit
osztályvezető

