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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szakmai programját a képviselő-testület a 

119/2010.(IX.2.) határozatával fogadta el. A Szakmai Program érvényességi ideje 5 év, ezért a 

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

bekezdés d) pontja alapján szükséges annak fenntartó által jóváhagyása.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

35. § - 45. §-ai tartalmazzák a bölcsődére vonatkozó szabályokat.  

A hivatkozott jogszabály 40. § (5) bekezdése kimondja, hogy a gondozás-nevelés 

minimumfeltételeit, valamint a szakmai munka részletes szempontjait a Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal által kiadott módszertani levél tartalmazza, a szakmai program ezen 

elvárások figyelembevételével is készült.  

 

Az intézmény vezetése a Szakmai Program dokumentációját elkészítette, az elkészítésnél 

figyelembe vette a jogszabályi környezet változásait.  

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya 2015. évben szakmai 

ellenőrzést tartott az intézményben, és a jelenleg hatályos szakmai programot minden 

szempontból megfelelőnek találta, ezért nagymértékű módosításra nem is volt szükség.   

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szakmai Programot megtárgyalni, javaslataikkal 

ellátni és a 2015. – 2020. ciklusra elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Polgár, 2015. június 16. 

 

      Tisztelettel:   

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 



 

 

 

……./2015.(VI.25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programjára vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei 

Szakmai Programját 2015.-2020. ciklusra elfogadja.  

 

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

bölcsődei Szakmai Programot hirdesse ki a helyben szokásos módon, 

továbbá hozza nyilvánosságra az önkormányzat honlapján. 

    

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: intézményvezető 


