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Egyszerű többség
Tisztelt Társulási Tanács!
A Területi Operatív Program keretében megvalósítandó bölcsődei, illetve óvodai infrastruktúrafejlesztésekre meghirdetett TOP-1.4.1-15 pályázat eredményeként Szedresben és Medinán
megtörtént az óvodaépületek felújítása/bővítése, így – amennyiben a megyei kormányhivatal megadja
a működési engedélyeket – elindulhatnak a mini bölcsődei csoportok.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban:
NM rendelet) 41. § (2) bekezdésének megfelelően „a Bölcsődei nevelés-gondozás országos
alapprogramja alapján a bölcsődei ellátást biztosító intézmény, szolgáltató helyi szakmai programot
készít”.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján
a működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell a fenntartó által jóváhagyott szakmai programot
is.
A szedresi és a medinai mini bölcsődék számára az intézmény elkészítette és az NM rendelet 4. §-ának
előírása szerint szakértővel véleményeztette a szakmai programokat, melyeket mellékelek.
A szakmai programok tartalmazzák az NM rendelet 4/A §-a által előírtakat:
„A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell
a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét;
b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit;
c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen
ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módját,
d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét,
rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési,
fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját;
e) az ellátás igénybevételének módját;
f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját;
g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályokat;
h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit”

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a
határozathozatalra.
Szekszárd, 2018. október 29.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának
../2018. (XI. ….) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szedresi mini bölcsődei csoportjának szakmai programjáról
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa
1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1)
bekezdés d) pontja alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szedresi mini bölcsődei
csoportjának szakmai programját jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2018. november 6.
Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2. felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot juttassa el a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához, valamint az intézményvezetőhöz.
Határidő:
Felelős:

2018. november 12.
dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető
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