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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.  

 

A Ringató bölcsőde 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. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Ringató Bölcsőde Szakmai Programját 

2016. április 12-i ülésén fogadta el. A Ringató Bölcsőde Szakmai Programjának 4. mellékletét 

képezi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz). 

 

Az egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az 

örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról szóló 19/2017. (IX. 18.) EMMI 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

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

NM rendelet (a továbbiakban: R.) a bölcsődére és a mini bölcsődére vonatkozó közös 

rendelkezéseit az alábbiak szerint módosította:  

 

- 6. § a) pontja módosította a bölcsődei ellátás keretében gondozható „sajátos nevelési 

igényű illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult” gyermekek bölcsődében 

történő nevelésének szabályait.  

 

- Az R. 176. §-át a következő (3a)-(3d) bekezdéssel egészítette ki: 

„(3a) A bölcsődében, mini bölcsődében a 2017. év során 

a) újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei dajka munkakört betöltő, valamint 

b) - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - más munkakörből bölcsődei dajka 

munkakörbe átsorolt személynek 2018. december 31-éig kell megfelelnie a 2. számú 

mellékletben a munkakör ellátásához megállapított képesítési követelményeknek. 

(3b) A bölcsődében, mini bölcsődében 2017. december 31-ét követően 

a) újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei dajka munkakört betöltő, valamint 

b) más munkakörből bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személynek a bölcsődei 

dajka munkakör betöltésének, illetve a bölcsődei dajka munkakörbe történő 

átsorolásának napjától számított 12 hónapon belül kell megfelelnie a 2. számú 

mellékletben a munkakör ellátásához megállapított képesítési követelményeknek.” 
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A bölcsődei dajka munkakör részlet szabályait a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó 

személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet szabályozza.  

 

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő 

családok állnak. Az Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek 

értelmében nem csak a kisgyermek nevelését-gondozását, hanem az egész család támogatását 

célozza meg.  

 

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját a R. 10. melléklete tartalmazza. Az 

intézményvezető által a Bölcsőde Szakmai Programja az országos alapprogram tükrében, 

valamint a helyi sajátosságok figyelembe vételével pontosításra került. 

  

A jogszabály változások miatt szükségessé vált módosításokat az előterjesztés mellékletét 

tartalmazó programban piros és döntött betűtípussal jelölték. 

 

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. 

 

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

megvitatása után hozza meg döntését! 

 

 

 

 

 

 

Várpalota,  2017. november 28. 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. december 14-ei ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

…/2017. (XII. 14.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Ringató Bölcsőde egységes 

szerkezetbe foglalt Szakmai Programját az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja.  

Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Ringató Bölcsőde 2016. április 28-án jóváhagyott 

Szakmai Programját.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

Sipos Ernő Tamásné Ringató Bölcsőde intézményvezetője 

 

Várpalota,  2017. december 14. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 
 polgármester jegyző 
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