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A FÜZESGYARMATI BÖLCSŐDE 
TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS SZABÁLYZATA 

 
 A 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM „a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról” rendelet, és a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM „a 
személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról” 
rendelet alapján, összhangban „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló” 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének e) pontjában 
foglaltakkal a Füzesgyarmati Bölcsőde szakdolgozóira tekintettel a továbbképzés 
rendszerét az alábbiakban szabályozom: 
 

 Az Szt. 92/D–92/H. §-ban foglaltak szerint a személyes gondoskodást végző 
személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.  

 A nyilvántartásba vehető szakképzettségek megállapítása a 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” 2. számú melléklet I. 
Rész: „Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás 
egyes formáiban vezetői beosztásban dolgozók részére”, illetve II. Rész: „Képesítési 
előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban 
dolgozók részére” alapján történik. 

A szabályzat területi, személyi hatálya 
Jelen szabályzat a Füzesgyarmati Bölcsőde szakdolgozóira, kinevezett közalkalmazottaira 
terjed ki.  

A szabályzat időbeli hatálya 
Jelen szabályzat 2015. október 1. napjától határozatlan ideig érvényes. 

A szabályzat módosítása 
A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás 
következik be.  

A szabályzat célja 
A szabályzat célja, hogy hatékonyan támogatható legyen a kisgyermeknevelők tudásának, 
képességeinek, készségeinek fejlesztése, alakítsa, fejlessze az elkötelezettségüket a hivatás 
iránt, segítse a nevelés-gondozás céljaival, az intézményi célokkal való azonosulást.       
 
Bölcsődei szakdolgozói létszám és szakképesítések bemutatása: 
 
A bölcsődei szakdolgozói létszám intézményi vonatkozásban 7 fő rendelkezik az előírt 
szakmai képesítéssel. 
 
Bölcsődei kisgyermeknevelői létszám megoszlása és a szakképesítések 
bemutatása: 
 
 
Füzesgyarmati Bölcsőde 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. – férőhely 34 fő: 
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Szakképesítés megnevezése: Létszám: Munkakör: Továbbképzési 
pontok: 

nevelőtanár és kisgyermekgondozó-nevelő 
(OKJ54) 

1 bölcsődevezető 80 pont 

kisgyermekgondozó- nevelő       (54 OKJ) 5 kisgyermeknevelő 60 pont 
egészségügyi szakgondozó (bölcsődei 
szakgondozó)                              (54 OKJ) 

1 kisgyermeknevelő 60 pont 

Összesen: 7   
 

 
A résztvevők száma 
 
1. A Bölcsőde szakdolgozói létszámának tekintetében a továbbképzési programon 

résztvevők létszámát a zavartalan ellátás biztosítása mellett kell meghatározni. A 
tárgyévre szóló létszámokat az aktuális továbbképzési terv tartalmazza.   

2. Az érvényben lévő terv 5 éves időintervallum alatt, több lépcsőben tervezzük elérni 
az intézmény számára megfelelő állapotot. 

 
 
Továbbképzési programok kiválasztása 
 
1. A továbbképzés típusának és témájának megválasztása a munkáltató feladata. A 

továbbképzésre kötelezett köteles elfogadni a továbbképzésre kijelölést. A 
munkáltató a témaválasztásnál előnyben részesíti a szakmai szempontból kívánatos 
programot nyújtó, lehetőség szerint helyben megtartható, elérhető részvételi díj 
ellenében igénybe vehető továbbképzési programot. Cél a továbbképzési 
programok közül a szakmailag magas színvonalú, de alacsonyabb költségű 
képzések kiválasztása. 

 
Finanszírozás 
 
1. A 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet 15. § (3) alapján a munkáltató köteles a 

továbbképzés részvételi díját viselni.  
 
A helyettesítés rendje 
 
1. Gondozási egységenként egy fő jelöltet küld továbbképzésre. A helyettesítés 

megoldását gondozási egységen belül kell biztosítani a gondozási egység 
kisgyermeknevelőinek.  

 
Füzesgyarmat, 2015.október 15. 
                                                                                                    
                           Gazsóné Kovács Andrea 
            bölcsődevezető 
 
Záradék: 

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Bölcsőde Továbbképzési 

program és Szabályzatát  a …./2015.(X. 29.) számú önkormányzati  határozatával 

jóváhagyta.  
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