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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdés d) pontja alapján a fenntartó, többek között jóváhagyja az intézmény szakmai 

programját. 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Programját a képviselő-testület a 2019. 

január 24-ei ülésén fogadta el, melynek során a dokumentum részletes átdolgozása történt meg, 

egyrészt  az intézményvezető, valamint a bölcsődei szakmai vezető személyében történt 

változások miatt, másrészt a dokumentum jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálása 

miatt.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

41. § (1)-(2) bekezdései alapján a bölcsődei ellátás keretén belül a nevelés és a gondozás az 

országos alapprogram alapján folyik, ezen dokumentum iránymutatása szerint kell a szakmai 

programot is elkészíteni. 

 

A Bölcsődei Szakmai Program a fenti jogszabályok figyelembe vételével került átdolgozásra, 

melynek során részletezésre került az intézmény igénybevételének módja, valamint a 

sajátosságok figyelembe vételével konkrétan megfogalmazásra kerültek a szakmai 

célkitűzések.    

A szakmai programot a Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum 2020. április 13-án megismerte és 

véleményezte.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2020. június 10.  

 

 

        Tóth József 

             polgármester 

 



 

Határozati javaslat 

…../2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai 

Programjára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

Bölcsődei Szakmai Programját a határozat  melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a 

jóváhagyott Bölcsődei Szakmai Program kihirdetéséről és 

annak nyilvánosság felé történő közzétételéről  

gondoskodjon.  

    

Határidő: 2020. július 1. 

Felelős: Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


