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Bevezetés
Szentkirályszabadja község önkormányzata a családban nevelkedő kisgyermekek számára, a családi
nevelést segítve, gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű gondozását–nevelését 2020 -tól, mini
bölcsődében biztosítja.
A mini bölcsőde feladatainak megvalósításáról óvoda-bölcsőde többcélú intézmény megalapításával
gondoskodik.
A mini bölcsőde valamennyi alkalmazottja a bölcsődei gondozás-nevelés szakmai értékeinek
elkötelezettje és tisztelője.
A mini bölcsőde saját nevelési-gondozási Szakmai Program szerint végzi tevékenységét, amely
összhangban áll, „ A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjával”.
A Szakmai Program a bölcsőde első számú szakmai dokumentuma, melyet minden kisgyermeknevelő
alkalmaz a napi nevelő-gondozó munkájában.
A Szakmai Program elkészítésekor az alábbi jogszabályi előírásoknak tettünk eleget:
- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól
- 1997. évi XXXI. törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 259/2002.(XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói engedélyezéséről
- 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről
- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről
és a szociális szakvizsgáról.
- 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai
szakszolgálatokról
- Módszertani levél a bölcsődei nevelés-gondozás minimum-feltételeiről és a szakmai munka
részletes szempontjairól
- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet;
- Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
szociális ellátásokról szóló

önkormányzati rendelete a

önkormányzati rendelet módosításáról .

Szakmai Programunkkal szeretnénk biztosítani, hogy az általunk gondozott-nevelt gyermekek a
mindennapjaikat szeretetteljes, nyugodt légkörben éljék, megalapozva ezzel további életüket.
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1.Intézmény adatai
Intézmény neve: Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
Mini Bölcsőde címe/Telephely: 8225 Szentkirályszabadja, Erkel Ferenc utca 11.
Intézmény alapítója: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Az intézmény felügyeleti szerve :Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Az intézmény működési területe: Az intézményvezető jogosult a jogszabályban meghatározott
létszámnormák

figyelembe

vételével,

Szentkirályszabadja

Község

Önkormányzata

által

engedélyezett csoportlétszám alapján a gyermekek felvételére .
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, az intézményt az intézményvezető képviseli és az
intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
Az intézmény típusa: Közszolgáltató költségvetési szerv, óvodai nevelési és bölcsődei feladatokat
ellátó közintézmény, a közoktatási törvény szerint: többcélú intézmény, óvoda és mini bölcsőde.
Az intézmény férőhelyeinek száma : 14 fő
Intézményvezető: Héninger Zsanett
Telefon: +36/20/239-47-34
Email: szabadiovi@gmail.com
A szakmai programot készítette: Héninger Zsanett - Intézményvezető
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2. Mini Bölcsődénk bemutatása
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú –
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését- gondozását végző intézmény.
Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében.
Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig
tovább gondozható a bölcsődében. (1997. XXXI. tv. 42. § )
2021.07.12 -től Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a községben élő kisgyermekes családok
igényeinek kielégítésére, a már meglévő óvoda működtetése mellé, az Erkel Ferenc utcában,
telephelyként működő 2 csoportos mini bölcsődét alakított ki.
A mini bölcsőde 7 illetve, ha a gyermekek életkora lehetővé teszi, 8 férőhellyel fogadja a gyerekeket.
A bölcsődénk területileg , családiházak szomszédságában, zöld övezetben helyezkedik el. A terület
viszonylag csendes, jó levegőjű. A község minden pontjából jól megközelíthető.
A bölcsődében, két csoportszoba, hozzájuk kapcsolódó öltözők, és egy közös fürdőszoba áll a
gyermekek rendelkezésére. Ezeken kívül még melegítőkonyha, vezetői iroda, személyzeti és
mozgássérült mosdók találhatóak az épületben.

2.1.Bölcsőde kép
A bölcsődei nevelő munka a családi nevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A
gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg együttműködjön,
nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolja. A bölcsőde az első intézmény, amellyel a család
kapcsolatba kerül, megalapoz egy nyílt demokratikus elveken alapuló együttműködést.
A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a
spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők
együttes hatásának következtében a gyermekeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó
szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és
tárgyi környezet is meghatározó.
Intézményünkben egységes szakmai elvárások érvényesülnek a gondozás-nevelés területén.
Kiemelkedő szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés.
A szakdolgozói létszám a rendeletben előirtaknak megfelelő.
Bölcsődénk gondozási-nevelési célja a szeretetteljes, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag
bölcsődei élet megszervezése, ahol a szakszerű gondozás-nevelés, családias, derűs, nyugodt
légkörben zajlik.

7

2.2. Szakmai hitvallásunk
Mi, kisgyermeknevelők figyelemmel fordulunk minden gyermek felé. Igyekszünk jól ismerni egyéni
tulajdonságaikat. Lehetőséget adunk testközelségre, a szeretetet gyakran fejezzük ki érintéssel,
simogatással, szavakkal. Felismerjük és kielégítjük az egyéni szükségleteiket.
A gyermekek fejlettségének, állapotának megfelelő egyéni bánásmódot alkalmazására törekszünk.
Verbális kommunikációnk pozitív színezetű, személyes jellegű és személyes tartalmú.
A gyermekeket sikerélményhez juttatjuk, megerősítjük, elismerjük, dicsérjük.
Célunk: A bölcsődében nevelt gyermek figyelmét, érdeklődését felkelteni az őt körülvevő élő és
élettelen környezet iránt. A természethez való pozitív viszony kialakítása, az évszakok változásainak
figyelembevételével.
"A gyerek az öröm, a reménység.
Gyönge testében van valami világi,
ártatlan lelkében van valami égi,
egész kedves valója olyan nékünk,
mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség."
/Gárdonyi Géza/
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3. Mini Bölcsődei nevelésünk – gondozásunk célja
A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében
a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel
és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának
erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával,
viselkedési minták nyújtásával kívánjuk elősegíteni a harmonikus fejlődést.
Célunk, hogy:
- A lehetőségek figyelembevétele mellett a családok részéről felmerülő igényeket kielégítsük, ezzel
hozzájárulva a bölcsődés korú gyermekek egészséges fejlődéséhez.
- Boldog gyermekeket neveljünk, akik tudnak vidáman játszani, felszabadultan örülni, tevékenykedni.
- Hatalmas mozgásigényüket, érdeklődésüket, kíváncsiságukat kielégítsük.
- Olyan gyermekeket neveljünk, akik szeretnének minél többet megtudni az őket körülvevő világból
és tevékenységükben felhasználják tapasztalataikat.
- Szókincsük gyarapodjon, beszédkészségük folyamatosan fejlődjön.
- Tanuljanak meg önállóan öltözködni, kulturáltan étkezni, tisztálkodni, stb.
Mindehhez keretet ad a gyermek korához és fejlettségéhez, egyéni szükségleteihez igazodó rugalmas
bölcsődei napirend, mely figyelembe veszi a család szokásait is.
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4. Mini Bölcsődei nevelésünk-gondozásunk alapelvei
A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége.
A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség
szerint erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében, gondozásában, illetve szükség esetén
lehetőségeihez mérten törekszik a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására.
Mindezek értelmében fontos tehát a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken
és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe.
A gyermeki személyiség tiszteletének elve
A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb
segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.
A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák
fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.
A nevelés és gondozás egységének elve
A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb
fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban
nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.
Az egyéni bánásmód elve
A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a
kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a
pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése.
A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a
gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát,
hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését.
Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó
felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést
mutat az átlagos fejlődéstől, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, és emiatt
nehezebben kezelhető. A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási,
nemzetiségi/etnikai, kulturális, stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti az identitástudat
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kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és hagyományok megismerését és tiszteletben
tartását.
A biztonság és a stabilitás elve
A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját” gondozónő-rendszer,
felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a
tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.
A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések
tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában,
növelik a gyermek biztonságérzetét.
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások
elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg
magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is.
Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve
A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, az
önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének
elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az
önállóság iránti vágyat.
A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a
próbálkozásokhoz

elegendő

idő

biztosítása,

a

gyermek

meghallgatása,

véleményének

figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei
nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata.
A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az egyes
élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a
tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások
bátorításával segíti a tanulást.

Az egységes nevelő hatások elve
A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a
gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben
tartásával – a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő
11

fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének
biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket
egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.

5. Mini bölcsődei nevelésünk – gondozásunk feladatai
5.1. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
A gyermekek egészséges életmódjának megalapozását a gondozás teszi lehetővé, amely elősegíti a
gyermek biológiai – fiziológiai szükségleteinek kielégítését. Nevelő hatása a gondozás közben, a
kultúrhigiénés szokások kialakításában és a testi képességek alapjainak differenciált fejlődésében
mutatkozik meg. Bölcsődénkben alapvető feladat a fejlődés támogatása, a harmonikus testi és lelki
fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése.
Olyan napirend kialakítására törekszünk, mely lehetőséget ad egy helyes életritmus, és a primer
szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésére. A gyermekek életkorához, létszámához, egyéni
fejlettségéhez, aktuális pszichés állapotához igazodó napirendünk módot ad az alapvető higiénés
szokások kialakulásának segítésére: étkezés, öltözködés, szobatisztaságra nevelés, mosakodás.
Az ellenálló képesség növelése, a betegségmegelőzés és a mozgásigény kielégítése érdekében
igyekszünk minél több időt tölteni a szabadban, ha az időjárás ezt nem engedi, akkor változatos
mozgásformákat biztosítani a csoportszobákban. A prevenciós és korrekciós feladatok ellátására
szükség esetén szakember közreműködését kérjük.
Az egészséges életmód kialakítását az alábbi konkrét tevékenységek segítik:
Szájöblítés, fogmosás:
Heti 5 alkalommal naponta folyamatos gondozáskor a gondozási sorrendben.
Eszközök: jellel ellátott fogmosó pohár, fogkefe, fogkrém.
Példamutatás: a kisgyermeknevelő a saját fogmosó felszerelésével fogat mos.
Szabad levegőn való tartózkodás:
Naponta, évszaknak, időjárásnak megfelelően.
Játékos mozgáskezdeményezés eszközzel:
Heti 1 alkalommal.
Eszközök: babzsák, „tappancs”, (sima és érdes), karika, tornabot, alagút, pad, labda, ugráló.
Babzsák: egyensúlyozás a fejen.
„Tappancs”: felváltva bal-jobb lábbal való lépegetés, egy lábon való ugrálás (talpmasszírozás).
Karikák: egyik karikából a másikba lépegetés, páros lábbal ugrálás, labdadobás.
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Tornabot: lépegetés, páros lábbal ugrálás.
Alagút: mászás, labdagurítás.
Pad: lépegetés egyensúlyozással, leugrás.
Labda: két gyermek egymással szemben ülve gurítja, kosárba, illetve karikába való dobás.
Játékos mozgáskezdeményezés eszköz nélkül:
Heti öt alkalommal.
Eszköz nélküli, körjáték, énekek, mondókák eljátszása, elmutogatása, ütemre való mozgás.
„Gyümölcsnap”:
Szezonális gyümölcsök ismertetése, kóstolása, heti 1 alkalommal tízóraizáskor.
Eszközök: szezonális gyümölcsök, tányér, kés, papírszalvéta, kancsó, víz, pohár.
Higiénés szabályok betartása:
- főétkezések előtti kézmosás,
- papír zsebkendő, papírszalvéta használata,
- fürdőszobai gondozásnál a higiénés szabályok betartása: pl. pólyázó asztal, bili, WC,
kéz fertőtlenítése,
- a csoportszoba gyakori szellőztetése,
- havi 1 alkalommal ill. soron kívüli játékmosás, fertőtlenítés,
- napi, heti ill. soron kívüli takarítás, fertőtlenítés,
- havi nagytakarítás, fertőtlenítés,
- kéthetente, ill. soron kívüli ágyneműcsere,
- heti, ill. soron kívüli törölközőcsere,
- a beteg gyermek lázcsillapítása, sebellátása, a gyermek hazavitele.
Prevenció:
- Vitaminellátás: naponta nyers zöldség vagy gyümölcs fogyasztása.
- Gyermekfogászat: cukorfogyasztás csökkentése, rágásra nevelés, víz fogyasztása.
/2 éves kor: szájöblítés, 2 és fél év körül: fogkrém nélküli fogmosás,
3 éves kor körül: fluoridos gyermekfogkrémmel végzett fogmosás./
- Levegőzés: Időpontja, mértéke az évszaknak, időjárási viszonyoknak, gyermekek
életkorának megfelelően van megválasztva. Kánikulában, esőben, erős havazáskor,
nagy erejű szélben, sűrű ködben, vagy –5 foknál hidegebb időben mellőzzük!

5.2. Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése
Derűs légkör megteremtésével és a biztonságot nyújtó nevelői magatartásunkkal lehetővé tesszük a
kisgyermekek számára az érzelmi elérhetőséget és hitelességet. Az érzelmek kifejezésére való
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ösztönzés, a pozitív és bíztató üzenetek rendszeres közvetítése, a világos elvárások és határok
megfogalmazása segíti érzelmi fejlődésüket.
A kisgyermekek bölcsődénkbe kerülése lehetőséget teremt a társas kapcsolatok
megtapasztalására. Az együttlét helyzetei az énérvényesítés, a tolerancia, az empátia
gyakorlásának színterei, amelyek hozzájárulnak az érzelmi és társas kompetenciák
fejlesztéséhez.
Törekszünk az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti nyitottság megőrzésére.

5.3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás
lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelőink aktív részvételével és a megfelelő
környezet kialakításával történik. A bölcsődei nevelésünk-gondozásunk helyzeteiben új
ismereteket nyújtunk, segítjük a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását.
A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során törekszünk új élmények,
viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtására, az önálló próbálkozás és a kreativitás
támogatására.
Az önálló választás és a döntési képesség kialakulását segítjük a bátorító, ösztönző nevelői
magatartásunkkal.
Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermeknevelő, a felnőtt mindig megfelelő magyarsággal, helyesen, jól
artikulálva beszéljen.
Mondandóját úgy fogalmazza meg, hogy azt a gyermek megértse, a gyermek fejlettségének
megfelelően.

6. A mini bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei
A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának elősegítése,
melyhez hozzá tartozik a személyi- és testi környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás
valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára ahhoz, hogy
érdeklődésnek, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi- és tárgyi
környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez
és szocializációjához.
A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket biztosító,
társas közegben zajló, interakciót ösztönző.
A gyermekek számára biztosítani kell, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt
az egyes élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában.
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Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek pozitív
önértékelésének erősítése és a különböző faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi valamint fizikai és
mentális képességbeli különbözőségek tiszteletének kialakítása.
A gondozás és a játék bölcsődénkben egyenrangúan fontos élet helyzet.

6.1. Gondozás
Bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek elsődleges célja a
gyermek testi szükségleteinek kielégítése.
A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek
csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy
próbálkozni, hogy közben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét.
Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési
kedvet), a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel
az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel.
A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései
kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására.
A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, illetve a WC- használat, kézmosás, öblítés, törölközés,
étkezés) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei.
A kisgyermeknevelő fontos feladata, hogy a bölcsődébe kerülő kisgyermekek fejlődését meleg,
szeretetteljes törődéssel, odaadással segítse, figyelembe véve a kisgyermek életkorát, fejlettségét,
egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetőséget teremt a gyermek hangulatának, a fizikai és
pszichés állapotának figyelembe vételére.
A gondozási műveleteket többnyire a gyermek „saját” kisgyermeknevelője végzi. Távolléte esetén a
gyermek számára ismerős személy helyettesíti. A napirendet úgy alakítjuk, hogy elkerülhető legyen
a párhuzamos gondozás.
A fürdőszobában, egy időben egy kisgyermeknevelő és legfeljebb két gyermek tartózkodik.
A gondozásokat úgy szervezzük, hogy minden alkalommal elegendő idő jusson a gyermekek nyugodt,
zavartalan ellátásához, a gyermek aktív közreműködéséhez, a helyes szokások gyakorlásához.
Gondozási műveletek:
Pelenkázás, bili, vécé használata
A pelenkás gyermekek egyszer használatos saját pelenkát használnak. A pelenkát naponta többször
kicseréljük. Reggelente szükség szerint, ebéd előtt és alvás után pedig minden pelenkás gyermeket
tisztába teszünk.
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A székletes gyermek pelenkáját azonnal kicseréljük. Az önállóan, stabilan álló gyermeket állva
pelenkázzuk (a nevelő kisszéken ül). Az állva pelenkázás előnyei: könnyebb a kapcsolattartás, a
szemkontaktus, a gyermek látja, mi történik, nagyobb biztonságban érzi magát, együttműködik,
aktívan részt vesz a gondozásban. Az otthon bilit használó gyermek a bölcsődében is bilit használhat,
a gyermekvécét, mint lehetőséget ajánljuk. Ha szükséges, dobogót teszünk a vécé elé. A gyermekek
testalkata miatt kislányok esetében mindig a kisgyermeknevelő végzi a törlést. A fiúknak ajánljuk a
vécépapír használatát. A székletes gyermek törlése mindig a kisgyermeknevelő feladata. Törlőkendők
helyett a lemosást részesítjük előnyben, abban az esetben, ha a gyermek tisztaság és komfort igénye
ezt indokolja. A lemosás előtt lehetőséget adunk a vízzel való ismerkedésre, ha szükséges, feloldjuk
a víztől való félelmet. A szobatisztaság fontos állomás a gyermek szociális fejlődésében. Kialakulását
nem sürgetjük, tiszteletben tartjuk az egyéni érési tempót. Idegrendszeri, pszichoszomatikus fejlettség,
együttműködési készség alapján előbb–utóbb minden gyermek szobatiszta lesz.
Testápolás
Környezetünk és testünk tisztasága nemcsak elégedettséget és jó érzést ad, hanem a betegségek elleni
küzdelemben is szerepe van. Az alapvető tisztasági szokások kialakítását már kisgyermekkorban
elkezdjük
Játék, egyéb tevékenység folyamán a gyerekek keze gyakran piszkos lesz, ezért rendszeresen kezet
mosunk. Mindig kezet mosunk a pelenkacsere, a vécéhasználat után. A bölcsődébe érkezéskor a
gyermekek a szülők felügyelete mellett mosnak kezet. Fontos feladatunk a helyes technikával végzett
kézmosás tanítása. Arcot akkor mosunk, ha maszatos. A mosakodáshoz folyékony szappant
használunk. A kézmosást és a törülközést személyes példaadással segítjük. A tükör előtt fésülködés
nemcsak a mozdulatok gyakorlása, de a testséma kialakulása, a saját test megismerése szempontjából
is fontos. Ezért használunk nagy tükröt.
Tanítjuk a helyes orrfújást, a zsebkendő higiénikus használatát.
Kiemelten fontosnak tartjuk a fogak ápolását, a helyes szájöblítés és fogmosási technika elsajátítását
a gyermekekkel. Célunk az egészséges fogfejlődés biztosítása, a fogazat védelme, a fogmosás
igényének egész életre szóló kialakítása. A helyes rágás érdekében rendszeresen adunk zöldségfélét,
gyümölcsöt. Fontosnak tartjuk a gyermekek rendszeres fogászati ellenőrzését.
Fogszakorvosokkal konzultálunk a gyermekek egészséges fogazata érdekében. A gyermekek egyéni
fejlettségének megfelelően, a reggeli gondozás idején kerül sor szájöblögetésre, fogmosásra, saját,
jellel megjelölt eszközökkel. A zárt fogsorú gyermekek fogkefét, fogkrémet használnak. Szükség
esetén a kisgyermeknevelő megmutatja az öblögetést, a mozdulatokat. Jól segíti a helyes mozdulatok
begyakorlását a mosdó fölötti tükör.
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Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek ruházata tiszta, ízléses, kényelmes és praktikus, lábbelijük
egészséges legyen, tartsa a bokát. A ruházat tegye lehetővé az önálló, szabad mozgást, játékot.
Elegendő időt biztosítunk a gyermek számára az önálló öltözésre, vetkőzésre. Figyelemmel kísérjük
tevékenységét, így elkerüljük, hogy a ruhát, a cipőt rosszul vegye fel, és elmenjen a kedve tőle. Az
öltözködéssel az esztétikai érzéket, az igényességet is fejlesztjük. A gombolást, fűzést, kapcsolást
játékeszközökkel is gyakorolhatják a gyermekek. A testápolással kapcsolatos szokásalakítást
következetesen végezzük. Célunk, hogy a gyermekben kialakuljon az igény, és szokássá váljon a
tisztálkodás, a fésülködés, a fogápolás, a rendezett öltözék.
Étkeztetés
Az egészséges életmódra nevelés része az egészséges táplálkozás. Fontos feladatunk a gyermekek
táplálása, az önálló, tiszta étkezés tanítása, a helyes étkezési szokások kialakítása. Célunk, hogy
örömmel, jó étvággyal fogyasszák el az ételt. A gyermekek koruk és fejlettségük szerint (ölben vagy
asztalnál ülve), gondozási sorrendben étkeznek.
Mindig tekintetbe vesszük az egyéni tempót, a szükségleteket. Az étkezések azonos időben, kulturált
körülmények között, derűs légkörben zajlanak. Az ételt a kisgyermeknevelő megkóstolja, mielőtt
odaadja, meggyőződik arról, hogy megfelel-e a gyermekek ízlésének. A gyermekek játékhelyzetből
érkeznek asztalhoz, saját helyükre ülnek. Minimálisra csökkentjük a számukra fárasztó várakozási
időt. A kisgyermeknevelő személyre szólóan terít, tálal. Az együttműködési szándék szerint bevonja
a gyerekeket a folyamatba. Az étkezők mellett ülve biztosítja a nyugodt, zavartalan étkezést. A helyes
étkezési, táplálkozási szokások (pl. alapos rágás, gyümölcs, zöldség fogyasztása) kialakítására nagy
hangsúlyt helyezünk. Az új ízeket, ételeket fokozatosan vezetjük be.
A gyermekeket ösztönözzük, de nem kényszerítjük az étel elfogyasztására. Fontosnak tartjuk az
információcserét a szülőkkel a gyermek étkezési szokásairól. Feljegyzéseket készítünk az étkezésről
az egyéni dokumentációba.
Pihenés, alvás biztosítása
A gyermekek akkor játszanak önfeledten, akkor vesznek részt szívesen a gondozásban, ha egyéni
igény szerint megfelelő időt és lehetőséget biztosítunk pihenésre, alvásra is.
Puha sarokban, kuckóban pihenhetnek. Az alváshoz optimális feltételek (átszellőztetett szoba, csend,
nyugalom, kényelmes fekhely és ruházat, állandó hely, alvóka) szükségesek. Egyéni bánásmóddal,
testközelséggel, simogatással, halk énekkel, mesével segítjük az elalvást. A félrenyelés veszélye miatt
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nem adunk cumisüvegben folyadékot a fekvő gyermeknek. Az ébredés után lehetőség van csendes
játékra, ügyelünk arra, hogy a korábban ébredők ne zavarják meg társaik alvását.
Levegőzés
Minden évszakban biztosítjuk a szabadban, tiszta levegőn való rendszeres tartózkodást, kinti játékot,
mozgást.

6.2. Játék
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában,
elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. A kisgyermeknevelő a játék
feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és nevelői magatartásával
támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a
helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival
színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel
való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális
képességek fejlődését. A játék belső szükségletből fakadó, örömteli tevékenység, lényegéhez
hozzátartozik az önkéntesség, a szabadon választás.
Tulajdonságai:
- Örömet szerez
- A játék önmagáért való
- Nem feladat
- Mindig valamilyen aktív részvételt tételez fel a gyermek részéről
- A csecsemő és kisgyermek fő tevékenysége
- Gazdagítja ismereteit, tapasztalatait, a világ megismerésének egyik eszköze
- Megismeri a tárgyak tulajdonságait
- Eközben gyakorolja az újonnan elsajátított mozgásokat, tevékenységmódokat
- Megtanul figyelni, egyre hosszabb ideig elmélyülten tevékenykedik
- Megismeri a nehézségek leküzdésének örömét
- Fejleszti fantáziáját, megfigyelőkészségét
- Azért játszik, mert jólesik, mert örömet lel benne, mert saját játékával saját vágyait, törekvéseit
valósítja meg.
- A gyermeki játék a gyermek fejlettségi szintjét tükrözi.
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6.3. Mondóka, ének, zene
A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet
hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes ének-és beszédhangja, spontán dúdolgatása,
ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés.
A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához igazodó,
felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes
zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését,
segítik a hagyományok megismerését és továbbélését.
A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív
érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a
játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az
anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki
egészségéhez, valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei
nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.
A zenei nevelésnek a gyermeki lét egészét át kell hatnia. Fontos a gyermek zenei hallásának,
ritmusérzékének, érzékelési készségének, harmonikus, szép mozgásának fejlesztése.
Célunk:
-A gyermek zenei érdeklődésének felkeltése
- Érzékennyé tegye a környezet hangjai iránt
- Énekes játékkal, az együtténeklés örömével érzelmei gazdagítása
Zenei neveléssel kapcsolatos feladatunk:
–Mondókák ismertetése
–Énekes játékok énekelése, játszása
–Dalolással kedvet keltsen, a mintaadás az önkéntes utánzásra
–Rendezett mozgásra késztetés
–Ritmusérzék fejlesztés
Zenei nevelés tartalma:
–Kötetlen formában, a napszak bármely időszakában
–Heti rendszerességgel, az évszaknak megfelelő terv alapján
Zenei nevelés feltételei:
Személyi feltétel
–Kisgyermeknevelő énekeljen
–Rendelkezzen megfelelő számú énekanyaggal
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–Énekelgetés alkalma, módja korcsoportonként változó
–Többszöri rövid énekelgetése
A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére:
–Egyszerű, két szolmizációs hangból álló énekek éneklése
–Érzékenyek a természet, és környezet hangjára
–Ismerik a dalok, mondókák szövegét, a hozzá kapcsolódó kézmozdulatokat
–Kedvelik az élő zenét, örömet jelent számukra a zene hallgatása.

6.4. Vers, mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, gondolkodás,
emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a
tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés
bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre
feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek
megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. Fejlődik emberismerete, a főhőssel való
azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti az optimista életfilozófia és az
önálló véleményalkotás alakulását.
A bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó igényei
befolyásolják elsősorban.
A mesével való személyes kapcsolatban a gyermek érzelmi biztonságban érzi magát s a
játéktevékenységhez hasonlóan, a mesehallgatás intim állapotban eleven belső képvilágot jelenít meg.
A mesélés a kisgyermek mentális egészségének elmaradhatatlan eleme.
A kisgyermeknevelő feladata:
–A mese, a versmondás feltételeinek megteremtése
–Kívülről tudja a verseket, meséket
–Arcjátékával, ritmikus mozdulatokkal, hanglejtéssel kísérje
–A hangerő változtatásával teszi érzékelhetőbbé a gyermek számára
–Kihasználja a mondókázás nyugtató hatását
–Megismerteti a néphagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó meséket
–A régi szokások értékét közvetíti.
Az irodalom megismertetésén, megszerettetésén át közvetetten hat a szülőkre is.
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6.5. Alkotótevékenység
Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az
alkotás – nem az eredmény.
A kisgyermeknevelő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek
pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek
alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek iránti
érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését.
Az alkotó tevékenységekre az egész nap folyamán lehetőséget biztosít a kisgyermeknevelő.
Tág teret kap a belülről fakadó motiváció, kreativitás. A kisgyermeknevelő által biztosított
feltételekkel, az egyéni fejlettséghez igazodva segítik az alkotó tevékenységek gazdagodását, az
esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, igényességük alakulását. Igyekszünk kerülni a direkt
nevelői ráhatásokat, a gyermek spontán kezdeményezésére építve segítjük az alkotókedv, készség
kibontakozását.
A kisgyermeknevelő feladata megismertetni a gyermekeket a különböző anyagokkal, a kézi munka
alapelemeivel
.
Főbb alkotó tevékenységeink:
festés (ujjfestés, ecsettel), tépés, ragasztás, gyurmázás, rajzolás, építés (homokkal, építőkockákkal).
Célunk:
- Az építő, ábrázoló, alkotó tevékenység segítése
-A térbeli, formai, színi képzet kialakulása, gazdagítása
-A természet színeire, formáira való ráhangolódás
Feladatunk:
- Az alkotó tevékenységre egész nap folyamán lehetőség biztosítása
-Megismertetni a gyereket a különböző anyagokkal, a kézi munka alapelemeivel
-Az egyéni fejlettségnek megfelelő motiválás.

A fejlődés várható jellemzői a bölcsődéskor végére:
- Szívesen rajzol, egyszerű formát másol
- Rajzait meg is nevezi
- Ollóhasználat kezdete
- Nagy szemű gyöngyöt fűz
- Tökéletes ceruzafogás.
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6.6. Környezet-természet megismerése
A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és tágabb természetiemberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív
érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek
megőrzését.
A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő eligazodáshoz szükségesek.
A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek a birtokába jut.
Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat.
A kisgyermeknevelő lehetővé teszi a gyermekek számára a környezet megismerését. Alkalmat, időt,
helyet biztosít a spontán és szervezett tapasztalat és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és
biztonságos életvitel szokásainak alakítására.
A környezettel való ismerkedés a kisgyermek születését követő, a fejlődését alapvetően befolyásoló,
az életkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyülő folyamat.

6.7. Mozgás
Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A mozgásigény
rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a szobában, mind az
udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat,
melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik
mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A játékeszközök szerepe az érdeklődés
felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása. Fontos szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen,
a veszélyforrásokat kiküszöböljük.
Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a
játékban.
Csecsemőknek olyan játszóhelyet kell biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre,
pl.: hempergő, elkerített szobasarok.
A nagymozgásos játékokra a szabadban, udvaron, teraszon több lehetőség adott, mint szobában. A
szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a nagymozgásokat is fejlesztik. A
szobában is szükségesek nagymozgásos játékok.
Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel a praktikus
mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget.
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Célunk a gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése életkorilag a legmegfelelőbb
tevékenységi forma segítségével. Eszközökben gazdag mozgáslehetőség biztosítása.
Nevelőmunkánkban igyekszünk kihasználni a nagymozgások és a finommotorika fejlesztésének
lehetőségeit.
A mozgás javarészt a zene, mondókák által felkeltett érzések mozgásos kivitelezésére épül.
A nap meghatározott szakában a kisgyermeknevelővel közösen mondókázva, énekelve végzik a
játékos tornát a gyermekek.
A mozgáskészség fejlesztése:
- Testérzékelést fejlesztő játékok (öl béli, kézfogós játékok)
- Fogás fejlesztése (tologatós, kalapálós játékok, forgatható kerekek a falon, asztalon, különböző
tapintású anyagok)
- Egyensúlyérzék fejlesztése (tornapad, bordásfal, csúszda)
- Ritmikus járás ( karikák segítségével)
- Hintajátékok (libikóka)
A mozgáskészség tartalma:
- Kötetlen formában (csoportszobában, udvaron)
- Heti rendszerességgel, előre felépített konkrét fejlesztés (lúdtalptorna)
A mozgásfejlesztés feltételei:
Hely:
- csoportszobánkban kialakított rész ad helyet a mozgásos gyakorlatok elvégzésére.
- az udvaron nagyobb hely van a mozgásra, ezért ennek lehetőségét kihasználjuk.
Eszközök:
- mozgásfejlesztő eszközök
- játékszerek változatos tevékenységekhez.
Kisgyermeknevelő: a csoportban dolgozó mindkét kisgyermeknevelő nagy hangsúlyt fektetve
szervezi meg mind a mindennapos mozgást mind a heti rendszerességgel beiktatott mozgásos
kezdeményezéseket.
A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére:
- Szereti és igényli a mozgást.
- Egyensúlyérzéke stabil.
- Minden lépcsőfokra egyet lép, váltott lábbal.
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- Rendezett a mozgása.
- Rövid ideig tud egy lábon állni.
- Lendíti a karját járás közben.

6.8. Egyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az egymásról
és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, gyümölcsnap
előkészítése… stb.). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység
fontosságának, hasznosságának átélése.
A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos,
a tevékenykedés nem lehet feladat. A helyzetek lényeges tanulási lehetősége az egymásra épülő
elemekből álló műveletsorhoz igazodással próbálkozás, az együttműködés és a feladatok megosztása.
Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, a
mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát.

6.9.Tanulás
A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye.
A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük: minden
olyan tapasztalat- és/vagy információszerzési folyamattanulás, amely tartós változást idéz elő a
viselkedésben és/vagy a gondolkodásban.
A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, ill. tevékenységbe ágyazottan
történik.
A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés.
A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a
társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció.
A tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek
interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. A beszéd a kisgyermekkori tanulás
nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató
környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek interakciók. Figyelembe kell venni azoknak
a gyermekeknek a nyelvi szükségleteit, akiknek más az anyanyelvük, mint a nemzeti nyelv.
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A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére
Nagyon sok területen önálló a gyermek; egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, legfeljebb apró
segítséget igényel. Már nem csak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban,
hanem szívesen játszik társaival is. Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a
csoportban kialakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget
számára. Környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben. Gazdag
szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel-gyermekekkel. A gyermekek
többsége szobatiszta.
A gyermek, fejlődő személyiség ezért a gyermeknek sajátos életkoronként és életkori szakaszonként
változó testi és lelki szükségletei vannak. A szükséglet kielégítésében, a gyermeki személyiség
alakulásában a gyermeket körülvevő személyi, tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van.
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7. A mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja
Bölcsődébe felvehető:
minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói igazoltan dolgoznak, így nem tudják
biztosítani a napközbeni ellátást.
A gyermekvédelmi törvény az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint előnyben
kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt
egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.
A továbbiakban a gyermekvédelmi törvény 42/A. §-a értelmében a bölcsődei felvételnél előnyben
kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket. A gyermekvédelmi
törvény 68. § (3) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat jegyzője kötelezheti a szülőt,
hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával
kezdeményezheti: - a védőnő - a háziorvos, házi gyermekorvos - a szakértői és rehabilitációs bizottság
- a szociális ill. családgondozó - a gyermekjóléti szolgálat - a gyámhatóság.
A bölcsődei beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg.
A szülők a honlapról értesülhetnek.
Igénybejelentés/Előjegyzés: Egész évben folyamatos.
Beiratkozás : Tárgyév április hó.
Szükséges adminisztratív és formai feltételek:
·A gyermek anyakönyvi kivonata
·A gyermek társadalombiztosítási igazolványa
·A gyermek lakcím kártyája
A gyermek bölcsődei felvételének gyakorlatát felvételi szabályzatunk tartalmazza, mely szerint
intézményünkben azon gyermekek felvétele kötelező, aki:
- védelembe vett gyermek,
- a védőnő - a háziorvos, házi gyermekorvos - a szakértői és rehabilitációs bizottság - a szociális ill.
családgondozó - a gyermekjóléti szolgálat - a gyámhatóság közül bárki ha kéri;
- akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn.
A gyermekek felvételéről a bölcsőde szakmai vezetője és az intézményvezető dönt.
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8. A mini bölcsőde működésének jellemzői
8.1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás)
A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, az óvoda nyitva tartásához igazodva,
figyelembe véve a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését. A
nyitvatartási idő10 óra, azaz 6.30 órától – 16. 30 óráig.
A szolgáltatások térítési díját az intézményt fenntartó Önkormányzat állapítja meg.

8.2.A mini bölcsődei elhelyezés megszűnése
Megszűnik a bölcsődei elhelyezés, ha:
- A gyermeket másik bölcsőde átvette.
- A megszüntetést a szülő kéri.
- A bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt
bölcsődei nevelésre-gondozásra alkalmatlan.
- A szülők felszólítás után sem fizetik meg a térítési díjat, vagy a bölcsőde házirendjét
rendszeresen és súlyosan megsértik.
- A gyermek óvodai felvételt nyert.
- Annak a nevelési-gondozási évnek az utolsó napján, amelyben a gyermek a harmadik
(indokolt esetben a negyedik) életévét betölti.

9.A mini bölcsődei élet megszervezése
9.1. A mini bölcsődei nevelés – gondozás személyi feltételei
A gyermekek nevelését- és gondozását csoportonként 1 fő középfokú végzettséggel rendelkező
kisgyermeknevelő és 1,5 (8 és 4 órában) fő bölcsődei dajka látja el.
Bölcsődeorvos: 1 fő
Az intézményünkben fontos az őszinte légkör, mert csak így tudjuk a pozitívumokat és a
negatívumokat egyaránt fel- és elismerni, hogy a fejlődés útjának reális módját megnevezhessük.
Ennek érdekében szeretnénk, ha kisgyermeknevelőink az akkreditált továbbképzéseken bővítenék
szakmai tudásukat.
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9.2. A mini bölcsődei nevelés – gondozás tárgyi feltételei
A mini bölcsőde új épületben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
kormányrendelet előírásainak megfelelően került kialakításra.

Az intézményt 2019 nyarán kezdték el építeni, és a műszaki átadás ugyanezen év decemberében
megtörtént. Így az épület kívül- belül a mai kor igényeinek megfelelő állapotban van.
Kialakításra került 2 mini bölcsődei csoport, mely a bölcsődés gyermekek igényeit maximálisan ki
tudja elégíteni.
Csoportszobák:
A szobákat úgy rendezzük be, hogy a gyermekek egészséges fejlődése biztosítva legyen, mozgás és
játékigényük kielégítést nyerhessen, kedvükre játszhassanak társaikkal és kisgyermeknevelőjükkel.
A mozgásfejlesztő eszközöket a gyermekek növekedése során folyamatosan megfelelő méretűre
cseréljük. A csoportszobák berendezésénél, a játékok kiválasztásánál a gyermekek életkori
sajátosságait, eltérő igényeit is figyelembe vesszük.
Fürdőszoba:
A csoportszobák építésével egyidejűleg került kialakításra a fürdőszoba is. Kielégíti a napjainkban
kívánatos gondozási- és nevelési igényeket. Felszereltsége az előírásoknak megfelelő.
Gyermeköltözők:
Alapterületük és felszereltségük megfelelő. Kielégíti a különböző életkorú gyermekek öltöztetési
igényeit.
Játszókert:
Az új bölcsődei csoport beindulásával a bölcsőde udvara is a kor követelményeinek megfelelően lett
kialakítva, ahol nyugodt körülmények között játszhatnak gyermekeink. A bölcsődénk játszókertje
gyermekközpontú szemléletet tükröz. A bölcsődés korú gyermek apró termetéhez illő felszerelést
(rögzített és mobil kerti, ill. nagymozgás fejlesztő játékok), és a futkározáshoz sok szabad teret talál.
A beépített játékeszközök biztonsággal használhatók egyedül. Kertünk nagy területei ideális a
futkosáshoz, az ugráláshoz, az ülő játékhoz azonban a füvesítés még időt igényel. A homokozó a
legkisebbeknek való változatban, árnyékolóval készült.
Az udvaron napvitorlával oldjuk meg a védelmet a tűző nap melege ellen, amíg a fák megfelelő
nagyságúra fejlődnek.
Nyáron különösen sok időt töltenek a ránk bízott gyermekek a szabadban. A kertben tartózkodás a
szobai játék egyformaságát megszakítja, változatosságot, vidámságot jelent.
Télen (bár kevesebb időt lehet a szabadban tölteni) is vidám gyermekektől hangos a kert. Lehet a friss
hóban szaladgálni, szánkózni, havat lapátolgatni a kisvödrökbe. A hideg miatt télen is lehetősége van
a gyermekeknek a mozgásra, a futkározásra.
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9.3. "Saját gondozónő" rendszer
A „saját gondozónő" rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik, mely a gyermek számára az
érzelmi biztonságot jelenti. Minden kisgyermeknek van saját kisgyermeknevelője. A saját
kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt
ő a kisgyermeknevelője. A kisgyermeknevelő a nevelés-gondozás mellett figyelemmel kíséri a
gyermek fejlődését, vezeti a róla készült feljegyzéseket. Ő tartja számon az újabb fejlődési
állomásokat.
A „saját gondozónő" rendszerben több figyelem jut minden gyermekre. Számon tartjuk a gyermekek
egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a „saját" gondozónő segíti át őket a bölcsődei élet
során adódó nehézségeken.

9.4. Napirend / 2. sz. melléklet/
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek
kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani,
megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A
napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is
áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon
a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja.
A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a
gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg – s egyben kiiktatják a felesleges várakozási
időt.
A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de
befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők (pl. a bölcsőde nyitása,
zárása, stb.) is.
Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját gondozónő-rendszer), a tárgyi feltételek,
a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének,
életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele.

9.5.Hetirend
A gyermekekkel való együttjátszás során heti rendszerességgel énekelünk, mondókázunk, verselünk,
mesélünk, bábozunk, alkotótevékenységeket ajánlunk fel, és játékos, mondókás tornát
kezdeményezünk.
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A kisgyermeknevelők feladata, hogy közös felelősséggel megtervezzék a tevékenységeket.
Bölcsődénkben mindennapos az elalvás előtti mese, illetve a halk zene.

10. Mini Bölcsődénk kapcsolatai
10.1. Kapcsolattartás a szülőkkel
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők
közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének.
A szülő ismeri legjobban a gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit,
nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni
bánásmód kialakításában.
A kisgyermeknevelő pedig, mint szakember, szaktudásával, tapasztalataival tudja segíteni a szülőt
gyermeke nevelésében.
A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; ez
alapvető fontosságú, személyre szóló, bölcsődei nevelés-gondozás kialakításában, és a családokat is
segíti a gyermeknevelésében.
A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség,
személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek
személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ
megosztása.
A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formáját alkalmazza a bölcsőde.
Egyéni kapcsolattartási formák:
 Beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor
 Üzenő füzet
 Családlátogatás
 Beszoktatás(adaptáció)
 Egyéni beszélgetés, időpont egyeztetéssel.
Csoportos kapcsolattartási formák:
 Szülői értekezletek
 Szülőcsoportos beszélgetések
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 Családi délutánok
 Hirdetőtábla
 Nyílt napok
 Írásos tájékoztatók
 Szervezett programok
 Hirdetőtáblán közérdekű hírek
 Esetmegbeszélő találkozások szakemberek bevonásával (orvos, védőnő, stb.)

10.1.1. Családlátogatás
A családlátogatás célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek otthoni
környezetben való megismerése, ezért lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás
megkezdése előtt, valamint a gyermek ébrenléti idejében kerüljön sor. A családlátogatás arra is
lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje
azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza.
A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének ajánlásakor,
az időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és után a család kívánságait mindenek felett
tiszteletben kell tartani.
A családlátogatás során a szülő választ kaphat kérdéseire, betekintést nyer a bölcsődében folyó
munkába, megismerheti gyermeke kisgyermeknevelőjét, úgy, hogy közben az otthon biztonságában
maradhat. Megbeszélhetik az étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos kérdéseket,
problémákat, melyeknek különösen nagy a jelentőségük, hiszen ezeken a területeken elengedhetetlen
a szülő és a kisgyermeknevelő harmonikus együttműködése a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése
érdekében.
A kisgyermeknevelő felkészülten megy a családokhoz. Az irányított kérdésekre adott válaszok, a
család lakókörnyezete segít a családi kapcsolatok, nevelési szokások feltérképezésében.
A kisgyermeknevelő fokozott figyelmet szentel a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek meglátogatására, beszoktatására.

10.1.2. Szülőcsoportos beszélgetések
A szülőcsoportos beszélgetések tematikus beszélgetések, kisgyermeknevelők vezetésével a csoportba
járó gyermekek szüleit foglalkoztató nevelési témáról. A problémák megosztása, egymás
meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását.
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Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját
viselkedésrepertoár bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések jó irányba
befolyásolják a szülők nevelési szokásait.

10.1.3. Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe.
Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez
való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi
kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést
a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó stressz reakciók (pl. étkezési, alvási
nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben,
szokásokban, az önállóság terén jelentkező esetleges változások, stb.) súlyosságát, időbeni
elhúzódását.

10.2. A mini bölcsőde kapcsolata más intézményekkel
10.2.1.A mini bölcsőde kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül
A régióban működő bölcsődékkel folyamatos kapcsolattartás kialakítása a célunk. A rendszeresség
biztosítja a szakmai együttműködést, a tapasztalatok kicserélését, megakadályozza az elszigetelődést.
10.2.2. Mini Bölcsőde és óvoda kapcsolata
A bölcsőde és az óvoda közös, többcélú intézményként való működéséből elsősorban szakmai
előnyök származnak. Az óvodában szervezett szakmai előadásokat a bölcsőde dolgozói is
hallgathatják.
Az óvodai munkaközösségi találkozásokon részt vesznek a kisgyermeknevelők is.
A kisgyermeknevelők számára nyitottak az oktatás-nevelési értekezletek, de részükre külön
rendszeres értekezletek és megbeszélések kerülnek megszervezésre.
A két intézmény között tartalmas kapcsolat kerül kialakításra, amely a kölcsönös érdeklődés révén
lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal a gyermekek számára
az átmenet is zökkenő mentesebbé válik.
A bölcsődés korú gyermekek ellátása a bölcsődei nevelésre-gondozásra vonatkozó elvi, szakmaimódszertani előírások alapján, személyi és tárgyi feltételek biztosításával történik.
A bölcsőde-óvoda között törekszünk a szakmai kompetencia elismerésén alapuló együttműködésre.
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Cél:
- egymás kölcsönös segítése, javaslatok, ötletek, problémák megbeszélése;
- hospitálások szervezése.

10.2.3. Kapcsolat a házi gyermekorvossal és védőnővel
A házi gyermekorvos és a védőnő segítségével kerül összeállításra a mini bölcsőde alap gyógyszerkészlete.
A gyermek egészségügyi törzslapjának vezetésében a gyermek védőnőjének, gyermekorvosának
közreműködését kell kérni. Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult
gyermek mini bölcsődében történő nevelésének, gondozásának megkezdését követő legalább három
hónap elteltével az intézmény orvosa, gyógypedagógusa, kisgyermeknevelője, valamint a család- és
gyermekjóléti központ munkatársának véleménye alapján az intézmény vezetője és a szülők közösen
döntenek a gyermek további neveléséről, gondozásáról.

10.2.4. Kapcsolat a család –és gyermekjóléti szolgálattal
A mini bölcsőde gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatai:
A törvényi előírások értelmében a gyermeki jogok védelme a gyermekek ellátását biztosító minden
személyre kötelezettséget ró. Ennek értelmében a mini bölcsőde minden dolgozójának feladata és
kötelezettsége a gyermekek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődésének figyelemmel kísérése, elősegítése, s
amennyiben e téren veszélyeztetettséget észlelnek, a gyermek támogatása, megsegítése érdekében történő
beavatkozás. Amennyiben a saját hatáskörükben nyújtott segítő beavatkozás nem elégséges, nem idéz elő
pozitív változást a gyermek helyzetében, kötelesek jelzéssel élni a területileg illetékes család- és
gyermekjóléti szolgálatnál/központnál.

10.2.5. Egyéb kapcsolatok
A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kialakítására
törekszünk mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek:
 Gyámhatóság,
 Nevelési Tanácsadó,
 Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság).

33

11.Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek
jogainak védelmével kapcsolatos szabályok
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését.
Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével végzi.
A szülő joga, hogy:
 megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését-gondozását bízza,
 megismerhesse a gyermekcsoport életét,
 megismerje a nevelési-gondozási elveket,
 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől,
 a bölcsőde működését illetően mondjon véleményt és tegyen javaslatot,
 megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.
A szülő kötelessége, hogy
 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön,
 a fizetendő térítési díjat időben rendezze,
 az intézmény házirendjét betartsa.

A gyermek joga, hogy:
 segítséget

kapjon

a

saját

családjában

történő

nevelkedéséhez,

személyiségének

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való
beilleszkedéshez,
 sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges
ellátásban részesüljön,
 a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek
ellen védelemben részesüljön,
 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki
erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön,
 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban-nevelésben
részesüljön.
A kisgyermeknevelő joga, hogy:
 a munkájával kapcsolatos információkhoz hozzájusson,
 a munkájával, a szakmával kapcsolatban véleményt nyilvánítson,
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 személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák,
tevékenységét értékeljék és elismerjék,
 munkája során a gyermekek érdekeit tartsa elsődlegesnek, de ez nem sértheti egyéni,
magánéleti, állampolgári érdekeit, jogait,
 munkájához, szakmai fejlődéséhez segítséget kérjen és kapjon,
 a csoportjába tartozó gyermekek szüleivel rendszeresen kapcsolatban legyen,
 munkája során védelemre jogosult a vele szembeni jogsértő vagy etikátlan
bánásmóddal szemben,
 a vele szemben felmerült panasz esetén meghallgassák.
A kisgyermeknevelő kötelessége, hogy:
 munkahelyén munkaköri feladatának ellátására képes állapotban, öltözékben jelenjen
meg,
 a munkaköri leírásnak és a vezetői utasításnak megfelelően, önállóan végezze
feladatait,
 a gyermekek, szülők, munkatársak személyiségi jogait tiszteletben tartsa, a birtokába
jutott információt ennek megfelelően kezelje,
 példamutató magatartással és szakmai tudásával védje hivatása, munkahelye jó
hírnevét,
 teljesítse az elsődleges szocializáció hiányosságaiból rá háruló korrekciós funkciókat,
 szakmai kompetenciája határait betartva lássa el feladatait,
 rendszeresen megújítsa szakmai ismereteit,
 munkáját a szakmai és etikai elvek figyelembevételével, mindenkori legjobb tudása
szerint végezze.
A bölcsődelátogatás, a családlátogatás, a szülővel történő fokozatos beszoktatás és a napi találkozások
során a szülők megismerik a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát, a kisgyermeknevelő pedig a
szülő segítségével megismeri a gyermek egyéni szokásait. Ezek a tapasztalatok kölcsönösen segítik
az együttnevelés megvalósulását.

12. Hagyományok, ünnepek, rendezvények mini bölcsődénkben
Bölcsődénkben az ünnepek többségét zárt körben szervezzük, a gyermekek napirendjébe illesztve.
Zárt körben ünnepeljük :
 Mikulás,
 karácsony,
 farsang,
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 március 15.
 húsvét,
 a gyermekek születésnapja, névnapja,
 gyermeknap.
A szülőkkel való kapcsolattartás szempontjából jelentős ünnepek:
 Anyák napja,
 bölcsődei búcsúztató.
Bölcsődénkben az életkornak megfelelő bábelőadást, gyermekkoncertet is nézhetnek, hallhatnak a
gyermekek.
A feladatok ütemezésénél figyelembe vesszük a hagyományokat, az ünnepeket és a bölcsőde
helyiségeit ennek megfelelően díszítjük. A díszítésbe bevonjuk a gyerekeket és a szülőket is.

13. Gyermekélelmezés a mini bölcsődénkben
A gyermekek étkezését az intézmény főzőkonyhája biztosítja.
A korszerű táplálkozási elveknek és konyhatechnikai eljárások figyelembevételével az
élelmezésvezető, a szakáccsal és a szakmai vezetővel közösen állítja össze, legalább két hétre előre
az étlapot, a korosztály élelmezési-, nyersanyagnormáinak figyelembe vételével.
A bölcsőde-étkezésre a 9/1985.(X.23.) EüM.-BkM.számú „Az étkeztetéssel kapcsolatos
közegészségügyi szabályokról” szóló együttes rendelet vonatkozik, mely a megvalósításban
meghatározó.
A gyermekek étkeztetésénél az általános szabályok mellett bizonyos speciális szempontokat is
figyelembe veszünk.
A bölcsődében az étkezések száma napi négy alkalom, az egész napos ellátást igénybevevő
gyermekek részére. Mivel ez a napi energiaszükséglet 75%-át fedezi, igen fontos az étkezések közötti
szünetek betartása, hogy a gyomor kiürülhessen, jobb legyen az emésztés.
A megfelelő folyadékpótlásról is gondoskodunk.

14. Dokumentáció
A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról való
tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban megfogalmazott módon dokumentációt
vezet.
A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk felhasználása a gyermekről való
lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, a gyermek fejlődésének segítése, a
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hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítése érdekében
történik. A dokumentáció semmiféleképpen sem a gyermekek minősítését szolgálja.
A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok:
 a tárgyszerűség (objektivitás),
 a validitás (a szempontok, kategóriák, kritériumok stb. alkalmasak annak a helyzetnek,
folyamatnak a jellemzésére, amelyre használják őket),
 a hitelesség,
 az árnyaltság,
 a rendszeresség
 a folyamatosság.
A dokumentáció készítéséhez alkalmazott módszerek és eszközök kiválasztásánál a bölcsőde
tekintetbe veszi a kisgyermekek fokozott biztonságigényét (személyi- és tárgyi környezet állandósága,
az adott helyzetnek a kisgyermek megszokott, számára elfogadott élethelyzetekhez való hasonlósága).
A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi
szabályokat a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi a bölcsőde.
A kisgyermeknevelő által vezetett dokumentáció:
Csoportnapló „eseménynapló”
A csoport egészére kiterjedő dokumentáció. Vezetése napi rendszerességgel történik, a csoport
létszámát, és a napi eseményeket rögzíti. Szerepelni kell benne a csoport létszámának, a jelenlétnek
illetve a hiányzásnak. Továbbá a levegőn való tartózkodás időtartamának, az étrendnek, az esetleges
gyógyszeradásnak és a délelőtt illetve a délután történtek rövid összefoglalójának. A nevelői
bejegyzések a csoport szóbeli átadását-átvételét erősítik meg.
Gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatás
(33762-1 C.SZ.NY. 3354-1 r.sz.) vagy a 328/2011.(VII. 29.) Kormányrendelet 2.sz. melléklete
Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap
fejlődési lappal és fejlődési táblázattal együtt
(C.3354-6/a.r.sz.ny.r.) percentil tábla (fiú 3341-46/b, lány 3341-45/b)
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Fejlődési napló
A gyermek egyéni fejlődésének követését rögzítik a kisgyermeknevelők a bölcsődébe kerüléstől az
óvodába menésig. A naplót a gyermek „Saját kisgyermeknevelője” vezeti. A kisgyermeknevelő a
naplóban napról –napra szerzett tapasztalatait rögzíti.
A napló minden egyes gyermekről olyan képet ad, ami csak rá jellemző, ami megkülönbözteti őt a
csoport többi gyermekétől. A fejlődési napló részét képezi az adaptációs füzet.
Fejlődési napló vezetésének célja:
A kisgyermeknevelő nyomon követi, hogy a gyermek a különböző életkorban milyen fejlődési szinten
áll, fejlődésében előrelépés vagy lemaradás tapasztalható.
A fejlődési napló felhívja a kisgyermeknevelő figyelmét arra, hogy mi az, amire fokozottabban kell
ügyelnie a gyermek nevelése-gondozása közben.
Üzenő füzet
A család és a bölcsőde közötti írásos kommunikációt rögzíti.
Tartalma:
 információk a bölcsődéről (név, cím, telefonszám, kisgyermeknevelő neve)
 gyermek személyi adatai
 szülők személyi adatai, elérhetőségük
 háziorvos neve
 a szülőkön kívül ki viheti el a gyermeket a bölcsődéből
 a szülők jellemzése a gyermekről, az eddigi életút, szokások, nevelési módszerek
 kisgyermeknevelői bejegyzések (az első bejegyzés az adaptáció összegzése)
A kisgyermeknevelők a „saját” gyermekről 3 havonta beszámolót, jellemzést írnak a szülőknek. Az
üzenő füzet tartalmazza a beszoktatás folyamatát, a gyermek fejlődésbeli változását, a gyermek
fejlődésének nyomon követését illetve a különböző eseményeket, köszöntőket.
Bölcsődeorvos által vezetett nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok:
Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap
(a gyermek1 éves koráig havonta, később negyedévente vezetve)

15. A szakmai célok megvalósításának mérése, ellenőrzése
A bölcsőde, mint szociális intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.
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A csecsemő és kisgyermekkorban a fejlődés üteme a leggyorsabb, így kiemelkedő jelentőségű a
tudatosan felkészült, a társadalmi – gazdasági változások elvárásainak megfelelő, a szociális
érzékenységű családok támogatásában segítő bölcsődei szakember.
Az ellenőrzés rendkívül fontos szerepet kap bölcsődénk életében.
Célja:
a tervszerűen, folyamatosan, a bölcsődei élet különböző színtereire kiterjedő ellenőrzés
eredményeiből következtetéseket vonjunk le, és azokat megfelelően építsük be a további munkánkba.
A minőségbiztosítás jegyében az alapellátáson túl, fokozottan figyelünk a szakmai kiválóságra, a
szülői elégedettségre, az igények kielégítésére.

16. Mini Bölcsődénk Szakmai Programjáról és szolgáltatásainkról szóló
tájékoztatás helyi módja
A Szakmai Program az intézmény nevelői szobájában elérhető a szülők számára, illetve
intézményünk honlapján megtekinthető. A felvételt követő első szülői értekezleten az
intézményvezető ismerteti a szülőkkel.
Mini bölcsődénkről és szolgáltatásairól a www.szentkiralyszabadja.hu/ovoda honlapon, valamint a
szülői faliújságról tájékozódhatnak az érdeklődők.

17. Érvényességi nyilatkozat, legitimációs záradék
A Szakmai Program 2021. 07. 12 -től visszavonásig érvényes.
A Program hozzáférhető a mini bölcsődébe járó gyermekek szülei, bölcsődébe készülő gyermekek
szülei részére, továbbá a fenntartó, az ellenőrzést végző szervek és minden érdeklődő számára.

Zárszó
Bízunk abban, hogy szakmai programunk a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe
véve és a szakmai értékeket követve, szülői elvárásoknak megfelelően szolgálja a gyermekek
sokoldalú személyiségfejlődését.
Hisszük, hogy a szakmai program megvalósításával boldog gyermekkort, egészséges testi, lelki,
szociális fejlődést biztosítunk a gyermekeknek, és a bölcsődés kor végére alkalmassá válnak az
óvodai élet megkezdésére.
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Legitimáció
Véleményezte: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Szülői Szervezete.
Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyv, jelenléti ív, keltezés, aláírás.
……………………………………
SZSZ elnöke
Véleményezte és elfogadta: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde alkalmazotti
közösség tagjaival kibővült testülete.
Mellékelve a véleményezésről, elfogadásról készült jegyzőkönyv, jelenléti ív, keltezés, a
jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.
…………………………………

………………………………………

nevelőtestület nevében

alkalmazotti közösség nevében

Ikt.szám:
Szentkirályszabadja, 202..
PH.
………………………………..
Héninger Zsanett
intézményvezető
A házirendben foglaltakkal egyetért Szentkirályszabadja Község Képviselő- testülete.
Ikt.sz: …./202..
PH.
………………………………….
Gyarmati Katalin
polgármester
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MELLÉKLETEK
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1.sz melléklet
HÁZIREND

Bevezető
A házirendünkben megfogalmazott szabályok az intézményünkbe történő jogszerű belépéstől annak
elhagyásáig terjedő időre, illetve –évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint –a nevelési időn
túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek.
A házirend szabályozása intézményünk pedagógiai programja és a működést szabályozó SZMSZ - el
összhangban, a köznevelési törvényben és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben foglaltak figyelembe vételével a
hozzánk járó gyermekek és szüleik érdekeit szem előtt tartva készült.
Minden olyan információt itt adunk meg, mely szükséges az óvodai, bölcsődei

életben való

eligazodásban, tájékozódásban.
Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a
gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében és legyenek partnereink a benne
foglaltak érvényesülésében.

Az intézmény adatai
Neve: Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
Székhelye: 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 22.
Telephelye: 8225 Szentkirályszabadja, Erkel Ferenc utca 11.
Telefon: 06-88-789-354
Fenntartó: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Intézményvezető: Héninger Zsanett
Gyermekorvos: Dr. Győri Blanka
Tel.:88/789-882
Védőnő: Dombai Szilvia
A házirend időbeli hatálya:
A Házirend a nevelőtestület jóváhagyásával, valamint a szülői szervezet véleményezésével lép
hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól.
Felülvizsgálata:
Évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása:
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Az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület, a szülői közösség.
A házirend személyi hatálya kiterjed:


Az óvodával , bölcsődével jogviszonyban álló minden alkalmazottra.



Az óvodával , bölcsődével jogviszonyban álló gyermekekre és szüleikre.



Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre.
Azokra, akik részt vesznek az óvoda ,bölcsőde feladatainak megvalósításában.

A házirend területi hatálya kiterjed:


Az óvoda, bölcsőde területére.



Az óvoda, bölcsőde által szervezett, a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó óvodán,
bölcsődén kívüli programokra.



Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.

A házirend nyilvánossága :


A házirend egy példányát az intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.



A házirend nyilvános, megtekinthető az óvoda, bölcsőde hirdető falán, az intézmény
irattárában, valamint az intézmény honlapján.



A

házirenddel

kapcsolatban

felmerült

kérdésekre

az

intézményvezető,

és

az

óvodapedagógusok , kisgyermekgondozók adnak választ.

Az intézmény működési rendje
1. Az intézmény nevelési ideje
Nyitva tartás
Az óvoda és bölcsőde éves nyitva tartása
Az oktatásért felelős miniszter rendelete alapján a nevelési év az intézményben minden év szeptember
01 – től következő év augusztus 31 – ig tart.
Nyári zárva tartás időtartama:
Óvodánk, bölcsődénk a nyári időszakban 4 hét időtartamra tart zárva, melynek időpontjáról minden
év februárjában értesítjük a szülőket.
Nevelés nélküli munkanapok:
Minden naptári évben 5 munkanapon, intézményünk nevelés nélküli munkanapot szervezhet. Ezeken
a napokon az intézmény csak ügyeletet szervez, mert a nevelőtestület olyan nevelési értekezletet,
tanácskozást tart, amelyre a minőségi nevelőmunka végzéséhez szükség van, s amelyeket a
gyermekek napi kötelező felügyelete mellett máshogy nem tarthatunk. Ezeket a napokat egy héttel
előre jelezzük.
Az óvoda épülete hétfőtől- péntekig 06:15 -17:00-ig tart nyitva.
43

A gyermekek felügyeletét az óvoda 06:15 -17:00-ig biztosítja.
A gyermekek reggel 06:15 - 07:00 -ig, délután 16:00- 17:00 -ig összevont csoportban tartózkodnak,
óvodapedagógus felügyelete alatt. 07:00 óra után a gyermekekkel a saját óvónőjük foglalkozik, a
saját csoportjukban.
A bölcsőde épülete hétfőtől -péntekig 06:30 -16:30-ig tart nyitva.
A gyermekek felügyeletét a bölcsőde 06:30-16:30-ig biztosítja.
A gyermekek egész nap kisgyermekgondozó felügyelete alatt vannak.
Az óvodát , bölcsődét szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napon zárva kell tartani. A
szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésről a fenntartó dönt írásbeli kérelem alapján.
2. Óvodába , bölcsődébe érkezés és távozás rendje
A gyermekek fogadása az óvodában reggel 06:15 – kor, a bölcsődében 6:30-kor kezdődik.
Gyermek csak kísérettel jöhet az óvodába, bölcsődébe, és csak kísérettel mehet ki. Kiskorú
kíséretével csak szülői nyilatkozat ellenében adjuk át a gyermeket, melyben a szülő vállalja a teljes
felelősséget. A gyermeket érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek,
kisgyermekgondozónak.
Délutáni pihenést nem igénylő családok számára óvodából való elindulás időpontja 12:30,
bölcsődéből12:00 óra .
A délutáni pihenést igénylő családok vegyék figyelembe, hogy a csendes pihenő 12:30 – 14.30 között
történik, ezen idő alatt csak nagyon fontos ügyek miatt vigyék el gyermeküket.
Az óvodából, bölcsődéből a gyermek idegennek (családtagon kívül), vagy 14 év alatti gyermeknek
csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki. A szülő minden nevelési év elején köteles kitölteni
azt a szülői nyilatkozatot, melyben megjelöli, hogy kik vihetik haza a gyermeket. Hivatalos határozat
hiányában nem áll módunkban bármelyik szülőtől megtagadni a gyermek hazavitelét.
A válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után
korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására.
Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvodába, bölcsődébe zárásig, az óvodapedagógus,
kisgyermekgondozó kötelessége először keresni a szülőt, majd óvodában 17:15 óra után, bölcsődében
16:45 után, -ha ez nem vezetett eredményre - a gyermeket a Gyermekvédelmi és Ifjúsági Intézetbe
kell elvinni, illetve telefonon értesíteni őket.
Az intézményben a napirendet úgy alakítottuk ki, hogy a szülők a házirendben meghatározottak
szerint gyermeküket az óvodai, bölcsődei tevékenység zavarása nélkül hozhassák be és vihessék haza.
Amennyiben ezt valamilyen rendkívüli esemény miatt nem tudják megtenni, értesíteniük kell az
óvodát bölcsődét, hogy a gyermek megfelelő elhelyezéséről gondoskodni tudjunk.
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Csoportjaink napirendje a gyermekek életkorához igazodik. Az érkezés időpontja legkésőbb 08:00
óra. Kérjük lehetőleg eddig érjenek be az intézménybe. Amennyiben ez valamilyen okból nem
lehetséges, szíveskedjenek egyeztetni az óvodapedagógussal, kisgyermekgondozóval.
3. Az óvoda , bölcsőde létesítményeinek, eszközeinek használata
A gyermekeknek, dolgozóknak joga az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét
rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra.
Az udvaron a gyermekek csak óvodapedagógus, kisgyermekgondozó felügyeletével tartózkodhatnak.
Rendezvényeinken a nem az intézménybe járó gyermekekért (kistestvér, nagytestvér stb.) szüleik a
felelősek.
A szülők az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak az intézményvezető engedélyével
használhatják.
Az óvoda, bölcsőde épületében szülők, idegenek csak az intézményvezető engedélyével
tartózkodhatnak.
Az intézmény területén és annak 5 méteres körzetében dohányozni és szeszes italt fogyasztani tilos.
Gyermekekkel összefüggő szabályok
1. Elvárt viselkedési szabályok
Az intézmény szellemiségéből adódóan a gyermekek, dolgozók viselkedésének, megjelenésének,
minden megnyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie.
Gyermekeinket arra neveljük, hogy
tanulják meg tisztelni a felnőtteket,
fogadják el és szeressék egymást,
tudjanak alkalmazkodni,
legyenek képesek kifejezni magukat.
A durva agresszív, csúnya beszéd, hangoskodás nem fér össze elveinkkel.
Törekvéseink sikere érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az elveket erősítsék
gyermekeikben.
2. A gyermek megjelenése, öltözködése
Tisztaság, ápoltság, igényesség, kényelem jellemezze. Egészségi és kényelmi szempontok alapján
szükség van szobai, udvari (és esetleg alváshoz szükséges) váltóruhára, pótruhára (fehérnemű, póló,
zokni vagy harisnya, nadrág stb.). A ruhadarabokat, lábbeliket minden esetben jellel lássák el az
esetleges keveredés elkerülése érdekében. A tornaszoba használatához tornaruházat
szokásainak megfelelően szükségesek.
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a csoportok

A balesetek elkerülése végett kérjük, hogy nyakláncot, gyűrűt, karperecet ne hordjon a gyermek
intézményünkben. Az intézménybe behozott értékekért felelősséget nem tudunk vállalni (ékszer,
játék stb.).
3. Az intézménybe járáshoz nem szükséges dolgok behozatala
Az óvodai, bölcsődei élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, tárgyak behozatalát az intézmény
nem támogatja. Kivételt képeznek azok a tárgyak, amik a beszoktatási időszakban, alvási időben
(plüss alvóka) megnyugtató hatással vannak a kisgyermekre.
Továbbá a gyermek az óvodába, bölcsődébe járáshoz nem szükséges dolgokat csak akkor hozhat
magával, ha azt szülője az óvodapedagógussal, kisgyermekgondozóval előre megbeszéli.
Amennyiben a gyermek előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az óvodába, bölcsődébe
járáshoz nem szükséges dolgot, azt az öltözőben kell elhelyezni, vagy a csoportszobában ezek
számára kialakított helyre.
Az intézménybe a többiekre nézve veszélyes tárgyat, játékot (pl. szúró-, vágó- eszközt, tűzszerszámot)
behozni tilos! A szülő feladata és kötelessége naponta meggyőződni arról, hogy gyermeke hozott – e
magával ilyen tárgyat.
Az óvodába, bölcsődébe behozott tárgyakért, az azokban bekövetkezett kárért az intézmény nem
vállal felelősséget.
4. A gyermekek jutalmazásának, fegyelmezésének formái és elvei, értékelésének
szempontjai
A gyermeket a tőle elvárhatónál jobb teljesítményért jutalomban részesíthetjük. A jutalom lehet:
pozitív megerősítés, óvodapedagógusi, kisgyermekgondozói metakommunikációs jelzések, szóbeli
dicséret, írásbeli dicséret, tárgyi ajándék.(tárgyjutalom, jutalom kirándulás, belépőjegy.)
A gyermekekkel kapcsolatos fegyelmező intézkedések formái és alkalmazási elvei:
Intézményünk fontosnak tartja a gyermekek kiegyensúlyozott és sokoldalú személyiségfejlődését, a
gyermekekhez való pozitív hozzáállást, mint nevelési eszközt, melyet – többek között – a félelem
nélküli légkör megteremtésével ér el.
Alapelvek:
•

átterelés

•

óvodapedagógusi,kisgyermekgondozói példamutatás nyomásgyakorlás helyett

•

segítségadás, negatív események pozitívvá formálása

•

elfogadás, tükrözés módszere

•

választási lehetőség adása a gyermeknek

•

határok kijelölése

•

új szabályok közös felállítása és egységes szabálykövetés
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•

véleménykutatás a gyermekek körében

•

pozitív kicsengésű nyelvhasználat

•

közösségi érzés segítése.

Fegyelmező intézkedések formái:
•

Szóbeli figyelmeztetés, rosszalló tekintet.

•

Határozott tiltás.

•

Szülő jelenlétében történő elbeszélgetés.

•

Az

óvodapedagógus

és

kisgyermeknevelő

feladata,

felelőssége

a

gyermekekkel

megismertetni, elfogadtatni, azokat a magatartásformákat, amelyek teljesítése elengedhetetlen
a közösségi élet szempontjából.
•

Balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatását azonnal megakadályozzuk. A
gyermeknek minden esetben elmagyarázzuk, hogy miben volt helytelen a viselkedése,
valamint ennek milyen következményei lehetnek.

•

Minden esetben tudatosítjuk a gyermekben az elvárt viselkedés helyes szabályait.

•

Szigorúan tilos a testi fenyítés!

A gyermekek fejlesztését az óvodapedagógusok, kisgyermekgondozók egyénre szabottan végzik.
Ennek dokumentálását a fejlődési naplóban rögzítik. A „bemenettől a kimenetig” követik végig a
gyermek fejlődését, és ehhez, valamint a gyermekek fejlesztéséhez szakszerű eszköz áll
rendelkezésünkre.
A gyermekek értékelésének szempontjai:


Az értékelésnél figyelembe veszik az otthonról hozott ismereteket, készségeket, valamint a
korosztályuknak megfelelő tulajdonságokat.



Anamnézis felvétele és a beilleszkedés előkészítése az első lépés. Az erősödő
gyermekvédelem, a beilleszkedési zavarokat és fejlődési lemaradást mutató gyermekek
számának emelkedése egyre inkább szükségessé teszi a megfigyelhető gyermeki reakciók
háttértörténéseinek ismeretét.



Elsősorban a játékban használható vizsgálati módszereket alkalmazzuk a fejlődés nyomon
követésére 5 képességterületen: testi érettség – motoros; érzelmi – akarati; szocializációs;
anyanyelvi, értelmi.
5. A gyermek mulasztásának igazolására vonatkozó előírások

Ha az óvodapedagógus, kisgyermekgondozó megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a
többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. A
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megbetegedett gyermek hazaviteléről a szülő gondoskodik. A beteg gyermek az orvos által
meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt.
Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az óvodát, bölcsődét, részt vehet a
foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
Ha a gyermek az óvodai,bölcsődei foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha


a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, kisgyermekgondozónak, hogy gyermekét nem
viszi el az óvodába, bölcsődébe;



a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,



a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni.

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Távolmaradás oka
Betegség

Igazolás formája

Igazolás határideje

Orvosi igazolás

Betegség után a visszatérés első
napján az intézménybe érkezéskor az
óvónőnek,kisgyermekgondozónak
kell

átadni.

(Orvosi

igazolás

hiányában a gyermek nem vehető be
az

óvodába,

gyógyult,

bölcsődébe,
egészséges

jogszerű

igazolással

mivel
állapota
nem

alátámasztott.)
Váratlan vagy

Hatósági igazolás/szülői

A hiányzást követő első napon,

hivatalos esemény

igazolás írásban

óvodába,bölcsődébe érkezéskor az
óvónőnek,

kisgyermekgondozónak

kell átadni.
Családi program

A gyermek óvónőjének ,

Legkésőbb a hiányzást megelőző

kisgyermekgondozójának

napon

előzetes tájékoztatása írásban,

kisgyermekgondozónak kell átadni.

megjelölve a távolmaradás
időtartamát.
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az

óvónőnek,

Egy hetet

Az óvoda, bölcsőde „szülői

Legkésőbb a tervezett távolmaradás

meghaladó hiányzás

kérelem”

megkezdését megelőzően 3 nappal

formanyomtatványának

kell

kitöltése, az intézményvezető

intézményvezetőnek.

benyújtani

az

engedélyezése.
Ha a gyermek törvényes kötelezettsége alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben
igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az intézmény vezetője értesíti – az irányadó jogszabályokkal
összhangban – óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes
általános szabálysértési hatóságot és a gyámhatóságot. Az értesítést követően a gyermekjóléti
szolgálat és az intézmény haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának
feltárására figyelemmel meghatározza a veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet
megszüntetésével a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
6. Gyermek étkezése az óvodában, bölcsődében, étkezési térítési díj, óvodáztatási
támogatás
A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az intézmény feladata.
Az intézmény köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 72 órán át a hűtőben megőrizni
(NÉBIH), kivéve a kirándulásokra készült tízórait és a vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcsöt,
zöldséget. Az ételminta elrakása vonatkozik a szülők által behozott (születés- és névnapi), kínálásra
szánt édességre is (NÉBIH előírás). Az előírások szerint csak szavatossági idővel ellátott, vagy aznap
vásárolt, számlával igazolt ételeket vehetünk át.
Az intézmény területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott étellel (csokoládé,
túró rudi, cukorka, banán, üdítő stb.) tilos, a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda,
bölcsőde tisztán tartását is hátráltatja.
Tejérzékenység esetén az eltérő étkezés megrendelésére lehetőség van.
Az étkezések időpontja:
Reggeli 08:30 – 09:15 között
Tízórai (bölcsőde): 10:00
Ebéd 11:30 – 12:30 között
Uzsonna 14:45 – 15:15 között
A gyermek óvodai, bölcsődei ellátásra akkor jogosult, ha az étkezési térítési díjat a szülők
meghatározott időpontig a tárgyhónapban befizetik.
A befizetések időpontja a faliújságon olvasható, illetve az intézmény honlapján, facebook oldalán is
megjelenik.
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Az étkezéshez nyújtott szociális támogatások mértéke a törvény által biztosított szabályok szerint
kerül elbírálásra. A nagycsaládosok és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 50%-os
vagy 100%-os kedvezményt kapnak. Minden nevelési év elején szülői nyilatkozat formájában és
önkormányzati határozat bemutatásával igazolják a kedvezményre jogosultságukat.
7. A gyermek étkezése lemondásának, jóváírásának rendje
A gyermek hiányzása esetén az étkezést a szülőnek kell lemondania. A bejelentés napján 11:00 óráig
a következő napra tudjuk lemondani az étkezést. Kérjük, minden esetben jelezzék, hogy mikor tér
vissza a gyermek az intézménybe, hogy étkezéséről időben gondoskodni tudjunk.
A be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére a szülő nem tarthat igényt.

Szülő az intézményben
1. Szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása
Célunk olyan szeretetteljes, családias légkör kialakítása, amelyben a gyermekek biztonságot, törődést
és odafigyelést kapnak. Az óvodánkba, bölcsődénkbe járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják
meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. Esetleges
konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg.
Ezen törekvéseink és sikerein érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék
gyermekeikben. Példaadásukkal segítsék óvodánkat, bölcsődénket céljaink megvalósításában.
A közös feladat, munka érdekében kérjük, hogy az intézményben rendezett ünnepeken, programokon
minél gyakrabban vegyenek részt.

2. Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei
A szülőknek lehetőségük van arra – és igényeljék is -, hogy az óvodánkban, bölcsődénkben folyó
pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék
elő a közös gondolkozást.
Annak érdekében, hogy a gyermekek a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van
az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Kérjük, probléma vagy konfliktus esetén
mindenképpen keressék fel az óvónőt, kisgyermekgondozót, illetve az intézmény vezetőjét. Nem
etikus, értékrendünkkel nem összeegyeztethető az a magatartás, mikor probléma, konfliktus esetén
nem az illetékessel történik annak megbeszélése.
Együttműködésre alkalmas fórumok:


Szülői értekezletek



Nyílt napok



Közös rendezvények
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Fogadóórák



Az óvónőkkel, kisgyermekgondozókkal való rövid, esetenkénti megbeszélések.

Gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől,
kisgyermekgondozótól,
(élelmezésvezető,

vagy

dajka,

az

más

intézmény
csoportbeli

vezetőjétől

kérjenek.

óvodapedagógus,

Más

alkalmazottak

kisgyermekgondozó)

nincs

kompetenciája a gyermekről információt adni.
Az élelmezésvezető a gyermek étkezésének megrendeléséről-lemondásáról mond információt, a
csoportos dajka a gyermek gondozási feladataihoz kapcsolódó információkat közölheti (pl.evett-e,
hol a ruhája, öltözőszekrény rendjének betartása, szülői segítések nyomon követése: gyümölcsnaptár,
tisztasági csomag).

Védő-óvó előírások
Az SZMSZ-ben meghatároztuk azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek az
intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben gyermekorvos és a
védőnő biztosítja. Az óvodában, bölcsődében bármely területet érintő szakorvosi vizsgálathoz a szülő
írásbeli engedélye szükséges.
Óvodánkban, bölcsődénkben csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott,
gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek behozatala az intézménybe,
az ő gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem megengedett. Ilyen
esetben az óvónőnek, kisgyermekgondozónak kötelessége a gyermek átvételének a megtagadása.
A nevelési év alatt betegség esetén , háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása kötelező
az ÁNTSZ által előírt szabályoknak megfelelően.
Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs, ismeretlen eredetű kiütések (herpeszvírus, kötőhártya) esetén az
óvónő , kisgyermekgondozó értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket. Ezután már
a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ezekben az esetekben a gyermek csak orvosi igazolással
jöhet újból az intézménybe.
Állandó, rendszeres, napközbeni gyógyszeres kezelést igénylő, de nem fertőző gyermek
gyógyszerének beadását az óvodapedagógusokkal, kisgyermekgondozókkal egyeztetve tudjuk
megoldani,

amennyiben

a

(allergia,asztma,diabetes,epilepszia,szívbetegség).
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művelet

problémamentes

Fertőző betegség (rubeola,bárányhimlő,skarlát,májgyulladás,szalmonella,tetű) esetén a szülőnek
bejelentési kötelezettsége van. Intézményünk a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ-nek, és
fertőtlenítő takarítást végez.
Minden évben két alkalommal – valamint szükség szerint – balesetvédelmi bejárást tartunk és a
felmerülő teendőket elvégezzük. Baleset esetén a balesettől függően helyben, vagy szakorvosi
rendelőintézetben látjuk el a gyermeket a szülők azonnali értesítése mellett. A balesetekről a
szükséges bejelentéseket megtesszük.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodapedagógusok, kisgyermekgondozók a
gyermekeket életkoruknak megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesítik. A veszélyforrásokra
minden esetben felhívjuk a gyermekek figyelmét.
Az óvónő, kisgyermekgondozó teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: a
gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset
súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő,
orvos kihívása, elszállítása orvoshoz).
A gyermekvédelmi felelős minden nevelési év elején felmérő bejárást végez a csoportokban,
konzultálva az ott dolgozó óvodapedagógusokkal, kisgyermekgondozókkal. Nyilvántartást vezet a
különböző veszélyeztetettségben lévő gyermekekről, és a törvényességi eljárást lefolytatja.

Intézményen belüli egyéb rendszabályok
1. A reklám kihelyezésének szabályai
 A reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezetői engedély megkérése után, csakis az intézmény
profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek,
anyagok kerülhetnek ki az óvoda , bölcsőde hirdetőtáblájára
.
 Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való
megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges.
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2.sz melléklet
NAPIREND
Pillangó és Micimackó csoport napirendje
Idő
6:30 – 8:00

Csoport tevékenység
A gyermekek folyamatos érkezése, fogadása, mozgáskezdeményezés, játék,
szükség szerint pelenkázás, WC használata, kézmosás, reggeli mozgás
kezdeményezése

8:00 – 8:30

Reggelizés

8:30 – 9:30

Játék a csoportszobában, szükség szerint pelenkázás, WC-használata, kézmosás

9:30 - 9:40

Tízórai elfogyasztása

9:40 – 11:00

Öltözködés az időjárás függvényében, folyamatos kimenetel az udvarra, ha az
időjárás nem engedi játék a csoportszobában.

11:00 – 11:30

Folyamatos bejövetel az udvarról, vetkőzés, WC-használat, pelenkázás,
mosakodás, törölközés, fésülködés, játék a csoportszobában

11:30 – 12:00

Ebédeltetés, szájöblítés, szükség szerint fogmosás

12:00 – 14:30

Alvás

14:30 – 15:00

Ébredés sorrendjében pelenkázás, WC használat, kézmosás, törölközés,
fésülködés, játék

15:00 – 15:20

Uzsonna elfogyasztása

15:20 – 16:30

Játék a csoportszobában, folyamatos hazamenetel
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3.sz melléklet
KIEGÉSZÍTÉS A 2021-ES VÁLTOZÁSOKKAL

1. Bevezetés
A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának (a továbbiakban: Alapprogram) célja,
hogy keretet adjon a Magyarországon működő bölcsődei ellátást biztosító intézményben, szolgáltatásban folyó szakmai munkának. Az Alapprogram tartalma és szemlélete összhangban van Magyarország Alaptörvényével, a 3 év alatti korosztály ellátására és nevelésére-gondozására vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, a bölcsődei ellátás keretében végzett nevelés (a továbbiakban: bölcsődei
nevelés) hagyományaival, felhalmozott értékeivel, a nemzeti sajátosságokkal, a legújabb koragyermekkori kutatások eredményeivel.
Az Alapprogram fejezetei valamennyi bölcsődei ellátásra (bölcsődére, mini bölcsődére, munkahelyi
bölcsődére, családi bölcsődére) vonatkoznak, az egyes ellátási formák sajátosságainak figyelembevételével.
A jogszabályi előírások, a szolgáltatást igénybe vevők szükségletei és az intézményi adottságok alapján a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak helyi szakmai programot kell készíteni,
amelynek meg kell felelni az Alapprogramban foglaltaknak.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. Az Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem
csak a kisgyermek nevelését-gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg.
2. A bölcsődei nevelés
A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan
szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű
értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet
folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
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3. A bölcsődei nevelés alapelvei
3.1. A család rendszerszemléletű megközelítése
A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges szempont
a család működésének megismerése, megértése. A rendszerszemlélet lényege, olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket, hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Az
interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről és
gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a szakember hozzájárulhat a család életminőségének javításához.
3.2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása
A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a kisgyermek
sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a koragyermekkori intervenció szemléletének alkalmazására.
Ennek értelmében a kisgyermeknevelő feladata az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások,
megtorpanások felismerése és jelzése.
3.3. A családi nevelés elsődleges tisztelete
A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és azokat erősítve vesz
részt a gyermekek nevelésében. Mindezek értelmében fontos a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató életébe.
3.4. A kisgyermeki személyiség tisztelete
A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum, egyéni szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, bánásmód illeti meg.
A bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a
kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben tartásával.
Figyelmet kell fordítani az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális
képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására.
3.5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A feladatok színvonalas
megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő önismerettel, magas szintű
társas
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készségekkel bíró szakember képes. Ebből adódóan a kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása
szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai kompetenciái fejlesztéséért.
3.6. A biztonság és a stabilitás megteremtése
A kisgyermek egyéni igényeitől függő bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz történő
beszoktatásra, adaptációs időszakra úgy tekintünk, mint a kisgyermek elveszett biztonságának
újrateremtésére.
A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága („saját kisgyermeknevelő”-rendszer,
felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.
A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét.
A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden
formájától való védelmet is.
3.7. Fokozatosság megvalósítása
A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén érvényesülnie
kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a szokások kialakulását.
3.8. Egyéni bánásmód érvényesítése
A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, hiteles nevelői
magatartása. A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek spontán érésének, egyéni
fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, kompetenciáját, nemzetiségi/etnikai,
kulturális és vallási hovatartozását. A fejlődés ütemét mindig magához a gyermekhez viszonyítva kell
megítélni. Minden új fejlődési állomásnak kiindulópontja maga a gyermek. Ezért fontos, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz járó kisgyermekek mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben részesüljön érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodásban és támogatásban.
3.9. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensőséges, intim helyzetei.
A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei
nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás szükségletek kielégítése megteremti a
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magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit. A professzionális gondozás, hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt
színtere.
3.10. A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása
A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezért támogatásuk
kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben. Biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, átélhesse a spontán tanulás örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének vágya.
Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések biztosításával segíteni kell önálló kezdeményezéseit, megteremtve ezáltal az egész életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait.
4. A bölcsődei nevelés feladatai
4.1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, mint a kisgyermekes családokkal kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A család
erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével valósul meg.
A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú,
konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek
harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló
differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő, mint szakember, szaktudására,
tapasztalataira építve, a szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, módszereket.
4.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
A szakemberek feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, támogatása, a
harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése.
A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási helyzetekben valósul meg. A
rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és az évszakhoz igazodó napirend
biztosítja az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozást, a játék, a mozgás, a szabad
levegőn való aktív tevékenység és pihenés feltételeit. Az egészséges életmód, az egészségnevelés
érdekében törekedni kell az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakítására.
A prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális szakemberek is bevonhatók:
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gyermekorvos, dietetikus, gyógypedagógus, pszichológus, mentálhigiénés szakember,
gyermekfogszakorvos stb.
Elsősorban preventív szerepet tölthet be, de a sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és
gondozásra jogosult, a magatartás- vagy fejlődési problémákkal küszködő kisgyermekek esetében
korrektív lehetőségeket hordoz, az intézmény lehetőségeihez mérten kialakított, a nagymozgások
gyakorlásához, különféle mozgásfejlesztéshez szükséges eszközökkel felszerelt szoba vagy erre a
célra alkalmas helyiség, hidroterápiás medence vagy fejlesztő-, só-, fény-, hang-, zene-, mese- vagy
alkotóterápiás szoba.
4.3. Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése
A biztonságot nyújtó nevelői magatartás magában foglalja a szakember érzelmi elérhetőségét és
hitelességét, az érzelmek kifejezésére való ösztönzést, a pozitív és bíztató üzenetek rendszeres közvetítését, a világos elvárások és határok megfogalmazását. A kisgyermek bölcsődei ellátást nyújtó
intézménybe, szolgáltatóhoz történő kerülése több lehetőséget teremt a társas kapcsolatok megtapasztalására. Az együttlét helyzetei az énérvényesítés, a tolerancia, az empátia gyakorlásának színterei,
amelyek hozzájárulnak az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztéséhez.
Törekedni kell az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti nyitottság megőrzésére. A
kisgyermeknevelő feladata a kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében az ingerekben
gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása, a kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása a bölcsődei nevelés-gondozás minden helyzetében, mondókák, énekek, versek, mesék közvetítésével.
Különös figyelmet kell fordítani a sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra
jogosult és a hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi kompetenciáinak fejlesztésére szükség
esetén más segítő szakemberek bevonásával is.
4.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás lehetőségeinek
megteremtése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő környezet kialakításával történik. A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a szakember ismeretet nyújt, segíti a tájékozódást, a
tapasztalatok és élmények feldolgozását.
A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során szerepet kap az élmények, viselkedési és
helyzetmegoldási minták nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás támogatása.
Az önálló választás és a döntési képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző nevelői magatartás.
5. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei
Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának
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módszertani alapja az egyéni bánásmód érvényesítése, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek,
önértékelésének erősítése.
5.1. Tanulás
A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál nincs helye. A bölcsődei nevelés területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük. Tanulás, minden olyan tapasztalat-, illetve információszerzési folyamat, amely
tartós változást idéz elő a viselkedésben, illetve a gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát és környezetét. A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenységekbe ágyazottan történik.
A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés.
A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a
társakkal való együttes tevékenység és a kommunikáció. A tanulás formái az utánzás, a spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás.
A kisgyermeknevelőnek a sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermekek esetében szem előtt kell tartania, hogy náluk más jellegű és hosszabb időt vesz igénybe a
tanulási folyamat.
A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek fejlődésének
feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek interakciók.
Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi szükségleteit, akiknek nem a magyar az
anyanyelvük.
5.2. Gondozás
A gondozás bensőséges interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és gyermek között, amelynek elsődleges célja a gyermek fizikai, testi szükségleteinek maradéktalan kielégítése.
A személyes és a szociális kompetenciák kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni,
hogy közben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, ami növeli az együttműködési kedvet. A gondozási helyzetekben sem érvényesülhet teljesítményelvárás. Lényeges, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre, mivel az egyes mozzanatok megtanulása gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció
érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására.
A gondozás minősége jelentős mértékben befolyásolja a szokások kialakulását és az önállósodás
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folyamatát.
5.3. Játék
A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek
(megfelelőhangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A kisgyermeknevelő a gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, esetenként mintát nyújt, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok alakulására. A
kisgyermeknevelővel, a többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak
viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.
5.4. Mozgás
A csecsemő- és kisgyermekkor az alapvető mozgásformák kialakulásának és fejlődésének időszaka.
A kisgyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, számukra örömforrás a mozgás. Ezért a szobában és
az udvaron is biztosítani kell a minél nagyobb mozgásteret, a mozgásfejlesztő játékokat. A játékeszközökkel szemben elvárás, hogy felkeltsék az érdeklődést, fenntartsák a mozgásaktivitást és használatuk biztonságos legyen.
Biztosítani kell a környezet balesetmentességét és a veszélyforrások kiküszöbölését. Csecsemőknek
olyan játszóhelyet kell biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre, például: hempergő, elkerített szobasarok.
A nagymozgásos játékokra a szabadban, az udvaron és a teraszon több lehetőség nyílik, mint a szobában.
Még több lehetőséget kínál a benti nagymozgásos játékokkal felszerelt külön helyiség használata.
Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a kisgyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a
játékban.
A mozgásfejlesztő eszközök használata során a kisgyermekek szabadon próbálhatják, végezhetik az
egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel lehetőséget ad a
praktikus mozgások gyakorlására, finomítására.
5.5. Mondóka, ének
A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál sokrétű zenei élmény átélésére,
tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő énekés beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. A kisgyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségé-
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hez, érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják
esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket
kelt, örömélményt, érzelmi biztonságot ad a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok
megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez, valamint
a csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben,
szolgáltatónál végzett zenei nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a kisgyermek további zenei fejlődésére.
5.6. Vers, mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi és értelmi fejlődésére (ezen belül a beszéd, a
gondolkodás, az emlékezet és a képzelet fejlődésére), valamint a szociális fejlődésre. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így egyszerre feltétele és
eredménye a kisgyermek alapvető érzelmi biztonságának. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. A közös mesélés élménye segíti az aktív szókincs kialakulását és a világról való ismeretek megszerzését.
A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a népi és az irodalmi műveknek egyaránt
helye van.
A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó igényei
befolyásolják elsősorban.
5.7. Alkotó tevékenységek
Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés –, nem
annak eredménye. A kisgyermeknevelő feladata a tárgyi feltételek és elegendő idő biztosítása, az
egyes technikák, eszközhasználat megmutatása, a kisgyermek pillanatnyi igényének megfelelő technikai segítségnyújtással az alkotókedv ébrentartása.
A kisgyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével a kisgyermeknevelő segíti az alkotó
tevékenységek iránti érdeklődés fenntartását és az alkotásból fakadó öröm személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak érvényesülését. A leggyakoribb alkotó tevékenységi formák a bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál: nyomhagyó eszközök használata, firkálás, gyurmázás, ragasztás, gyűrés, tépés, ujjfestés vagy vastag ecsettel festés.
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5.8. Egyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, a környezet
aktív megismeréséhez, az egymásról és a környezetről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. babafürdetés, viráglocsolás, őszi falevelek gereblyézése, karácsonyi süteményszaggatás, gyümölcssaláta
készítése stb.).
Az öröm forrásai az „én csinálom” élményének, az együttességnek, a közös munkálkodásnak és a
tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A kisgyermekek bármikor bekapcsolódhatnak
és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. Ezek a
helyzetek lehetőséget nyújtanak az együttműködésre, a feladatok megosztására, ok-okozati összefüggések felfedezésére, megértésére.
6. A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei
6.1. „Saját kisgyermeknevelő”-rendszer
A kisgyermeknevelő a bölcsődei nevelés szakembere, aki személyiségével, nevelői attitűdjével mintát jelent a családok és a gyermekek számára egyaránt.
A „saját kisgyermeknevelő”- rendszer a biztonság és a stabilitás megteremtésének szabályán alapul.
A csoport vagy a csoport gyermekeinek egy része tartozik közvetlenül egy kisgyermeknevelőhöz. A
„saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője (felmenőrendszer). Ő kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését,
tartja számon az egyes fejlődési állomásokat, vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentációt és
felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért.
A „saját kisgyermeknevelő”- 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.
6.2. Gyermekcsoportok szervezése
A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a gyermekcsoport létszáma jogszabály által
meghatározott. Az előírtnál magasabb csoportlétszám nem fogadható el, mivel a minőségi bölcsődei
nevelést az életkornak és a sajátos igényeknek megfelelő felnőtt-kisgyermek arány garantálja.
A bölcsődei nevelés alapelveinek megfelelően a kisgyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt
ugyanabba a gyermekcsoportba jár. Életkor szerint homogén és vegyes csoportok egyaránt előfordulnak. A szakmai elveknek megfelelőbb az életkor szerinti homogén csoport, mert a gyermekek közötti
nagy egyéni különbségek kezelése homogén csoportban sem könnyű feladat és a vegyes korcsoport
előnyei a bölcsődés korban kevésbé érvényesülnek, mint a későbbi életszakaszokban.
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6.3. Tárgyi feltételek
A kisgyermeket körülvevő tárgyi környezetet – a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató
épületét, játszóudvarát és egyéb helyiségeit –, a jogszabályi és szakmai előírások, a csoportokba járó
kisgyermekek létszáma, életkora, igényei alapján úgy kell kialakítani, hogy az biztonságos legyen és
a bölcsődei nevelés megvalósítását szolgálja.
6.4. Napirend
A jól szervezett, folyamatos, ugyanakkor rugalmas napirend a kisgyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását
biztosítja, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes kisgyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport
életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről,
kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja.
A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is. A napirend kialakításának
további feltételei a személyi állandóság („saját kisgyermeknevelő”-rendszer), a tárgyi feltételek, a jó
munkaszervezés, a bölcsődei dajkával való összehangolt munka, a kisgyermekek otthoni életének,
életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele.

7. Családok támogatásának módszerei és lehetőségei
A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen erőforrások
eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializációs funkciójának minél szélesebb körű kibontakozásához. Ez a megközelítés szem előtt tartja a családi nevelés elsődlegességét,
a bölcsődei ellátás családi nevelésre való épülését. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája
van, mindegyik más-más szerepet tölt be, ezért célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni belőlük.
7.1. A családlátogatás
A családlátogatás célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a szülők otthoni környezetben való megismerése. Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt,
a kisgyermek ébrenléti idejében kerüljön sor. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő
bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket,
akikre gyermekét bízza. A családlátogatás fontos színtere a bizalmi kapcsolat megalapozásának, ami
feltétele a későbbi jó együttműködésnek.
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7.2. Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya,
az apa vagy más családtag jelenléte biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a gyermek között
az érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új környezethez való alkalmazkodást.
A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során a kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi
kapcsolatot, a szülő információt nyújt a bölcsődei nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés sajátosságairól.
7.3. Napi kapcsolattartás
A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról, hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések megfogalmazására
is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel jellemzi, de a negatív
eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai szabályoknak és az időkereteknek
megfelelően.
7.4. Egyéni beszélgetés
Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékozódást vagy a hoszszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolását szolgáló találkozási
forma.
Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, a bölcsődevezető. A szakmai kompetencián túlmenő
kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése.
7.5. A szülőcsoportos beszélgetések
A szülőcsoportos beszélgetések a bölcsődei nevelési évenként legalább három alkalommal szervezett
tematikus beszélgetések a csoportba járó kisgyermekek szüleit foglalkoztató aktuális nevelési témákról. A csoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelők vezetik, a szülőkkel kialakított partneri viszonyra építve. A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés
megtartását. Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a
saját viselkedésrepertoár bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések befolyásolhatják a szülők nevelési szokásait.
7.6. Szülői értekezlet
Bölcsődén belül a szülői értekezlet a szülők általános és az adott gyermekcsoportra vonatkozó tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó döntések elősegítését
szolgálja. Egy nevelési éven belül három alkalommal célszerű szülői értekezletet tartani (beszoktatások előtt, a beszoktatásokat követően és a nevelési év vége felé), de a bölcsődét, vagy az adott gyermekcsoportot érintő különleges helyzetekben rendkívüli szülői értekezlet összehívására is sor kerülhet.
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7.7. Indirekt kapcsolattartási formák
Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formákat. Az írásbeli tájékoztatók, hirdetőtáblák, honlap, szórólap, közösségi oldalakon való megjelenések lehetőséget adnak
az ismeretterjesztésre.
8. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató kapcsolatrendszere
A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését biztosítja a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatók egymás közötti szoros együttműködése.
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató és az óvoda között olyan kölcsönös együttműködésre épülő, tartalmas kapcsolat kialakítása szükséges, amely lehetővé teszi egymás szakmai elveinek, céljainak megismerését, megértését. Fontos a szakmai kompetencia elismerésén alapuló partneri
viszony előtérbe helyezése. Különös jelentőséggel bír ez a közös igazgatású integrált intézmények
esetében. Mindezek a kisgyermek érzelmi biztonsága folyamatos fejlődésének fenntartását szolgálják, intézményváltásnál segítenek az új környezetbe történő beilleszkedésben.
A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell kialakítani
mindazokkal a társintézményekkel és szakemberekkel, akikkel a családok kapcsolatba kerülnek/kerülhetnek, illetve akikkel a kapcsolat kialakítása a gyermek egészséges fejlődése, fejlesztése szempontjából szükséges.
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató és a különböző civil szervezetek közötti együttműködés is hozzájárulhat a bölcsődei ellátást igénybe vevő családok szükségleteinek, esetleges speciális
igényeinek kielégítéséhez.
9. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató az alapellátás elsőbbsége mellett családtámogató
szolgáltatásokat szervezhet. Ilyen szolgáltatások lehetnek a játszócsoport, az időszakos gyermekfelügyelet, a gyermekhotel, a nevelési tanácsadás, a játék- és eszközkölcsönzés. Mindezeket bármely
család igénybe veheti. A kisgyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatások esetében kiemelten fontos elkülöníteni és meghatározni az alapellátás és a szolgáltatások különbözőségeit és
jellemzőit.
A jó minőségű szolgáltatás megvalósításához a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítani
kell.
Valamennyi szolgáltatási forma megvalósításánál figyelembe kell venni a bölcsődei nevelés alapelveit, különösképpen a koragyermekkori intervenció szemléletének befogadását.
A szolgáltatások működtetésénél is kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok betartása.
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Az egyes szolgáltatások jellemzőit, az igénybevétel lehetséges módjait valamint a díjazást egyértelműen megfogalmazva, írásban kell rögzíteni.”
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4.sz melléklet
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde, (8225 Szentkirályszabadja,
Erkel Ferenc u.11.) mint a napközbeni ellátását biztosító intézmény vezetője, valamint a bölcsődei
ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) között.
Szülő (törvényes képviselő) adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………….
Születési név:……………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszám:…………………………………………………………………………………….
Gyermek adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
TAJ szám:……………………………………………………………………………………….
A bölcsődei ellátás kezdő időpontja:
A módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 42/A. § alapján bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható
- az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén, ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi
vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az
orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik
életévének betöltését követő augusztus 31-éig,
- a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátásban
annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben az hatodik életévét betölti,
a fenti kritériumok alá nem tartozó gyermek esetén,
- ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31éig gondozható, nevelhető bölcsődei ellátás keretében,
- ha a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, gondozható, nevelhető bölcsődei ellátás keretében abban az esetben, ha a
szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását addig az
időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
A bölcsődei ellátás kezdő időpontja:
A gyermek bölcsődei ellátása 2021. ………………..-tól kezdődik és
határozott –határozatlan időre szól (aláhúzandó)
Ezen időszak alatt fent nevezett gyermek a bölcsőde által nyújtott alapellátásokra a bölcsőde
nyitvatartási idején belül jogosult.
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A bölcsőde az alábbiakat biztosítja:
- szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a szocializáció
segítése,
- napi négyszeri (életkornak megfelelő) étkezés,
- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet,
- egészségvédelem egészségnevelés, kultúrhigénés szokások kialakulásának segítése,
- állandóság (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmód,
- időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra,
- személyes higiéné feltételeinek biztosítása,
- korcsoportnak megfelelő játékeszközök,
- rendszeres orvosi felügyelet, óvodai életre való felkészítés.
A bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja:
- a házirend megismerése,
- adaptációhoz szükséges idő és feltételek,
- tájékoztatás a gyermekével napközben történő eseményekről,
- rendszeres betekintés a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenő füzet),
- szülői értekezlet, egyéni és csoportos beszélgetés gondozónővel, vezetővel,
- tájékoztatók, étrendek megismerése.
A személyi térítési díj szabályai:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
( továbbiakban: Gyvt. ) 148 § (1)-(3),(5) bekezdései alapján az intézményi ellátásért térítési díjat
kell fizetni. A bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján
megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési
díjat, valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott
gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat. A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj
mértékét a Szentkirályszabadja Község Önkormányzat rendeletben szabályozza. A térítési díj
mértékét minden év március 31.-éig a fenntartó önkormányzat képviselő testülete határozza meg.
Ha a kötelezett a személyi térítési díjat a 148.§ (6) bekezdése alapján vitatja, illetve annak
csökkentését vagy elengedését kéri, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül a fenntartóhoz- Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületefordulhat.
Félnapos időtartamú napközbeni ellátás igénybevétele esetén, valamint a gyermek betegsége, illetve
egyéb okból történő hiányzása miatt, a jogviszony fennállása alatt a törvényes képviselő teljes havi
gondozási díj fizetésére kötelezett.
A törvényes képviselő a bölcsőde nyári zárva tartása idején mentesül a gondozásért fizetendő
térítési díj megfizetésétől. Amennyiben a nyári zárva tartás tört havi időtartamban kerül
megállapításra, a gondozásért fizetendő térítési díj a tényleges gondozási napok napi térítési díja
alapján kerül megállapításra.
A személyi térítési díj meghatározásához szükséges dokumentumokat és a díjfizetési
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kedvezményeket a kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat bemutatása után tudjuk
érvényesíteni (MÁK igazolás, illetve szakorvosi és szakértői bizottsági igazolás, 3 vagy több
gyermeket nevelők nyilatkozata, rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat).
A gondozás személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos
határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére. A
felszólítást tartalmazó levélben az intézmény tájékoztatja a törvényes képviselőt a szociális alapon
történő támogatás lehetőségeiről, valamint arról, hogy amennyiben a jelzett 15 napos határidő
elteltéig nem rendezi a tartozását végrehajtás iránti intézkedést kezdeményez.
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.20.)
önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés térítési díjairól.
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott étkezés díja naponta 2021. évben 415.- Ft
A bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díjat a szülő vagy a törvényes képviselő köteles havi
rendszerességgel megfizetni. A befizetés minden hónap két kijelölt napján személyesen, vagy banki
átutalással az intézmény számlaszámára történik. Amennyiben a szülő gyermeke bölcsődei ellátását
betegség, vagy egyéb ok miatt nem kívánja igénybe venni, haladéktalanul köteles bejelenteni a
bölcsődébe. Az étkezés telefonon történő lemondására előző nap 11:00-óráig van lehetőség. Be nem
jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A hátralékkal
rendelkező gyermek esetében 15 nap határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes
képviselőt tartozásának rendezésére. A térítési díjat a rendelet melléklete tartalmazza.
Az étkezési térítési díj meghatározásához a szülőnek ki kell tölteni a 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 6. melléklete a „nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez
bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” elnevezésű nyomtatványt. melynek a-e pontjaihoz a
szükséges dokumentumokat és a díjfizetési kedvezményeket a kedvezményre való jogosultságot
igazoló okiratot csatolni szükséges.
A nyilatkozat f) pontjához, amelyben a szülő arról nyilatkozik, hogy a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át,
semmiféle dokumentumot nem szükséges csatolni.
Ingyenes étkezés igénybevétele esetén a gyermek hiányzását, a hiányzás okát és várható időtartamát
a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a szülő köteles bejelenteni.
Benyújtott iratok alapján, a bölcsődei gondozási díj összege: 0 Ft / nap
étkezési díj összege: 415 Ft / nap

Megszűnik az ellátás:
A Gyvt. 37/A § szabályozza az alábbiak szerint:
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével
- ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, vagy a
harmadik életév beöltését követő december 31. után, valamint a Gyvt. 42.§ (4) alapján a gyermek 4.
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életévének betöltését követő augusztus 31.
- ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében
nem gondozható, ill. magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét.
- ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti
A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek elmulasztása
esetén panaszával a bölcsődevezetőhöz, valamint a fenntartóhoz fordulhat.
Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt. 35-37. paragrafusa rendelkezik
A gyermekjogi képviselő címe, és elérhetősége a bölcsőde faliújságján kifüggesztve megtalálható.
A házirend teljes dokumentuma nyomtatott formában, míg elektronikusan Szentkirályszabadja
Község honlapján megtalálható.
A szülő aláírásával igazolja, hogy a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde vezetőjének a szóbeli tájékoztatását megkapta:
a) az ellátás feltételeiről
b) az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról
c) az érték és vagyonmegőrzés módjáról,
d) az intézmény házirendjéről, a napirendről,
e) a panaszjog gyakorlásának módjáról,
f) a fizetendő térítési díjakról, valamint a kedvezményes étkeztetés igénybevételének a feltételeiről
g) az érdekképviseleti fórumról
Az intézménybe folyó gondozó – nevelő - oktató munkáról, és az a-g pontokban felsoroltakról a
szóbeli tájékoztatást tudomásul veszem.
Az ellátást igénylő kijelenti, hogy a megállapodásban foglaltakat megismerte, megértette és
aláírásával egyidejűleg egy példányát átvette.
Kelt: Szentkirályszabadja, 202...év ……………….. hó ……nap
………………………………….
Szülő/törvényes képviselő

……………………………………
Héninger Zsanett
intézményvezető
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