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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 2017. április 27-ei ülésére 
 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

Tárgy:  A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai 

programjának jóváhagyása 

 

Előterjesztő:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő: Bognárné Mórocz Viktória a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetője 

 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  Humán Erőforrás Bizottság 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 
 

 

 Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 

 jogi előadó aljegyző jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Várpalota Város Önkormányzata a családban nevelkedő kisgyermekek számára, a családi nevelést segítve, 

gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű gondozását–nevelését részben a Ringató Bölcsőde, részben a 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: óvoda) két bölcsődei csoportjában biztosítja. A 

bölcsőde valamennyi dolgozója a bölcsődei gondozás-nevelés szakmai értékeinek elkötelezettje és tisztelője.  

 

Az óvoda saját nevelési-gondozási Szakmai Program szerint végzi tevékenységét, amely összhangban áll „ A 

bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjával”. A Szakmai Program a bölcsőde első számú 

szakmai dokumentuma, melyet minden kisgyermeknevelő alkalmaz a napi nevelő-gondozó munkájában. 

  

A szakmai program célja a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának magas szintű 

megvalósítása, a szakmai értékek megőrzése és továbbadása, a kialakult jó gyakorlatok megerősítése, új 

módszerek és tevékenységek bevezetése, a dolgozók és a szülők nevelői szemléletének formálása, 

kapcsolatépítés és hálózatfejlesztés. 

 

A Bölcsődei Szakmai Programot a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 

NM rendelet 4/A.§-a alapján kell elkészíteni. 

 

A Várpalotai Polgármesteri Hivatal belső ellenőre által 2016. évben végzett, a Várpalotai Összevont Óvoda 

és Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése során, az intézmény hatályban lévő Bölcsődei Szakmai 

Programját vizsgálva megállapította, hogy a két bölcsődei csoport szakmai programja külön dokumentumban 

szerepelt, valamint nem tartalmazta az 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4/A.§-ában foglaltakat: az ellátandó 

célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit, az intézményen belüli és más intézményekkel történő 

együttműködés módját, az ellátás igénybevételének módját, a gyermekvédelmi szolgáltató intézmény 

szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját, valamint a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai 

felkészültsége biztosításának módját, formáit.  

 

Az ellenőrzési jelentés következtében az intézmény vezetője a két bölcsőde szakmai programját egy 

dokumentumban véglegesítette, valamint kiegészítette az ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságokkal, így 

a Bölcsődei Szakmai Program szakmailag megfelelő. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdésének 

d) pontja kimondja: 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, 

valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatát, szakmai programját. 

 

Az óvoda bölcsődei csoportjaira vonatkozó Bölcsődei Szakmai Program érvényességéhez a fenntartó 

jóváhagyása szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a Szakmai Program megvitatása után hozza 

meg döntését! 

 

 

 

Várpalota ,  2017. április 12. 

 

Campanari-Talabér Márta 
polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 27-ei ülésén a következő határozatot 

hozta: 

 

…/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Összevont Óvoda és 

Bölcsőde 2017. május 1. napjától hatályos Bölcsődei Szakmai Programját jóváhagyja.  

 

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2017. április 27. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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