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ELŐTERJESZTÉS
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2018. december 13-i ülésére
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy:

Ringató Bölcsőde nyitvatartási idejének módosítása

Előterjesztő:

Campanari- Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

Németh Edina, a Ringató Bölcsőde intézményvezetője
Varga Szilvia humánügyi referens

Az előterjesztést megtárgyalta:
Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Ringató Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult Várpalota Város
Önkormányzati Képviselő-testületéhez, hogy a jelenlegi 5.30 - 17.30-óráig tartó nyitvatartási
idejének 5.30 - 16.30-óráig való módosítását 2019. január 1-től szíveskedjen támogatni.
A Ringató Bölcsőde jelenleg reggel 5.30-tól délután 17.30 óráig tart nyitva. A
kisgyermeknevelők két munkarendben dolgoznak napi 7 órában, 5.30-tól 12.30 óráig és
09.00-től 16.00 óráig. 16 órától a kisgyermekek úgynevezett „összevont” csoportban várják a
szüleik érkezését.
A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai (Módszertani levél) tartalmazza a „
bölcsődei élet megszervezésének elveit”, amely megfogalmazza a „Saját gondozónő”
rendszer fontosságát és a „Gyermekcsoportok szervezésének rendjét” is.
„A „saját gondozónő”- rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport
gyermekeinek egy része (5-6-7 gyermek) tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A nevelésgondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket,
törzslapját, fejlődési naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat. A „saját
gondozónő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama
alatt ő a kisgyermeknevelője (felmenőrendszer). Az ún. ölelkezési időben – az az időszak,
amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban van – idejét elsősorban a „saját” gyermekei
gondozására, nevelésére fordítja. A „saját gondozónő”- rendszerben több figyelem jut minden
gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait,
elsősorban a „saját” kisgyermeknevelő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó
nehézségeken.”
„A „Gyermekcsoportok szervezése” elve, hogy a gyermek a bölcsődébe járás időtartalma
alatt ugyanabba a gyermekcsoportba járjon. A kisgyermekek számára nagyon fontos a
személyi és tárgyi környezet állandósága.”(A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai
(Módszertani levél, Budapest,2012.)
A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályaiban rögzített elvek biztosítása érdekében
szükséges lenne a nyitvatartási idő módosítása.
2018. szeptember hónaptól, a 2018/2019 nevelési évre az intézménybe beiratkozó gyermekek
szüleivel nyitvatartási igényfelmérést készített az intézmény. A felmérés eredménye azt
mutatja, hogy a családoknak nincs szüksége a meghosszabbított nyitva tartásra.

Három évre visszatekintett dolgozói tapasztalatok alapján maximum 2-3 kisgyermek szülei
vették igénybe a 2011-ben meghosszabbított nyitva tartást. A Várpalotai Összevont
Óvoda és Bölcsőde intézményeinek zárási ideje 16.30.
A dolgozók délutános pótlékban részesülnek, a korábbi zárást követően költségcsökkentő
tényező a kevesebb délutános pótlék kifizetése.
Áram és -távhő szolgáltatási számlán is megtakarítás jelentkezik a korábbi zárás során. 16:30
és 17.00 óra között csak a takarítási helyiségekben, 17.00 órától pedig az intézményben nem
lenne áramhasználat. Téli időszakban csökkentett fűtés már 16:30 órától kérhető.
A felmérés eredménye és mellékletei megtekinthetők a Szervezési, Intézményirányítási és
Szociális Iroda humánügyi referensénél.
Amennyiben az intézményben megvalósul a rövidebb nyitvatartási idő, természetesen az
intézmény feladata lesz minden nevelési év elején felmérni a szülők igényeit, és a felmérés
eredményének függvényében szükség esetén a nyitvatartási idő módosítását kérni a
fenntartótól.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozati
javaslatról dönteni szíveskedjen!

Várpalota, 2018. november 27.

Campanari- Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. december 13-ai ülésén a
következő határozatot hozta:
…/2018. (XII.13.) képviselő-testületi
határozat:
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Ringató Bölcsőde
nyitvatartási idejének módosításával kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy az
intézmény kérelmét jóváhagyja, és a bölcsőde nyitva-tartási rendjét 2019. január 01.
napjától az alábbiakban határozza meg:
a) az intézmény napi
aa) nyitva-tartási ideje 11 óra
bb) nyitás időpontja: 05,30 órakor
cc) zárás időpontja: 16,30 órakor
b) az intézmény heti nyitva-tartási ideje: hétfőtől-péntekig heti 55 óra (az a) pont
szerinti nyitva-tartással).
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Ringató
Bölcsőde intézményvezetőjét, aki a nyitva-tartási rendről a szülőket a helyben
szokásos módon tájékoztassa, valamint a kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajkák
munkaidő beosztását módosítsa a nyitva-tartási időnek megfelelően.

Határidő:
a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:
Campanari- Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens

Várpalota, 2018. december 13.

Campanari- Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

