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„Fogd meg a gyermeked kezét. Menj vele sétálni. Mozogjatok olyan gyorsan, hogy érezzétek, 

hogyan dolgoznak izmaitok. Lassítsatok annyira, hogy észrevegyétek a bogarakat, a 

virágokat, azt, ahogyan az út ropog a lépteitek alatt, és a többi sétálót. Menjetek haza! 

Öleljétek át egymást!”   

/ Bonnie Remsberg és Antoinette Saunders / 

 

 

1. BEMUTATKOZÁS 

 

 

1.1. Az intézmény adatai 

Az intézmény megnevezése:  Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde  

Férőhelyszám:   12 fő (1 csoport) 

Alapítás dátuma:   2015. augusztus 31. 

Alapító:      Pusztaszabolcs Város Önkormányzata  

Székhelye:     2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 

Bölcsőde neve és címe:   Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 

                                                                       2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1 

Telephely neve és címe:   Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 

                                                                       Manóvár Óvoda Telephely 

                                                                       2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. 

Alapító okirat száma:   254-8/2019. 

A bölcsőde nyitvatartása:   H – P: 6 -17 óráig 

E-mail:    pszabovoda@gmail.hu 

Telefonszám:   +36/25 – 273 - 056 

Felügyeleti szerve:  Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő- 

testület 

Címe:      2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 

Fenntartó ellenőrzés rendje:  Pénzügyi, törvényességi és szakmai ellenőrzést 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata rendeli el. 

Hatósági és szakmai ellenőrzés:  Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztálya végzi. 

Közegészségügyi – járványügyi  Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

mailto:pszabovoda@gmail.hu
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ellenőrzés:  Főosztálya végzi.   

Gazdálkodás jogköre:  Gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv.  

Előirányzata feletti jogosultsága a mindenkori 

önkormányzati költségvetési rendelet szerint 

történik.  

A pénzügyi és gazdasági feladatokat a 

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal látja el.  

A munkamegosztás és feladatvállalás rendjét 

együttműködési megállapodás szabályozza. 

Jogállása:  Többcélú intézmény, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. tv. 20.§ (1) f) pontja 

alapján óvoda - bölcsőde 

 

Intézmény szakágazati besorolása: 889110 bölcsődei ellátás 

Ágazati azonosító:   650001 

Működési engedély száma:   FEC/01/808-15/2015 

Illetékessége, működési területe: Pusztaszabolcs Város közigazgatási területe.  

A közigazgatási területen kívüli gyermekek 

ellátását az intézmény a fenntartóval való előzetes 

egyeztetés után, szabad férőhely, valamint a 

szükséges pedagógusi létszám és tárgyi feltételek 

esetében biztosítja.   

Ellátandó szakfeladatai:  Gyermekek napközbeni ellátása, 

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében, 

Szakmai program készítőjének neve: Szabóné Varga Adrienn 

Elérhetősége:     Tel: +36-25-273-056         

E-mail: pszabovoda@gmail.com 

 

Szakmai program készítésének dátuma: 2020.  

Szakmai program érvényességi ideje: 2025.  

 

 

mailto:pszabovoda@gmail.com
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1.2. A mi városunk, Pusztaszabolcs bemutatása 

Pusztaszabolcs város Fejér megye keleti részén, Dunaújvárosi járásban helyezkedik el. 

Budapesttől kb. 50 km-re, Székesfehérvártól 35 km-re, Dunaújvárostól pedig 30 km-re 

fekszik. A Velencei-tó és a Duna is 10-10 km-re helyezkedik el a várostól. Pusztaszabolcsot 

könnyen meg lehet közelíteni az M6-os és az M7 –es autópályáról. Fontos vasúti csomópont. 

A lakosság nagy része naponta használja, a szomszéd településre való, munkába járás 

eszközeként. „Két oldalról a Cikolai és a Velencei-tó öleli körbe és alig 10 perc alatt 

eljuthatunk a Dunához is”
1
. 

Pusztaszabolcs több ezer éves múltját fontos régészeti leletek is bizonyítják. Kerültek elő 

bronzkori, kelta, római kori leletek is. A városban található Közép-Európa legnagyobb Heitz 

Csoport magyarországi élfurnér üzeme, a Stadler Magyarország Kft. vasúti javító üzeme, 

Agrár Zrt. Pusztaszabolcs infrastruktúrája fejlettnek mondható, a településen minden közmű 

megtalálható, az utak kb. 50 %-a aszfaltos. A település rendelkezik: 1 általános iskolával, 1 

szakközépiskolával, 1 óvodával, amely két feladatellátási helyen működik (melyből az 

egyikben – Manóvár Óvoda telephely –, 5 óvodai csoport mellett üzemel az egy bölcsődei 

csoport). A gyermek intézmények kihasználtsága maximális. A városban működik még 3 

orvosi körzet, védőnői hálózat, Családsegítő és Gyermekjóléti központ, mentőállomás, 

rendőrség, Katasztrófavédelmi őrs, önkéntes tűzoltó állomás. Az itt élő lakosok száma kb. 

6500 fő. A családsegítő központ felmérése alapján a lakosság nagy része átlagos szociális 

helyzetű, de egyre több hátrányos, főként szegénységben élő családdal találkoznak. A város 

jövőképét előre vetítve, optimisták a kilátások. A vasút korszerűsítése, valamint a nagyobb 

városokban, főleg Budapesten elszaladt magas lakás árak miatt kilátások vannak arra, hogy 

több ember költözik ki vidékre. A városfejlesztési projektek is egy élhetőbb, kényelmesebb, 

szebb városképet vetítenek elő. 

1.3. A szakmai program célja 

A bölcsődei szakmai program célja, hogy bemutassa és megőrizze szakmai értékünket, 

továbbadja célunkat, a jó gyakorlatokat bemutassa. Segítségünkre van a bölcsődei nevelés–

gondozás országos alapprogramja, mely alapot ad, de lehetőséget is, hogy új módszerekkel 

gazdagítsuk munkánkat, mely formálja szemléletünket. Az innovációnak, megújulásnak 

mindig a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani.  

                                                 
1
 Pusztaszabolcs Város Honlapja: https://pusztaszabolcs.hu/2020/04/isten-hozta-pusztaszabolcs-varos-honlapjan 
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1.4. A szakmai program elérhetősége 

A felvételt követő első szülői értekezleten a bölcsőde szakmai vezetője ismerteti a szülőkkel.  

A szakmai program papír alapon elérhető a szülők számára a vezetői iroda előtti kialakított 

helyen. 

2. A bölcsőde működését szabályzó főbb törvények
2
 

JOGSZABÁLY SZÁMA/NEVE: ELÉRÉSI LINK: 

              SZAKMAI SZABÁLYZÓK  

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, 

New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=9

9100064.TV  

1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99

700031.TV  

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99

800015.NM  

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300369.

KOR  

328/2011. (XII.29) Korm.rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1

100328.KOR&celpara=#xcelparam 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500415.

KOR  

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök 

biztonságosságáról 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0

300078.GKM  

A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. 

(II.19.) SZMM utasítás 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/33/

PDF/2010/2.pdf  

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes 

gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0

000008.SCM  

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes 

gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0

000009.SCM  

 

KÖZÉTKEZTETÉS 
 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400037.

EMM  

                                                 
2
 https://bddsz.hu/jogszabalyi-osszefoglalo-bolcsode 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800015.NM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800015.NM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300369.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300369.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR&celpara=#xcelparam
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500415.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500415.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300078.GKM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300078.GKM
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/33/PDF/2010/2.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/33/PDF/2010/2.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000008.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000008.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000009.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000009.SCM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400037.EMM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400037.EMM
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62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari 

termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A

1100062.VM  

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex 

Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv - A 

Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok 

(HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/2/64/b1

000/2-1_1969.pdf  
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3. A Bölcsőde célja, feladata, tevékenysége 

3.1. Bölcsődei nevelés célja 

 A bölcsőde a gyermekvédelmi alapellátás része. A bölcsőde húsz hetes kortól hároméves 

korig biztosítja a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását 

és nevelését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény alapján. A bölcsődébe felvehető minden gyermek, akiknek szüleik valamilyen oknál 

fogva napközbeni gondozásukat nem tudják biztosítani, akiknek szociális- vagy egyéb okok 

miatt egészséges fejlődésük miatt szükséges és fontos a bölcsődei gondozás – nevelés. 

A bölcsőde segíti a dolgozó anyák, valamint a szociális és mentálisan intézményes ellátásra 

szoruló családok gyermekeinek szakszerű ellátását. A bölcsődei nevelés és gondozás biztosítja 

a gyermekek koruknak és fejlettségüknek megfelelő testi-szellemei- lelki fejlődését a 

napirend kialakításával és a differenciált, egyénre szabott nevelési módszerek alkalmazásával. 

A bölcsődében megvalósul a gyermek korának és táplálkozás-élettani szükségleteinek 

megfelelő étrend összeállítása, a közétkeztetés biztosítása. A bölcsődében dolgozó 

szakemberek segítik és támogatják a kisgyermekes szülőket gyermeknevelési és gondozási 

feladatok ellátásában, tanácsaikkal építően hatnak az anya-gyermek és az apa-gyermek 

kapcsolat erősítésében.  

A bölcsődének fontos szerepe van a kora gyermekkori intervenció megvalósításához 

szükséges prevenciós tevékenységekben. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 

szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését 

követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

A csoportok összetételének kialakításánál fontos tényező az egymáshoz közel, egy 

korosztályú gyermekek elhelyezése egy azonos csoportban, valamint ideális, ha a nemek 

aránya közelít egymáshoz. A mi bölcsődénkben csak egy csoport van, így nem tudjuk ilyen 

módon figyelembe venni a csoport összetételt. A lehetőségünkhöz mérten az alcsoportok 

kialakításánál közelítünk ehhez az ideális összetételhez. Amikor év közben az óvoda át tud 

venni tőlünk egy óvoda érett kisgyermeket, akkor ez az elmélet nem biztos, hogy ismét 

érvényesülni tud, hiszen az újonnan felvett gyermek a csoport összetételét ismét 

megváltoztatja.  

Feladatok 

 A családban nevelkedő 0-3 éves korú gyermekek ellátása, minőségi gondozása-nevelése. 

 A rászoruló családok esetében a korai intervenció alkalmazása a gyermekek 

esélyegyenlőségének megvalósulása érdekében. 
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 Együttműködik a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival: gyermekvédelem, a szociális 

és oktatási szféra speciális intézményeivel és egyéb civil szervezetekkel a programja 

megvalósítása, a családok támogatása, segítése érdekében. 

 Nevelő - gondozó munkájában hangsúlyt fektet az új szakmai módszerekre és 

gyermekcsoportjában segíti annak megvalósulását  

 Képviseli az intézményt a különböző szakmai és társadalmi fórumokon, konferenciákon, 

és a megszerzett információkat megosztja, hasznosítja. 

 

A bölcsőde kiemelt feladataként kezeljük: 

 Napközbeni kisgyermekellátást 

 Gyermekélelmezés megvalósítását – HACCP program szerinti működését 

 Magas színvonalú nevelő – gondozó és nevelő munka biztosítása a bölcsődébe felvett 

gyermekek számára 

 Szakmai ismeret nyújtása a kisgyermek gondozásáról és neveléséről város 

kisgyermekes családjai számára    

 egészséges életmód alapjainak megismertetését, 

 a teljes körű egészségfejlesztést, 

 a családok segítését, 

 a közös gondolkodást és együttműködés a szülőkkel, 

 a szocializáció elősegítését, 

 a jeles napok megismertetése, 

 a gyermekvédelmet, 

 az anyanyelvi nevelést, 

 környezeti nevelés a „Zöld Bölcsőde” jegyében, és a fenntarthatóság csíráinak 

elültetése 

 

3.2. Alapellátáson túli szolgáltatások lehetősége a bölcsődében                               

A törvény lehetővé teszi, hogy a bölcsődében családokat segítő 

szolgáltatások működjenek, mint: 

 a játszócsoport szervezése, amely támogatja a GYED - en, 

GYES - en lévő anyák és családok életét 

 időszakos gyermekfelügyelet,  
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 játékkölcsönzés  

Ezek a szolgáltatások a mi bölcsődénkben jelenleg nem tudnak megvalósulni. Elsősorban 

azért, mert csak egy csoport működik, jelenleg nincs lehetőség kialakítani egy külön 

csoportot, valamint a személyi és tárgyi feltételeink sem tudják biztosítani a megfelelő 

funkciót. 

4. Küldetésnyilatkozat 

4.1. Pedagógiai Hitvallásunk 

A bölcsődei nevelés kiegészítésként funkcionál a családi neveléssel karöltve a kisgyermek 

életében, hiszen a családi környezet és minta meghatározó a kora gyermekkorban. A 

bölcsődei nevelés kiegészíti az esetleges hiányosságokat, és támogatja az erőségeket annak 

érdekében, hogy a kisgyermek lelki, fizikai, kognitív és szociális szükségletei korának és 

fejlődésének megfelelően ki legyenek elégítve a fejlődést elősegítve. Munkánkban 

meghatározó szerepe van a bölcsődei gondozás és nevelés alapprogramjának, mely keretként 

szolgál és alapot ad az intézményi nevelés szakszerű végzéséhez. 

A bölcsődei gondozás – nevelés országos alapprogramjának kerete: 

 ENSZ „egyezmény a gyermekek jogairól” című dokumentumban rögzítettek alapján 

 az általános emberi és etikai alapelvek figyelembevétele 

 a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire alapozva 

 a 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének maximális elismerése 

 a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlatának alkalmazása 

 a bölcsődei gondozás és nevelés történetének ismerete, a felhalmozott értékek 

elismerése, alkalmazása 

 

Ez a keret határozza meg a bölcsődében folyó gondozó és nevelő munka szakmai alapelveit. 

Az alapelvek elfogadása és a gyakorlatban való alkalmazása a bölcsődei nevelő- gondozó 

munkának a minimum követelménye. 

4.2. Gyermekkép 

Számunkra minden kisgyermek egyedi érték. Kutatások is alátámasztják, hogy az első életév 

a legszenzitívebb, legmeghatározóbb. Optimista fejlődését a genetikai adottságokon túl, az őt 

körülvevő szociokulturális légkör, a környezeti hatások együttesen határozzák meg. A 

gyermeket megilleti a különleges bánásmód, a mindenek feletti védelem, az elfogadás és 

szeretetteli támogatás. A csecsemő és kisgyermek feltétel nélkül bízik a felnőttben, róla a 
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legjobbat feltételezi. A korai kötődés meghatározza a további érzelmi fejlődését. A felnőtt 

feladata, hogy ez a számára a legjobb legyen, mint ahogy az is, hogy biztosítsa a gyermek 

számára a legoptimálisabb körülményeket a mozgáshoz, játékhoz, kognitív képességeinek 

kibontakoztatásához, szociális kapcsolataiban, bensőséges interakciókban. Ezáltal a gyermek 

kompetensnek érzi magát a saját tevékenységeiben, fejlődik akarat és éntudata. Kialakul az 

autonóm individuum, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy önállóan cselekvő emberré váljon. 

4.3. Kisgyermeknevelő kép 

A kisgyermeknevelőnek saját személyisége a legfőbb munkaeszköze. Amit az önmaga 

folyamatos monitorizálásával tud kontrolálni, ha kell, alakítani. Személyisége, viselkedésének 

minősége és milyensége a gyermekekre hat, ők a legjobb tükörképek. Elengedhetetlen 

tulajdonságának jegyei a hitelesség, empátia a feltétel nélküli szeretet és elfogadás. Fontos, 

hogy következetes legyen a nevelési elvárásaiban, de ha a helyzet megkívánja, rugalmasság is 

jellemezze viselkedését. Proffeszionizmusának alapköve, hogy megfelelő szakmai tudással 

rendelkezik a csecsemők és kisgyermekek pszicho-szomatikus fejlődésének menetéről, 

mindig releváns eszközökkel a megfelelő időben támogatja azt. Tudását folyamatosan 

megújítja, nyitott a szakmai fejlődésre. A bölcsődénkbe dolgozó kisgyermeknevelők a fent 

felsorolt kritériumoknak megfelelve törekednek a szülőkkel való együttműködésre, elősegítve 

és támogatva a családi nevelést, így biztonságot és folytonosságot biztosítanak a 

kisgyermeknek. A család képében megismerik a gyermekeket, fokozatosan az igényeire 

hangolódva segítik a kisgyermeket a csoportélethez, számára idegen környezethez és a 

társakhoz való zökkenőmentes elfogadásához. Segítik a gyermeket abban, hogy az idegen 

környezet számára biztonságot nyújtó, aktivitását, önállóságát, személyiségének 

sokszínűségét kibontó és támogató fészekké váljon az intézményes nevelés első 

lépcsőfokaként. A kisgyermeknevelő személye és viselkedése mindenkor és minden 

helyzetben példa a kisgyermeknek és a szülőknek egyaránt.  

Kisgyermeknevelő kapcsolatokra vonatkozó etikai normák: 

 szakmai vitákat tárgyilagosan folytasson, 

 kollegiális kapcsolataiban az értékek tisztelete, egymás megbecsülése és a hivatás 

iránti elkötelezettség domináljon, 

 méltó módon képviselje az intézményt a külvilág előtt, 

 mindaddig álljon ki a kollégája mellett a külvilág előtt, amíg annak hibája kétséget 

kizáróan be nem bizonyosodik, 

 minden jogos eszközt vegyen igénybe intézménye és szakmája jó hírének öregbítésére, 
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 a vezető és a beosztott kapcsolatát a korrektség, tárgyilagosság, az őszinteség, a 

kölcsönös bizalom és tisztelet jellemezze, 

 a kisgyermeknevelő a szülők között nem tesz különbséget, kapcsolatai egyenlők,  

 minden gyermekkel egyformán törődik, diszkriminációt nem alkalmaz, 

 törekszik a nevelés során keletkező konfliktusok helyes kezelésére, 

 az éves nevelő munkája tervének megvalósulását kísérje figyelemmel, szükség esetén 

vizsgálja felül, 

 a szakmai programban megfogalmazott elveket juttassa érvényre 

4.4. Bölcsődekép – Vízió a mi bölcsődénkről  

A mi bölcsődénk az a hely ahová a szülők nyugalommal, bizalommal adhatják be 

legféltettebb kincsüket, arra az időre, amíg ez szükséges. A ránk bízott kisgyermekek 

átvészelve a számukra hatalmas traumát, a szülőtől való elszakadást, rövid időn belül már 

mosolyogva érkeznek. Megkapva az egészséges fejlődésükhöz legmegfelelőbb személyi és 

tárgyi feltételeket. Ahol jó gyermeknek lenni. Felfedezni és élvezni a világot ártatlan 

rácsodálkozással, érdeklődésüket felkeltve, nyitottá téve. Ahonnan kilépve, később is jó 

visszalátogatni, visszagondolni. Ahol megkapják későbbi éveikhez is a legoptimálisabb, 

elfogadó, szakszerű, szeretetteljes alapokat. A szociálisan hátrányban lévő gyermekek is 

egyenlő eséllyel nevelkednek, fontos részei a közösségnek. Ahová a dolgozók reggelente 

szeretnek belépni, megbecsülést kapnak és nyugdíjba vonulásuk után is jó emlékeket őrizve 

gondolnak vissza az elmúlt évekre. Ahol a szakma magasabb szintre emelődik, megkapja a 

megfelelő elismerést, megbecsülést, figyelmet. Ezáltal a bölcsődés korosztály is 

reflektorfénybe kerül, kiemelve a 0-3 éves kor felbecsülhetettlen értékét. A felelősséget 

vállalva, amivel a legnagyobb kincsünknek tartozunk 

 

 
 

 

„Tudod…a virágom…Felelős vagyok érte. Hiszen olyan gyönge! És olyan gyanútlan. Egyebe sincs, mint 

négy semmi kis tövise, hogy a világtól védekezzék.” 

/ Antoine de Saint-Exupéry: A kisherceg/ 
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5. Minőségpolitikánk 

Alapkövetelmény számunkra a minőségi munka. Ennek biztosítéka kisgyermeknevelőink 

rendszeres továbbképzése, folyamatos szakmai fejlesztése, és az önképzés. Mindent 

megteszünk a szülők hiteles tájékoztatásáért, azért, hogy partnereinkkel összhangban, 

megelégedésükre végezzük munkánkat. A minőségfejlesztés érdekében fontosnak tartjuk a 

gyermekellátás színvonalának megtartását, új kutatások eredményeinek megismerését. A 

szakmai program a fenntartó szoros együttműködésével valósul meg. Törvényes keretek 

között, szakszerűen, hatékonyan végezzük feladatainkat. Fő célunk szolgáltatásaink magas 

színvonalú megvalósítása, megtartása, és fejlesztése. A szakmai vezető rendszeresen ellenőrzi 

a szakmai munkát. Kétévente történik, hatósági ellenőrzés formájában, a szakmai munka 

minden területre kiterjedő ellenőrzése. A minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy 

bölcsődénkben a szakmai program tartalmi elemei hatékonyan, hosszú távon megvalósuljanak 

a gyakorlatban.  

5.1. Szülői elégedettség mérése 

Bölcsődénk törekszik arra, hogy kivívjuk a szülők elismerését, bizalmát, mert ez kulcs ahhoz, 

hogy a ránk bízott kisgyermekeknek megteremtsük azt a légkört és környezetet, ahová 

reggelente szívesen érkeznek és napközben a jókedv jellemzi őket.  

Törekszünk arra, hogy megismerjük a családok, mint nevelőpartnerek igényeit, elvárásait, 

tájékozódjunk ezek teljesüléséről, és elvégezzük a szükséges korrekciókat. A szülői 

elégedettségről rendszeresen tájékozódunk az egyéni és csoportos beszélgetések alkalmával.  

A nevelési év végén kérdőív kitöltésével véleményezik a szülők a bölcsődei ellátást. A 

válaszokat a bölcsőde szakmai vezetője összegzi, elemzi. Az eredményekről tájékoztatjuk a 

szülőket. Az elégedettségmérés lehetőséget ad arra, hogy:  

 meghatározzuk, értékeljük az Intézmény helyzetét;   

 a rendelkezésére álló erőforrásokat a szükséges fejlesztésekre fordítsuk;  

 kidolgozzuk a fejlesztési stratégiát, a tényekkel, adatokkal alátámasztott       fejlesztési 

koncepciót; 

 új módszereket kezdeményezzünk;  

 elismerjük a munkatársakat. 

5.2. Képzés, továbbképzés, egyéni szakmai fejlődés biztosítása 

A kisgyermeknevelőket támogatjuk és lehetőséget biztosítunk a továbbtanulásra és szakmai 

fejlődésre egyaránt. Részt vesznek a kötelező továbbképzéseken, melyeket megtervezünk 
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négy-, illetve az adott nevelési évre. Házi továbbképzések keretében megvitatunk egy – egy 

szakmai témát, lehetőséget adva és kapva új módszerek ismertetésére, mely hivatásunk egy új 

szegmensét tárja fel. Kihasználjuk a Nemzeti –és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett 

pályázati lehetőségeket. Gyakornoki rendszerben biztosítjuk a pályakezdő kisgyermeknevelők 

szakmai útját és fejlődését. 

6. A bölcsődei ellátás igénybevételének a módja 

A 15/1998. évi NM rendelet értelmében bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától 3 éves 

korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31. napjáig vehető fel, melyben a 3. 

életévét betölti.   

A bölcsődei csoportba azok a gyermekek vehetőek fel, akik pusztaszabolcsi lakcímmel, 

rendelkeznek. 

A felvétel a szülő (törvényes képviselő) írásbeli kérelme alapján történik. 

A fenntartó minden évben tavasszal meghirdeti a bölcsődei felvételt, a beiratkozási napokat. 

Ezen kívül, egész évben folyamatos a lehetőség beiratkozásra.   

A bölcsődei felvételről részletesen rendelkezik az Intézmény Felvételi Szabályzata. A 

bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény megállapodást köt a szülővel, a törvényes 

képviselővel.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. Tv. 

42.§ (1) értelmében amennyiben a gyermek nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének 

betöltését követő augusztus 31.-ig tovább gondozható a bölcsődében.   

6.1. A szolgáltatás igénybevételének módja 

A bölcsődénkben az ellátás, mint alapszolgáltatás igénybevételének lehetősége egész évben 

folyamatos.  

Bölcsődei nevelésre-gondozásra jogosult az a 3 éven aluli gyermek, akinek szülője (törvényes 

képviselője): 

 munkavégzése  

 felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folyó tanulmányai  

 munkaerő piaci képzésben való részvétele  

 orvos által igazolt betegsége  

 vagy egyéb ok miatt a gyermek napközbeni ellátását biztosítani nem tudja.  

 

A bölcsődei felvételt a szülő (törvényes képviselő) a saját elhatározásából kérheti és 

személyesen terjesztheti elő a bölcsődei csoport szakmai vezetőjének.  
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6.2. A gyermek napközbeni ellátását a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti 

 a védőnő  

 a házi gyermekorvos  

 a gyermekjóléti szolgálat  

 a szociális és családgondozó  

 a gyámhatóság  

6.3. A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges 

 munkáltatói igazolások, kereseti kimutatás  

 tanulói jogviszony esetén iskolalátogatási igazolás  

 a szülő betegsége esetén a megfelelő orvosi igazolások  

 a gyermek és a szülők lakcímkártyájának, személyi igazolványának másolata  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata 

 a gyermek oltási könyve 

 a gyermek TAJ kártyájának másolata 

 a gyermek tartósbetegsége esetén orvosi igazolás  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló jegyzői határozat  

 három vagy több gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár igazolása 

7. Az ellátást igénybe vevők jogai 

7.1. Az ellátást igénybe vevőket megilleti 

A bölcsőde gyermek öltözőjében elérhető és megtekinthető a gyermekek és szülők jogait 

tartalmazó dokumentum, a házirend, Gyermekjogi képviselő, a Családsegítő és a 

Gyermekjóléti Intézmény elérhetősége. 

 az alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartása, különös 

tekintettel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez 

való jogra  

 személyes adatainak védelme, és a titoktartás  

 az ellátott jogi (gyermekjogi) képviselő segítsége jogainak gyakorlásában, esetleges 

panaszaik megfogalmazásában és kivizsgálásában. 

Panasz esetén az intézményvezető 15 napon belül köteles írásban értesíteni a panaszost az 

kivizsgálás eredményéről. Amennyiben a panasztevő kifogásolja az intézkedést, 8 napon belül 

a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 
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7.2. A gyermekek jogai 

 segítséget kapjon a családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához  

 emberi méltóságának tiszteletben tartásához  

 állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, 

nevelésben részesüljön  

 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban 

részesüljön. 

 a gyermekeknek joguk van a pihenésre, a szabad játékra 

 a gyermekeknek joguk van a jó minőségű orvosi ellátáshoz, tiszta környezethez, a jó 

minőségű, elégséges táplálékhoz 

 a gyermekeknek joguk van a hiteles információkhoz jutáshoz 

 a gyermekeknek joguk van nemet mondani 

 a gyermekeknek joguk van a testi integritáshoz 

 a saját képmásukhoz való jog 

 a gyermekeknek joguk van a véleményalkotáshoz 

 a gyermekeknek joguk van másokkal találkozni, csoportokhoz és szervezetekhez 

való csatlakozáshoz 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, ellátásával foglalkozik.  

7.3. A szülők (törvényes képviselő) jogai 

 a gyermeke nevelkedését elősegítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget 

kapjon  

 megválassza a bölcsődét  

 megismerje a bölcsőde nevelési-gondozási elveit, az ott folyó szakmai munkát  

 megismerje a gyermeke ellátásához kapcsolódó dokumentumokat  

 tájékoztatást és tanácsot kapjon a gyermekét nevelő-gondozó személyektől  

 véleményt nyilvánítson, vagy javaslatot tegyen az intézmény működését illetően  

 betekinthessen a gyermeke bölcsődei életébe.  

A bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő szülő (törvényes képviselő) köteles a gyermeke 

ellátásában közreműködő szervekkel, intézményekkel, személyekkel együttműködni. 
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7.4. A bölcsődében foglalkoztatott személyek jogvédelme 

A dolgozóink tájékoztatva vannak jogaikról, jogorvoslati lehetőségeikről. 

Érdekükben biztosítani kell: 

 a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülésben részesüljenek  

 tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat  

 munkájukat elismerjék  

 megfelelő munkakörülmények között végezhessék munkájukat.  

 

8.  Érdekképviseleti fórum 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény 

értelmében, a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az intézmény 

érdekképviseleti fórumot köteles működtetni. 

Bölcsődénk az előírásnak megfelelően az igénybe vevők érdekvédelmének, panaszjoguk 

gyakorlásának céljából Érdekképviseleti Fórumot működtet.  

Az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályzatát, tagjainak elérhetőségét, valamint a 

gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége jól látható helyen a gyermeköltözőben van 

kifüggesztve. 

A bölcsőde szakmai vezetője minden évben 2 alkalommal – szeptemberben, és a beiratkozás 

után – hívja össze az érdekképviseleti fórumot.  

8.1. Az érdekképviseleti fórum tagjai 

Az érdekképviseleti fórumnak 4 tagja van: 

 a nevelési egységeket képviselő szülők közül   1 fő,  

 a bölcsődét képviselő kisgyermeknevelők közül   1 fő,  

 a bölcsőde szakmai vezetője    1 fő  

 a fenntartó önkormányzat delegáltja   1 fő 

Az aktuális tagok névsorát jól látható helyen a szülők tudomására hozzuk. 

8.2. Az érdekképviseleti fórum feladata 

 az intézménnyel jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekeinek védelme,  

 hozzá benyújtott panaszok és a hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálata, döntés,  

 intézkedések kezdeményezése a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más 

hatáskörrel rendelkező szervnél,  

 az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezésére,  
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 működtetésére, valamint az ebből származó bevételek felhasználására vonatkozó 

javaslattétel  

 a házirend elfogadásánál egyetértési jog gyakorlása.  

8.3. Az érdekképviseleti fórum működése 

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek 

védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal 

élhetnek az intézményvezetőnél, a bölcsőde szakmai vezetőjénél vagy az érdekképviseleti 

fórumnál:  

 

Az intézmény vezetője, a bölcsőde szakmai vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a 

panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról.  

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, ha 15 napon belül nem kap értesítést a 

vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, az intézmény 

fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat jogorvoslatért.  

A fórum szabályos működtetése érdekében évente két alkalommal ül össze. 

Önkormányzat a bölcsőde működtetésével teljesíti, a város lakossága által rá rótt feladatot, 

miszerint biztosítja a lehetőséget a családok számára, hogy a gyermekük 20 hetes korától 3 

éves koráig napközbeni ellátását nyújt azok számára, akik jogosultak az ellátás 

igénybevételére. 

 

9. Személyi és tárgyi feltételek 

9.1. Humán erőforrás 

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde Manóvár Óvoda telephelyén 1 bölcsődei 

csoportban történik a gyermekellátás.  Az engedélyezett dolgozói létszám 4 fő.  

Minden dolgozó rendelkezik a munkaköréhez előírt képesítéssel.  

 

Szakmai vezető:       1 fő 

Nevelői - gondozói munkát végző kisgyermeknevelő: 2 fő 

Bölcsődei dajka:      1 fő 

 

Élelmezésvezető:      1 fő (élelmezési beszállító) 

Bölcsődeorvos:      1 fő (heti 1 órában)  



20 

 

 

A bölcsődei dajka a takarítási feladatok mellett segíti a kisgyermeknevelő munkáját (beviszi 

az ételt, ágyaz, felügyel a kisgyermekekre, akik elsőként érnek ki, illetve be az udvarról.) 

 

A gyermekek naponta magas szintű szakképzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők által 

megvalósított, koruknak és fejlettségüknek megfelelő gondozásban - nevelésben részesülnek. 

A kisgyermeknevelők olyan munkakörülmények között dolgozhatnak, ahol szakmai 

tudásukat, gyermekszeretetüket kamatoztathatják.  

Szakmai fejlődésüknek és a továbbtanulásuknak lehetősége biztosítva van. 

 

Dolgozók szakmai végzettsége:  

 1 fő szakmai egység vezető: Főiskola (Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA) 

 2 fő kisgyermeknevelő: Kisgyermeknevelő OKJ 

 1 fő szakképzett bölcsődei dajka 

9.2. Tárgyi feltételek 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a Pusztaszabolcs Városi Manóvár Óvoda telephelyen, a 

megfelelő körülmények biztosításával működteti a bölcsődei csoportot. Meg van a lehetősége 

annak, hogy változatos játéktevékenységet folytassanak a csoportszobában és a tágas (141 m
2
) 

udvaron egyaránt.  

 

Csoportok száma:  1 

 

Férőhelyek száma:  12 fő 

 

Kiszolgáló egységek:  

Tejkonyha:    1  

Tálalókonyha:   1 Óvodával közösen) 

Mosoda:     1 (Óvodával közösen) 

 

Manóvár óvoda épületének bemutatása: Az intézmény 1966 októberében, mint II. számú 

Napközi otthonos óvoda nyitotta meg kapuit, két csoporttal. 1986 októberében a 

megnövekedett gyermeklétszám igényei alapján, még négy csoporttal bővült. A hat csoport 

150 férőhellyel működött. 2003-ban kapta a Manóvár nevet. 2015-ben az egyik óvodai 
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csoport átalakítása után kapott helyet a bölcsődei csoport az épületben. Tágas udvar öleli át az 

intézményt. Az épületben megtalálható egy tágas tornaterem (a csoportok, beleértve a 

bölcsődei csoportot is, felváltva használhatják a termet), öltözők, tálaló konyha, tejkonyha, 

mosó-vasaló helység, nevelői szoba, logopédiai foglalkoztató – fejlesztő szoba. A bölcsőde 

udvara nem kapcsolódik közvetlenül a csoporthoz, de könnyen megközelíthető, különálló, 

lekerített az udvarrésze. Az udvari játékok pótlására és időszakos bővítésére való felmerülő 

igényt mindig az éveleji költségvetés megtervezésénél jelezzük. Az udvar egy része a közel 

jövőben gumitéglás burkolatot kap. Így az udvar területén megvalósul a különböző burkolatok 

váltakozása, lehetővé téve a váltakozó burkolaton való járást, játszást (fű, gumitégla, műkő). 

 

9.2.1. A bölcsődei csoportszoba 

A csoportszobák berendezése és felosztása a gyermekek igényeihez igazodik. Az étkező 

asztalok és székek lekerekített szélűek, méretük a gyermekek méretéhez igazodik. A belső tér 

kialakítása során a kisgyermeknevelők igyekeztek a gyermekek igényeikhez, valamint a 

szakmai elvárásnak megfelelő szobarészeket kialakítani. A szoba fontos része a meleg sarok, 

ahová jó „bekuckózni”, kényelmesen és otthonosan elhelyezkedve mesét hallgatni, 

képeskönyvet nézegetni vagy egyszerűen csak elvonulni és megpihenni a gyermeknek. A 

rendelkezésre álló játékkészlet az adott korosztálynak megfelelő. Bővítése és színesítése 

folyamatos megoldandó feladat. A játékok könnyen tisztíthatók, fertőtlenítése folyamatos. 

Ügyelünk arra, hogy a balesetmegelőzés érdekében ne legyenek töröttek, könnyen 

eltávolítható darabból állók. Rendelkezésre állnak minden tevékenyformához a megfelelő 

játékszerek (manipulációhoz, utánzó játékokhoz, szerepjátékokhoz, konstruáláshoz, alkotó 

tevékenységhez, mozgásfejlesztéshez…). Nyitott polcon, gyermekek számára elérhető 

magasságban vannak elhelyezve azok a játékok, amik nem asztali, vagy fokozott felügyeletet 

igénylő eszközök. A játékok megválasztásánál fontos, hogy felkeltsék a gyermek 

érdeklődését, többfajta tevékenységre legyenek alkalmasak. Állapotuk, színük esztétikailag is 

megfelelő legyen. Az alapjátékok (játszókendők, babák, labda, képeskönyv) kellő 

mennyiségben vannak jelen a szobában, így a kisfiúk is játszhatnak babákkal, a kislányok 

pedig kisautókkal. Mivel egy csoportos bölcsődénkben több korosztály kap egyszerre helyet, 

így fontos, hogy mindegyik korosztálynak megfelelő játék elhelyezésre kerüljön a szobában. 

Csecsemőkorú gyermeknek, tipegő korú gyermeknek gyűjtögető, soralkotó, konstruáló, 

húzogatható és tologatható játékok, üreges játékok, plüssök, babák, míg a nagyobb 

gyermekeknek főleg a szerepjáték kellékei kapnak nagyobb hangsúlyt. Annak a lehetősége is 
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felmerül, hogy a gyermekek kipróbálják egymás korosztályának a játékait, hiszen azok 

nincsenek szigorúan elszeparálva egymástól, ez a lehetőség főleg a kisebbeknek motiváló. 

 

9.2.2. Fürdőszoba 

A bölcsődei csoport előírásnak megfelelően kapcsolódik a biztonságosan megközelíthető 

fürdőszobával. A gondozás folyamatosságát, a gyermek önállóságának támogatását az 

előírásnak megfelelően elhelyezett, a kisgyermek méretéhez igazodó eszközök biztosítják, 

támogatják a gyermeki kompetenciát, önmaga ellátásával kapcsolatban, valamint a helyes 

higiénés és esztétikai nevelést. A fürdőszobában elhelyezett egész alakos tükör a testséma 

kialakulásában segít. Csoportunkban a fogápolás gyanánt a szájöblítést preferáljuk, de az 

egészséges életmódra való nevelés magába foglalja a fogmosás kellékeinek a 

megismertetését, és fontosságát is.  

 

9.2.3. Öltöző 

A csoportba lépés előtt az átadóként funkcionáló előtérbe érkezünk, ahol a gyermekek jellel 

ellátott öltözőszekrényeik találhatók, valamint a pelenka cserét szolgáló pakoló is itt kapott 

helyet. A szülők az öltözőszekrényben helyezik el a váltóruhát és a pelenkát is. A szennyes 

ruhának az elkülönítésére a szülőktől egy zárható tetejű dobozt kértünk. Külön vállfán 

helyezhetők el a kabátok, kinti ruházat. A váltó cipő számára egy külön doboz funkcionál. 

Egészségügyi okokból – pl. fejtetvesség megelőzése – a kisgyermek fésűét a saját 

szekrényében tartjuk. Az öltözőben három faliújság van elhelyezve, az egyiken a heti étlap 

kap helyet, a másodikon az aktualitások és a fontos tájékoztatások vannak kifüggesztve, a 

harmadik faliújság pedig az évszaknak megfelelő dekorációval színesíti a helyiséget.  

A szülők számára biztosítjuk a várakozáshoz szükséges feltételeket.   

 

9.2.4. Az étkeztetés megoldása 

A bölcsődés korú gyermekeknek az étkeztetését külsős főzőkonyha biztosítja. Az 

intézményben tálaló konyha üzemel. Az ételek tálalását, az edények tisztántartását két fő 

konyhalány végzi. Bölcsődénkben kialakításra került egy megfelelően felszerelt tejkonyha, 

melyben a csecsemőkorú gyermekek ellátása biztosítható.  

 

9.2.5.A bölcsőde udvara 

A bölcsődének egy külön kerítéssel elszeparált udvarrésze van. Gazdag eszközparkkal 

rendelkezik. Telepített – babaház, piramis mászóka, homokozó –, és mobil – csúszda, 

motorok, BoboCarok, piknik asztal, libikóka, fűnyírók, talicskák, labdák csúszdás mászóka – 
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játékok adnak lehetőséget a gyermekeknek a nagymozgásuk fejlődéséhez, a különböző 

mozgásformák megtapasztalására, megélésére. Játékkészletünk is folyamatosan bővül, 

ösztönözve a gyermekeket a változatos mozgásformák kipróbálására. 

10. Gyermekétkeztetés 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 50.§ (3) bekezdése előírja, hogy „a 

közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben 

nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelőminőségű és tápértékű étkezést 

kell biztosítani.”   

Intézményünkben a FAUNUS Kft. biztosítja az étkezést. A gyermekek életkorának és egyéni 

fejlettségének megfelelő, szükség esetén – szakorvosi javaslat alapján – diétás étrendet is 

biztosítunk.  Az étrendet a főzőkonyha állítja össze, a gyermekorvos nézi meg. 

Napi 4 étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítunk a gyermekek számára. 

Szomjoltásra vizet adunk. Minden évszakban ügyelünk a szükségleteknek megfelelő, 

elegendő folyadékfogyasztásra, pótlására. Az intézményben tálalókonyha van. Az ételt 

kiszállítással kapjuk az élelmezést biztosító szolgáltatótól. A heti étrendet a szülők számára 

elhelyezzük a faliújságokon.   

11. Kapcsolattartás partnereinkkel 

11.1. Család – bölcsőde 

A családi nevelés segítése, kapcsolattartás a családokkal: 

A gyermekek egészséges szocializációja és személyiségfejlődése érdekében kiemelt szakmai 

feladat a család–bölcsőde közötti kapcsolat erősítése, a családi nevelés segítése. 

 

Bölcsődénk a családi nevelés elsődlegességét tiszteli. Abból indulunk ki, 

hogy a szülő ismeri a legjobban gyermekét. Szereti és a legjobbat akarja 

neki nyújtani. Kiemelt feladatnak tekintjük, a család–bölcsőde közötti 

kapcsolat erősítését, a családi nevelés segítését és azt, hogy a gyermek 

és szülő közötti kapcsolatot is támogassuk. 

Mindenkor nyitottak vagyunk a kisgyermekes családok számára.  

A szülők a bölcsődébe való jelentkezéskor széleskörű tájékoztatást kapnak a bölcsődei életről, 

a szokásokról, szabályokról, a családlátogatás jelentőségéről, a beszoktatás módjáról. 

Megtekinthetik a gyermekek által használt helyiségeket, a játszóudvart. 

Megismerhetik gyermekük leendő kisgyermeknevelőjét. 
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Törekszünk a folyamatos kapcsolattartásra a szülőkkel. A családlátogatás, bölcsődei 

adaptáció, napi beszélgetések, szülőcsoportos és egyéni megbeszélések, szülői értekezletek, 

különböző tájékoztatók, a csoportunk zárt Facebook platformja megfelelő színterek, amin 

meg tudjuk valósítani. 

A bölcsődénkben a családi nevelést segítve, kiegészítve, történik a gyermekek napközbeni 

ellátása. Ahogy a családban, úgy a bölcsődében is gondozás és nevelés egymástól 

elválaszthatatlan egység. Pszichológiai és pedagógiai szempontból egyaránt igényli a 

kisgyermeknevelőtől a professzionális felkészültséget. A bölcsőde szakembereinek releváns 

komplex ismerete és tudása a gyermek fejlődéslélektanáról fontos mind a napi munkánkban 

mind pedig az esetleges fejlődésben való eltérés meglátásában, hiszen a korai fejlesztés 

lehetőségeiben hatalmas esély van a kisgyermek fejlesztésében, figyelembe véve az 

önmagához képest behozható, korának megfelelő fejlődését.  

Célunk, hogy a gyermekek adaptációját segítsük. Ha a gyermek érzi, hogy szülei megbíznak a 

kisgyermeknevelőkben, reggelente nyugodtabban, szorongás nélkül adják be a csoportba, 

akkor a gyermek is stressz mentesebben éli meg az elválást. 

A „Bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályai” a kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak 

több formáját mutatja be, mindegyik más – más szerepet tölt be, ezért párhuzamosan minél 

többet alkalmazunk közülük.  

 

A közös élmények, az emberi kapcsolatok és a tájékozottság nagymértékben hozzájárul a 

szülői hatékonysághoz, segíti a családi nevelést és a gyermekek fejlődését. 

 

Kapcsolattartás formái: 

a. Szülői értekezletek: 

A szakmai vezető a felvétel alkalmával, majd a napi csoportlátogatások, az egyéni 

beszélgetések és a szülői értekezletek alkalmával tart kapcsolatot a szülőkkel.  

Évente több alkalommal szervezhet szülői értekezletet, a szülőket érintő kérdésekről.  

Az új szülők részére a beíratás és a felvétel közötti időszakban – kb. május hónap – 

tájékoztató jellegű szülői értekezletet tart.  

Bemutatja a bölcsődét, a kisgyermeknevelőket, a bölcsődeorvost, és a többi szakembert. 

Ismerteti a szakmai programot, a házirendet, válaszol a szülők kérdéseire. 

Ezt követően a gyermek leendő csoportszobájában, a kisgyermeknevelők vezetésével 

folytatódik a beszélgetés. Megbeszélik a családlátogatások időpontját, a beszoktatások idejét, 

módját.   
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Az óvodába távozó gyermekek szüleinek az óvodai beiratkozások előtt szervezünk 

értekezletet, melyre meghívjuk a bölcsődével kapcsolatot tartó óvodák pedagógusait. 

 

b. Családlátogatás. 

A szülőkkel előre egyeztetett időben történik. Tapasztalataink alapján – bár a szakmai ajánlás 

mást ír-, a legoptimálisabb időpont a beszoktatás első hete. A gyermek már találkozik velünk, 

el tud helyezni minket, tudja, hogy honnan érkeztünk. Már van egy-két közös élményünk, ami 

segít abban, hogy nyitottabban fogadjon minket az otthonában. A kisgyermeknevelők és a 

szakmai vezető is részt vesz a látogatáson.   

A családlátogatás célja a gyermek megismerése a számára biztonságot nyújtó otthoni 

környezetben, és a kapcsolatfelvétel a gyermekkel, a családdal. A szülők eleinte feszengve 

fogadja a családlátogatás tényét, de miután már ott vagyunk és azt tapasztalja, hogy nem 

kutakodunk, nem ítélkezünk, akkor már könnyebben nyílik meg irányunkba. A szülői 

kérdőívben a fontos jelzővel jelölik meg a családlátogatást. A családlátogatás után a legtöbb 

esetben a beszoktatás is könnyebben megy, felelevenítjük az otthonában látott játékokat, az 

ott töltött közös pillanatokat.  

A szülő vagy a kisgyermeknevelő kezdeményezésére a nevelési év közben is sor kerülhet 

ismételt családlátogatásra. Veszélyeztetett vagy védelembe vett gyermek esetében ajánlott 

védőnővel, családgondozóval együtt végezni.  

A látogatásokról feljegyzést ír a „saját” kisgyermeknevelő a gyermek egyéni 

dokumentációjába. 

 

c. Szülővel történő fokozatos beszoktatás: 

Bölcsődénkben a Módszertani levél alapján végezzük a beszoktatást, rugalmasan, fokozatosan 

alkalmazzuk, a gyermek és a szülő egyéni igényének figyelembevételével.  

A három éven aluli gyermek természetes élettere a család, az új környezet, emberek, a 

szülőtől való elszakadás traumával jár. 

Hasonló korú társakkal való együtt nevelkedés nem saját érdeke, hanem társadalmi igény. 

Feladatunk, hogy az igény kielégítése mellett csökkentsük azokat a problémákat és 

nehézségeket, amelyeket a szülőktől való elválás, a környezetváltozás okoz.  

Ezt a célt szolgálja a szülővel történő fokozatos beszoktatás, amit a szülőkkel egyeztetve 

tervezünk, végzünk.  

A módszer lehetőséget ad arra, hogy a lehető legkíméletesebben történjen az elválás, és a 

gyermek biztonságban érezze magát az új környezetben. Az anya vagy apa jelenléte 
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megkönnyíti a gyermek számára az új környezet elfogadását, elősegíti a kisgyermeknevelővel 

való jó kapcsolat, érzelmi kötődés kialakulását. Mérsékeli az adaptáció során mutatkozó 

stresszreakciókat (pl. sírás, tiltakozás, nyugtalanság, étkezési zavar, alvászavar).  

A kisgyermeknevelő törekszik a gyermek megismerésére, az egyéni bánásmód 

megtalálásában.  

A szülők belátást nyernek a bölcsődei életbe, megismerhetik az ellátás minden részletét, 

közvetlenül láthatják a nevelőmunkát, a nevelői magatartást, a módszereket. A felmerülő 

kérdéseket megvitatják. 

A „saját” kisgyermeknevelő minden nap leírja a beszoktatás tapasztalatát. A kisgyermek 

sajátosságaira, fejlődési területeinek szintjére és a szülőtől történő leválás menetére 

fókuszálva. A beszoktatás lezárulásával összegző feljegyzést ír az eseményekről a gyermek 

dokumentációjába és a szülőnek a családi füzetbe. Ez lesz az első emlék a bölcsődés évekről. 

 

d. Napi beszélgetések a szülővel: 

Fontosnak tartjuk a kölcsönös tájékoztatást a bölcsődébe érkezéskor és a hazaadáskor. 

Érkezéskor a szülő nyújt információt az előző nap gyermekkel kapcsolatos eseményeiről, a 

gyermek egészségi állapotáról, a változásokról.  

Hazaadáskor a kisgyermeknevelő tájékoztatja a szülőket a gyermekről (hangulata, közérzete, 

társkapcsolat, beszéd, játék, mozgás, étkezés, alvás, önállóság stb.).  

Ügyelünk arra, hogy a beszélgetés ne a gyermek „feje felett”, hanem őt bevonva történjen.  

A napi beszélgetések formálják a kapcsolatot, erősítik a bizalmat, lehetővé teszik a gyermek 

és egymás minél teljesebb megismerését, a nevelés összehangolását. Tapasztaljuk, hogy a 

szülőnek sokszor lelkiismeret furdalása van, hogy óvodáskora előtt beadja gyermekét az 

intézményes nevelésbe. Törekszünk arra, hogy ezt a kellemetlen és feszültséget okozó 

lelkiállapotot enyhítsük, így fontosnak tartjuk, hogy a szülő részletes tájékoztatásával képet 

adjunk gyermeke bölcsődei mindennapjairól, bevonva a szülőt, hogy érezze nincsenek titkok 

előtte, kicsinye jó helyen van. 

 

e. Szülőcsoportos beszélgetések: 

Ez a kapcsolattartási módszer lehetőséget ad arra, hogy az adott gyermekcsoporthoz tartozó 

szülők szervezett formában találkozhassanak, és beszélgethessenek valamely aktuális témáról 

a gyermekek fejlődésével, nevelésével kapcsolatban. 
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A beszélgetések célja a családi nevelés segítése, a gyermekek egészséges 

személyiségfejlődésének, szocializációjának elősegítése. A beszélgetéseket 

kisgyermeknevelők vezetik.  

Évente legalább három alkalommal szervezzük, a szülőkkel előre egyeztetett időben. 

A beszélgetések erősítik a jó kapcsolatot, a partneri együttműködést, a bizalmat.  

Szülői közösség alakul ki. A beszélgetés egy, másfél órás ideje alatt – szükség esetén –

gyermekfelügyeletet biztosítunk a bölcsődében. 

 

f. Egyéni beszélgetések: 

A személyes beszélgetést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolására alkalmas 

egyéni beszélgetést kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, a bölcsődevezető. Olyan 

témák megbeszélésére alkalmasak ezek a személyes beszélgetések, amiket nem tudunk a 

reggeli átvétel, délutáni átadások alkalmával részletesen megbeszélni. Mindig nyitottak 

vagyunk arra, hogy a szülőt aggasztó problémákat, kérdéseket megbeszéljük. A gyermek 

viselkedésében, fejlődésében való tartós, negatív változásokat, amiknek nem tudjuk az okát és 

a gyermeknek frusztrációt okoz, mindig egyéni beszélgetés keretében kezdeményezzük a 

szülőkkel. A beszélgetések első alkalommal a kisgyermeknevelőkkel zajlanak le, de a 

szakmai vezető is bevonódik, ha igény van rá. Biztosítjuk a beszélgetés nyugalmát, 

zavartalanságát, szükség esetén a gyermekfelügyeletet. 

A szakmai kompetencián túlmenő kérdésben ajánlhatjuk egyéb szakember közreműködését.  

 

g. Családi füzet: 

Tájékoztatást ad a szülőknek a gyermek fejlődéséről, a kisgyermeknevelő szakmai 

munkájáról, módszereiről, empátiás készségéről. Hozzájárul a szülő és a kisgyermeknevelő 

közötti jó kapcsolathoz, a bizalom kialakulásához, a családi és a bölcsődei nevelés 

összehangolásához. 

A füzet elejében a szülők írnak a kisgyermeknevelő által feltett kérdésekre. A továbbiakban a 

saját kisgyermeknevelő tájékoztatást ad a szülőknek a gyermek fejlődéséről, a bölcsődei 

napjairól. Köszönti a gyermeket szülinapján, névnapján egy-egy kedves bejegyzéssel, 

matricával. Az év jeles napjai is belekerülnek a füzetbe. Amennyiben a gyermekkel baleset 

történik, vagy napközben betegségre utaló jeleket észlel a kisgyermeknevelő azt is lejegyzi a 

családi füzetbe.   

Nem pótolja a személyes, közvetlen kapcsolatot, a napi interakciós helyzeteket, hanem 

kiegészíti és megerősíti azokat.  
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h. Nyílt nap: 

Bölcsődénkben gyermekük bölcsődei tevékenységébe – a gyermekcsoport megzavarása 

nélkül – bármikor betekinthetnek a szülők.  

Szervezett formában egy – egy alkalomhoz, jeles naphoz kapcsolódva (farsang, télapó) évente 

többször tartunk nyílt napot. Ismerkedhetnek a bölcsődével, beszélgethetnek szakemberekkel. 

Szívesen látunk minden kisgyermekes családot. 

 

i. Egyéb szervezett közös programok a családokkal: 

A programok a családok igényeihez igazodó többlet – lehetőségek a családi nevelés segítése, 

a család és a bölcsőde közötti kapcsolat erősítése érdekében.  

Ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan bizonyos rendszerességgel (pl. Anyák napja, 

Gyermeknap, húsvétvárás, adventi készülődés, Mikulás–ünnep) szervezünk közös 

programokat.  

A gyerekek a szülők biztonságot adó jelenlétében szereznek tapasztalatokat a társas 

helyzetekről, együtt játszhatnak szüleikkel és kortársaikkal.  

A szülők kötetlen formában beszélgethetnek, ötleteket kapnak a neveléshez.  

Igényük szerint megfigyelhetik a bölcsődei életet, a korosztálynak való napirendet, étrendet, 

játékkészletet. Szívesen fogadunk minden kisgyermekes családot.  

 

Indirekt kapcsolattartási formák 

 

Bölcsődénkben a direkt kapcsolati formák kiegészítik, megerősítik az indirekt formákat. 

 

a. Faliújság: 

A gyermeköltözőben található faliújságokon közzétesszük a gyermekvédelmi feladatokat 

ellátó intézmények címét és telefonszámát, fontosabb információkat, aktualitásokat, heti 

étlapot, napirendet. 

b. Közös Facebook csoport: 

A gyors információ átadásra hoztunk létre egy zárt csoportot, amely alkalmas széleskörű, 

kölcsönös információáramlásra. Megosztunk híreket, szakmai cikkeket, kéréseket és 

kérdéseket a szülőkkel. 
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A Családok támogatásának módszerei és lehetőségei  

Ezek a platformok az egyéni beszélgetésekkel karöltve segítenek, hogy a szülőkkel napi 

kapcsolatban lehessen a kisgyermeknevelő. Bölcsődénkben törekszünk, hogy felleljük a 

családban meglévő erőforrásokat, azokra építve bontakoztassuk ki a gyermek számára 

legoptimálisabb légkört, nevelési eszközöket. Összhangban a család és a bölcsőde 

szocializációs funkcióival. 

11.2. Óvoda 

Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy bölcsődei csoportunk az óvoda ölelésében van. Így nem 

csak bölcsődei dolgozók, hanem a gyerekek is közeli kapcsolatban vannak az 

óvópedagógusokkal és magával az óvodai élettel is. Az óvoda által szervezett programokon 

szívesen látott vendégek vagyunk (pl. szüreti mulattság, egy-egy báb előadás, Márton 

nap…stb). Gyakran veszünk részt ezeken a színvonalas eseményeken. Figyelembe vesszük, 

hogy mindig azok a gyermekek legyenek a résztvevők, akikről tudjuk, hogy az adott 

programon komfortosan érzik magukat, esetleg nagyobb testvérükkel találkozhatnak. 

Az óvodai eseményeken való részvételünk jó alkalom arra, hogy a bölcsődéből óvodába 

átkerülő kisgyermek már ismerősnek érzi a helyet. Az óvodai beszoktatás megkönnyítésében 

segít, hogy menetét egyeztetjük a gyermek leendő óvónőivel. A bölcsődei időszak vége felé 

már átlátogatunk a leendő csoportjába, folyamatosan készítve fel a váltásra. A 

pedagógusokkal információt cserélünk a kisgyermek jobb megismerése érdekében. 

11.3. Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Kapcsolatot tartunk a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel szervező és 

koordináló tevékenységében a napközbeni alapellátás jelzőrendszeri tagjaként. 

 

A bölcsőde szakmai vezetője rendszeres időközönként részt vesz a Családsegítő szolgálat 

megbeszélésein. Információt cserélünk a gyermekeket érintő kérdésekben, kiemelten azokról 

a családokról, gyermekekről, akikkel egyformán kapcsolatban vagyunk. Ezek a 

megbeszélések jó alkalmak arra, hogy feltárjuk városunkban történt változásokat, és ezáltal 

előtérbe kerülnek a családokat és azon belül a gyermekeket érintő mélyebb problémák. 

Megoldást keresünk a gyermek körüli problémákra, segítve a családot, a lehetőség szerinti 

családban maradást. A gyermekjóléti szolgálattal rendszeres időközönként telefonon is 

egyeztetünk annak a kisgyermeknek a bölcsődei napjairól, tapasztalatainkról, akik az ő 

ajánlásukkal kerültek a bölcsődébe. Az információcsere kölcsönös. Elsőnek értesülünk arról a 

gyermekről, aki újonnan kerül a Gyermekjóléti szolgálat látókörébe és véleményük szerint 
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szükséges lenne számára bölcsődei ellátás. Amennyire lehetőségünk engedi, próbálunk 

megoldást keresni. Ilyen esetben például élünk a törvény által megengedett plusz egy fő 

felvételével. Az intézményvezető is partner, és amennyiben az óvodai csoportok kapacitása 

megengedi, és a helyzet úgy kívánja, átvesz a bölcsődei csoportunkból egy már óvodaérett 

gyermeket, aki legalább a 2,5 éves korát elérte. 

 

11.3.1. Bölcsődénk részéről feladataink 

A gyermeköltözőben található faliújságon közzétesszük a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények címét és telefonszámát. 

 

A kisgyermeknevelő gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai: 

 időben figyeljen fel a veszélyeztetett, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre, valamint azokra, akiknek fejlődésében rendellenesség mutatkozik 

 derítse fel a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat 

 pedagógiai eszközökkel törekedjék a család életviteléből származó káros hatások 

ellensúlyozására 

 a szülők anyagi helyzetének ismeretében, ahol szükséges, kezdeményezze a szociális 

segítségnyújtást, és jelezze mindezeket a bölcsőde szakmai vezetőjének  

 rendszeresen látogatja a szakmai vezetővel otthonukban a problémás gyermekeket 

 feljegyzéseket készít a rendkívüli eseményekről, családlátogatásokról, amit megoszt a 

szakmai vezetővel 

 

Szakmai vezető feladatai: 

Szakmai vezető látja el a gyermekvédelmi felelősi feladatokat 

 regisztrálja a megkülönböztetett figyelemre szoruló gyermekeket a gyermekvédelmi 

naplóban 

 rendszeresen látogatja a kisgyermeknevelőkkel otthonukban a problémás gyermekeket 

 feljegyzéseket készít a kisgyermeknevelők által írt rendkívüli eseményekről, 

családlátogatásokról  

 figyelemmel kíséri a hiányzásokat, valamint az étkezési díjak befizetését 

 a gyermek érdekében szociális, mentális problémák észlelése esetén intézkedéseket 

kezdeményez az erre illetékes helyeken 

 együtt működik a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel, a város 

gyámügyi előadójával és a védőnőkkel 
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11.4. Gyermekorvos 

A bölcsődeorvos hetente egyszer látogatja meg az intézményt, ilyenkor a soron következő 

státuszokat végzi el és vizsgálja meg azt a gyermeket, akinek a negyedéves státusza kitöltésre 

vár.  

A bölcsődeorvos preventív tevékenysége 

Közvetlenül a gyermek beszoktatása után, majd később csecsemők esetében havonta, 12 hó 

feletti gyermekek esetében három havonta, három év feletti gyermekeknél pedig fél évente 

részletes orvosi vizsgálatot (testi, lelki, szociális fejlődés) végez a bölcsődeorvos, és 

dokumentálja azt a gyermek egészségügyi törzslapjába.  

A tapasztalatokat megbeszéli a kisgyermeknevelővel, esetenként a szülővel és a gyermek 

háziorvosával. Szükség szerint szakvizsgálatot ajánl, kezdeményez. 

11.5. Védőnők 

A védőnőtől havi rendszerességgel látogat el a bölcsődébe. Ez nagyon jó alkalom arra, hogy ő 

is nyomon tudja követni a gyermekek fejlődését. Képet kap a gyermekek bölcsődei életéről. 

Megnézi a gyermekek haját, fejbőrét az esetleges fejtetvesség, koszmó, más jellegű 

elváltozások felfedésének céljából. 

11.6. Más intézmények 

Jó kapcsolatot ápolunk más bölcsődékkel is. Tapasztalatot és információt cserélünk 

egymással. Ezt legtöbbször telefonon bonyolítjuk le, de nem zárkózunk el más bölcsődék 

meglátogatásától sem. Jó ötleteket szívesen valósítunk meg. A kérdéses témák 

megbeszélésére alkalmas helyszín a továbbképzés, ahol a szakmából érkező kollégák szívesen 

osztanak meg információkat. 

11.7. Fenntartó 

Az intézményt érintő kérdésekkel nyitottan fordulhatunk az önkormányzat minden adott 

témában illetékes dolgozója felé. A bölcsőde munkájáról szóban kikérjük a Polgármester 

asszony, a Jegyző úr és a Humán bizottság elnökének véleményét. Részt veszünk az 

intézményt érintő kérdéseket tárgyaló bizottsági és testületi üléseken. A bölcsőde szakmai 

vezetője évente beszámolót készít a csoport munkájáról, a nevelési év indításáról.  

11.8. Intézményen belüli kapcsolatok 

Nevelőtestület 

 Nevelőtestületi értekezletek 
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 Rendezvények: szakmai napok, kirándulások, tapasztalatcserék 

 heti - havi megbeszélések 

Vezetőség: 

 havonta vezetői megbeszélés (szükség esetén gyakrabban),  

 indokolt estben napi szinten konzultáció személyesen, telefonon, internet segítségével; 

 

12. Bölcsődei dokumentáció  

12.1. Szakmai vezető által vezetett nyilvántartások és kezelt dokumentumok 

 „Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok”  

 Beutalás munkaköri alkalmassági vizsgálatra  

Ellátottakról: 

 Felvételi könyv, előjegyzési napló  

 Megállapodás az ellátás igénybevételéről a gyermekvédelmi törvény 32. § (4) bek.  

 Szülői nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség megtörténtéről a gyermekvédelmi 

törvény 33. § (2) bek. 

 Napi jelenléti kimutatás, TAJ alapú nyilvántartás (KENYSZI) 

 Havi statisztika – Bölcsődei jelentés havonta: felvett gyerekek... %, gondozott 

gyerekek... %. 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.  

 Gyermekétkeztetés – intézményi térítési díj, kedvezmény – elszámolása. 

 Ingyenes étkezés – önkormányzat határozata a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény jogosultságáról (6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) 

 Adatszolgáltatás KSH rendszerben.  

 Heti étrend (gazdasági ügyintézővel vagy élelmezésvezetővel). 

 Fertőző betegségekről történő kimutatás. 

 Tetvességi nyilvántartás  

 Szakmai Program készítése, felülvizsgálata 

 Elkészíti a SZMSZ-t, kötelező mellékleteit, függelékeit. 

 Munkaköri leírások, szabályzatok előkészítése és felülvizsgálata. 

 A bölcsődei dolgozók szabadságának nyilvántartása (B. 18-50 r.sz.). 
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 A bölcsődei dolgozók jelenléti kimutatása. 

 A bölcsődei dolgozó nyilatkozata arról, hogy nem folyik ellene gyermekbántalmazás 

miatt eljárás gyermekvédelmi törvény 15. § (8) bek. 

 A bölcsődei dolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítésének nyilvántartása. 

 Bölcsődei éves munkaterv, munkatervi beszámolók készítése. 

12.2. Kisgyermeknevelő által, a gyermekről vezetett dokumentáció 

 Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap  

 Gyermekek fejlődésének nyomon követése – fejlődési napló és percentil táblázat 

 Családi füzet 

 Csoportnapló 

 Széklettáblázat 

 Napi jelenléti kimutatás 

 

13. A Bölcsődei Nevelés – Gondozás Országos Alapprogramja alapján, a 

gondozás – nevelés alapelvei bölcsődénkben 

13.1. A család rendszerelméletű megközelítése 

A család rendszerelméletű megközelítése értelmében, a bölcsődei nevelésben 

elsődleges szempontunk a család működésének megismerése, megértése. A 

rendszerelmélet lényege, olyan komplex látásmód alkalmazunk, amely nem csak 

a kisgyermeket, hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Tudjuk, hogy az interakciós 

mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről és 

gyengeségeiről.  

Már az első szülői értekezlet megtartásakor szeretnénk képet kapni a kisgyermekről, aki a 

csoportunk fontos része lesz. A szülők, amennyiben partnerek ebben, már ekkor 

megoszthatnak egy-két fontosnak tartandó információt gyermekükről. A családlátogatás, 

melyen a két kisgyermeknevelő és a szakmai vezető is részt vesz, szintén fontos helyszín a 

kisgyermek körülményeinek megismerésére. A gyermek helye a családban már ekkor 

megmutatkozik számunkra. A szülők szívesebben nyílnak meg saját otthonukban. A családi 

állapot, a családban uralkodó hangulatról, működésének szisztémájáról a gyermek a tükörkép. 

Törekszünk a szülővel/szülőkkel való nyitott, egymás tiszteletén és a kölcsönös bizalmon 

alapuló kapcsolatra. Kihangsúlyozzuk, hogy bármilyen, a gyermekkel kapcsolatos kérdéssel, 

esetleges problémával bizalommal fordulhatnak hozzánk. Amennyiben a gyermek 
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viselkedésében, hangulatában változást észlelünk, azt maradéktalanul jelezzük a szülő felé, 

törekedve a lehetséges megoldásra. Hisszük, hogy a saját gyermekét a szülő ismeri a 

legjobban, de az esetleges felmerülő nevelési problémák feltárására a szülő igényei és 

partnerségét figyelembe véve közösen járunk a nyomára, keresve a gyermek számára legjobb 

orvoslást. Szem előtt tartjuk a szülők privilégiumát gyermekük nevelésében, és fontos 

számunk, hogy ezt megismerjük, de számunkra a legelső helyen a gyermek van. 

13.2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a 

kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A 

bölcsődénkben folyó szakmai munka, a gyermek fejlődésének ismerete, alkalmas színtér a 

koragyermekkori intervenció szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a 

kisgyermeknevelők időben észreveszik a csoportunkba járó, rájuk bízott kisgyermekek 

fejlődésében az esetleges lemaradást, megtorpanást. Észrevételeiket nem csak egymással, 

hanem velem is megbeszélik. Kompetencia határaikat mindig szem előtt tartják. A 

kisgyermeknevelő nem diagnosztizálhat. A gyermek érdekeit szem előtt tartva együtt 

működünk más szakemberekkel és a szülővel is. Bölcsődénk kisgyermeknevelői nyitott és 

hozzáértő szemmel vesznek részt a rájuk bízott kisgyermekek fejlődésében való 

megfigyelésben, a gyermek egyéni sajátosságait figyelembe véve támogatják azt. A gyermek 

fejlődéséről a szülőtől és az esetleges orvosi, szakorvosi és védőnői szakvéleményekből képet 

szereznek már születésüktől (amennyiben lehetséges magzati koruktól) kezdve a bölcsődébe 

kerülésükig. Kiindulópontnak mindig ezt veszik. A gyermekeket folyamatosan 

monitorizálják. A kisgyermekek fejlődési naplóját vezetve, vissza tudnak tekinteni az előző 

lépcsőfokra, amit a gyermek már elért. A csoport kisgyermeknevelői által vezetett fejlődési 

naplókat a szakmai vezető ellenőrzi, az esetleges kérdéseket megvitatjuk. A korai fejlesztést 

fontosnak tartjuk. A gyermek és további életszakaszának érdekében végezzük munkánkat. 

13.3.A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 

Elsődlegesen a család, ezen belül a szülők kötelessége és joga a kisgyermek nevelése. A 

bölcsőde, mint a kisgyermek első intézményes nevelésének helye, részt vesz a gondozásban 

és nevelésben. A szülő ismeri legjobban gyermekét, ezt a bölcsődénk kisgyermeknevelői 

tiszteletben tartják és fontosnak érzik, hogy a szülő minden gyermeküket érintő fontos 

tudnivalót megosszon velük. A családi nevelést kiegészítve, komplexitásra törekedve. Már a 

családlátogatásnál és a gyermek beszoktatása alatt is képet kapunk a család értékrendjéről, 
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szokásairól, hagyományairól az alkalmazott nevelési módszerekről. Bölcsődénk 

kisgyermeknevelői figyelembe veszik a szülők elvárásait, igényeit gyermekük gondozásával 

és nevelésével kapcsolatban. Folyamatos interakcióban vannak a szülőkkel, megosztva velük 

tapasztalataikat kisgyermekük bölcsődei életéről. A szülők érzik, hogy be vannak vonva az 

intézmény életébe, mindig tudják, hogy mi történt a kicsinyükkel, így nyugodtabban bízzák a 

kisgyermeknevelőkre.  

13.4. A gyermeki személyiség tiszteletének elve 

A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. Bölcsődénkben a 

nevelés és a gondozás olyan értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely – az emberi 

jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával – a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatását, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák fejlődésének elősegítését 

jelenti. Figyelmet kell fordítani az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és 

mentális képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására. A gyermekekre 

maximálisan ráhangolódva értjük és érezzük igényeiket, pillanatnyi rezdüléseiket. Minden 

gyermekben az egyszeri, megismételhetetlent tiszteljük és az egyediségét. Nem lehetnek 

berögzült szokások, amit minden gyermeknél egyformán alkalmazunk. Ami az egyik gyermek 

számára megfelelő, az lehet, hogy a másik gyermeknek nem építő és segítő módszer. Nem 

hasonlítjuk egymással példálózva egyik kisgyermeket sem a másikhoz. Minden gyermek 

fejlődését, egyéniségét önmagához viszonyítva kezeljük. Tiszteletben tartjuk, hogy egy 

kisgyermeknek is lehetnek jó és kevésbé jó napjai. A lényeg az, hogy érezze, hogy szeretjük, 

elfogadjuk pont olyannak, amilyen. Erősítjük bennük, hogy fontos és nélkülözhetetlen tagja a 

csoportnak. Amikor hiányzás után ismét jöhet a csoportunkba, elmondjuk neki, hogy 

hiányzott, mindenki várta őt. Meghallgatjuk élményeiket, félelmeiket és örömüket egyaránt. 

Ráfigyelve az éppen kommunikáló gyermekre. A gyermek fejlettségét, igényeit szem előtt 

tartva azt és annyit várunk el, amire képes, támogatjuk a következő fejlődési lépcsőben. Ám 

azt is megértve vesszük tudomásul, ha megtorpanások vannak ebben a szakaszban, 

megsegítve az ismételt továbblépést. Amennyiben gyorsabb ütemben éri el a fejlődésének 

további szakaszát, ehhez mérten motiváljuk. Volt rá példa, hogy 2,5 éves gyermek fokozott 

érdeklődést mutatott a számok, számolás iránt. A kisgyermeknevelő támogatva ebben olyan 

játékba ágyazott tevékenységet kezdeményezett, ami kielégítette a gyermek efféle igényeit. A 

gyermektől mindig azt várjuk el, amit már tud. Amennyiben cipőjét már fel és lehúzza 

önállóan, akkor türelemmel várjuk meg próbálkozását. Kompetenciájában, önálló 

tevékenységében erősítjük kisgyermeket minden területen. Amit még nem tud önállóan 
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megtenni, arra ösztönözzük. Megadjuk a lehetőséget tevékenységének gyakorlására. Amikor a 

bölcsődébe bekerül a gyermek, akkor legtöbbször az étkezések alkalmánál derül ki, hogy van 

olyan kétéves gyermek, aki szinte meg sem akarja fogni a kanalat, a pohárból ivást pedig nem 

is ismeri. Törekszünk arra, hogy ráérezzen az önálló evés örömére, eleinte kétkanalas 

módszerrel, majd egyre több teret adva neki a sikerélményre. A gyermek életének minden 

területén ez a célunk. Önmagában bízó, összhangban lévő, a világra nyitott gyermekek 

„formázása” 

13.5. A nevelés és gondozás egységének elve 

A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkot. A gondozás minden helyzetében 

nevelés is történik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak csak a 

gondozási helyzetekre. Erősítjük a gyermek kompetenciáit, önállósulási törekvéseit. A 

gondozási folyamatokba ágyazva, magyarázva érjük el, hogy a megfelelő higiénés 

szokásokat magukévá tegyék a gyermekek. Alapvető higiénés ismereteket nem csak a 

mosdóban emeljük ki, például a kézmosás fontosságát mutatva, példát szolgáltatva, hanem 

beépítjük a mindennapos játékba is. Nem erőltetjük a szobatisztaságra nevelést, de mindig 

felkínáljuk a gyermeknek a lehetőséget. Amit már tud (pl. nadrágját fel- lehúzni, kezét 

megtörölni, kézmosáskor a csapot nyitni és zárni…) azt elvárjuk ugyan, de ha a 

gyermeknek szüksége van a segítségre, akkor nem hagyjuk segítség nélkül. Visszafelé nem 

lépünk az elért területeken, de elfogadjuk és megértjük, ha a gyermek egy adott pillanatban 

nem képes (pl: túl fáradt, betegség bujkál benne, rossza a közérzete, a lelki állapota), vagy 

nem akar együttműködni. Ám akkor is hangsúlyoznunk kell, hogy tudjuk, hogy ezt a 

műveletet már tudja, de vannak pillanatok, amikor szükség van a segítségre. Nem 

marasztaljuk el, nem szégyenítjük meg a kisgyermeket. 

13.6. 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 

csoportunk kisgyermeknevelői szelíd türelemmel, ráhangolódással és tapintattal közelednek a 

gyermekhez, elérve annak bizalmát és elfogadását. Törekszünk arra, hogy a kitűzött célokat 

színvonalasan megfelelő szakmai kompetenciával, kellő önismerettel érjük el. Ez folyamatos 

munka. Bölcsődénkben kisgyermeknevelő felelős a szakmai kompetenciájának fejlesztéséért. 

Cél, hogy a csoportunk összhangját és harmóniáját folyamatosan kommunikáljunk egymással. 

A heti megbeszéléseinken figyelünk egymásra, igyekszünk feltárni az esetleges problémákat, 
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amiket minél előbb közösen orvosolnunk. Hisszük, hogy a gyermekek jólétét a 

kisgyermeknevelők hangulata, személyisége meghatározza. Maximálisan törekszünk a derűs 

légkör megteremtésére. Sok-sok énekkel, mondókával, közös és egyéni tevékenységgel 

megteremtjük a biztonságot a gyermekeknek. A saját és a társ kisgyermeknevelő is és a 

szakmai vezető is ismer és figyelemmel tart minden gyermeket a csoportban. Bármelyik 

gyermek (ha a társ kisgyermeknevelő” gyermeke akkor is) fordulhat hozzájuk bizalommal.  

A jó kisgyermeknevelő kritériuma, stílusa: 

 viselkedése megnyugtató, biztonságot adó a gyermek számára 

 bízik a gyermekben, tud örülni az apró „lépéseknek” 

 hagyja a gyermeket próbálkozni, ösztönzi az újrakezdésre, bátorítja őt, és türelmesen 

kivárja az eredményt 

 pedagógiai optimizmus, tapintat, empátia jellemzi 

 szülők, és gyermekek felé segítőkész 

 munkáját a gyermek iránti tisztelet, együttműködés, türelem jellemzi 

 a szakmai programban megfogalmazott elvek értelmében végzi nevelő munkájukat. 

 a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű 

 nevelői stílusát a demokratikus nevelés, nevelési módszerét a meggyőzés, magyarázat, 

dicséret hatja át 

 13.7. Az egyéni bánásmód érvényesítése 

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 

megbecsülése, a gyermek kompetenciáján alapuló választási lehetőség biztosítása, a pozitív 

megnyilvánulások támogatása, megerősítése.  

Bölcsődénk kisgyermeknevelői szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet 

kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és 

pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermek fejlődését.  

Fontos számunkra, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla 

gondoskodó felnőtt figyelmét, elfogadását. Akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha 

esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, ha viselkedése különbözik  

a megszokottól, és emiatt nehezebben kezelhető.  

A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a vallási, nemzetiségi etnikai, kulturális 

stb. hovatartozást, a lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, 

segíti a saját és a más kultúra, és hagyományok megismerését, tiszteletben tartását. 
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Csoportunk elve, hogy mindent a gyermekért és a csoportért. Tehát figyelembe vesszük a 

gyermek egyéni igényeit, de a többi gyermek igényeit is támogatva. Komplexen kezeljük. 

Példa erre, hogy amennyiben a többség a csoportban szívesen vesz részt például 

gyurmázásban, mint tevékenységben, akkor támogatjuk a csoport tagjainak az igényét, ám 

ha van kisgyermek, aki inkább csak pihengetne otthonról hozott kedvencével a 

puhasarokban, akkor bár felkínáljuk neki is, de nem erőltetjük, hanem lehetőséget adunk 

neki erre is, bármikor megtartva a lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjon a közös 

tevékenységbe. A gyermekek egyéni igényeit vesszük figyelembe például az ebéd utáni 

altatás színterén is. Van olyan gyermek, aki igényli, hogy mellé üljön kisgyermeknevelője 

amig el nem alszik, de van, akit zavar a felnőtt közele ebben a helyzetben. Beszoktatásnál is 

előtérbe kerül az egyéni bánásmód, amit tiszteletben tartunk, hiszen a gyermek személyisége 

és korábbi tapasztalata a mérvadó abban, hogy miképp engedi bizalmába a számára még 

idegen felnőttet. Ezt mi teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Amelyik gyermek tartózkodó, 

lassabban közelítünk felé, megvárva, hogy ő tegye meg az első lépéseket nyitottságunkra. A 

szülőtől való elválás megviseli a gyermeket. Mi mindig fokozottabban figyelünk 

reakcióikra. Ha a gyermek a közvetlen vigasztalást igényli, felvétel, ölelés, akkor azt 

megadjuk neki, de amennyiben a változást úgy tudja elfogadni, hogy ne vegyük fel, 

engedjük egyedül megbirkózni, például elvonul, akkor ebben támogatjuk amellett, hogy 

biztosítjuk neki, hogy bármikor számíthat ránk. 

13.8. A biztonság és a stabilitás megteremtése 

Fizikai és az érzelmi biztonságot nyújtunk a gyermekeknek.  

Törekszünk a személyi és tárgyi környezet állandóságára („saját” gondozónő rendszer, 

felmenőrendszer, csoport és helyállandóság), az kisgyermeknevelők által elkészített napirend 

eseményeinek ismétlődése növeli a gyermek érzelmi biztonságát, segíti a tájékozódásban, a jó 

szokások kialakulásában.  

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 pszichikai erőszak minden formájától való 

védelmet is. A napirend mozzanatait mindig mondjuk a gyermeknek, így tudja, hogy éppen 

mi vár rá. A napi tevékenység programjukat a kisgyermeknevelők mindig megtervezik, 

akárcsak a heti, havi és az év mindennapjait is. Megtervezzük, hogy az adott nap mit 

szeretnénk megvalósítani, de mindig rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekekhez, egy-egy 
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szituációhoz. Minden tevékenységnél biztosítjuk a megszokott felnőttek jelenlétét. A 

gyermekeket soha nem hagyjuk egyedül, mindig van rájuk figyelő ismert személy, akihez 

bármivel fordulhatnak. Étkezéseknél és fektetésnél is minden gyermeknek megvan a 

megszokott helye, ami nem változik óvodába menéséig (csak nagyon indokolt esetben). A 

stabilitás elvéhez hozzátartozik a saját jel, ami csak az övé. Így rövid időn belül megtanulja 

melyik az ő ágya, törölközője, szekrénye. A jele, amíg a csoportba jár, csak az övé, az ő 

bölcsődés tulajdona. Fontosnak tartjuk azt az apró mozzanatot is, hogy közöljük a 

gyermekkel, hogy másnap ki várja reggel, és ki adja majd haza. 

13.9. Fokozatosság megvalósítása 

 Az új helyzeteket fokozatosan vezetik be a csoportba a kisgyermeknevelők, hiszen tudjuk, 

hogy ez támogatja meg az alkalmazkodást, a megismerést, a változások elfogadását. Az 

kisgyermeknevelők által alkalmazott fokozatosság elve, minden területen érvényesül a 

bölcsődei életben. A fokozatosság már a beszoktatásnál elkezdődik, amikor lépésről-lépésre 

haladva, a gyermek igényeit figyelembe véve vezetjük be életük első intézményes nevelésébe. 

Ez a folyamat segíti a biztonságos, a kisgyermek számára kevésbé megterhelő adaptációt és a 

szokások kialakulását is. 

13.10. A gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

A kisgyermeknevelő és a gyermek között kialakul egy bensőséges interakció a gondozási 

helyzetek megvalósulása során. Bölcsődénk kisgyermeknevelői törekszenek arra, hogy ebben 

az intim pillanatban a gyermek érezze, hogy csak rá figyelnek, elfogadják és tiszteletben 

tartják igényeit, támogatják fejlődését, kompetenciájának erősödését. A kisgyermeknevelők 

professzionizmusa, empátiája a gyermek pozitív viszonyulását segíti a személyes kapcsolatok 

alakulásában. A gondozás a fiziológiás szükségletek kielégítésére szolgál, de elválaszthatatlan 

a neveléstől, annak egyik kiemelt színtere. 

13.11. A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása, az aktivitás, az önállósulás 

segítésének elve  

A csoport kisgyermeknevelői törekednek, hogy a gyermekek minél több élményhez jussanak, 

amiben kipróbálhatják magukat több szituációban, ahol aktívan közreműködhetnek, 

önállóságukban fejlődhetnek. A lehetőségének biztosításával, példamutatással, az egyes 

élethelyzetek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá tételével, a tapasztalat 

feldolgozás segítésével, bátorítással segíti a tanulást. A gyermekek által preferált énekekkel, 
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mondókákkal, játékos együtt „tornázással” szinte észrevétlenül kedvet 

csinálunk a mozgáshoz, a kommunikációhoz, a véleményük közléséhez. 

Megteremtjük a megfelelő mennyiségű időt és minőségű környezetet, 

amiben önmaga ellátásában való aktív közreműködése előre felé mutat. 

Biztonságos és tevékenységre motiváló személyi, tárgyi környezettel, elegendő idő 

biztosításával, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével segítjük az önállósodást.  

Fokozza a gyermek aktivitását és önállóság iránti vágyát az, hogy minden helyzetben felé 

irányuló szeretet, elismerés irányul felé. A próbálkozásaikat támogatjuk, ösztönözzük őt, az 

igényeihez igazodó segítségnyújtással.  

 

13.12. Az egységes nevelő hatások elve  

Minden héten megbeszélést tartunk a kisgyermeknevelőkkel, amin a dajkánk, mint a 

csoportunk aktív tagja is részt vesz. Megbeszéljük a tapasztalatainkat az elmúlt hétről, ha 

probléma merül fel egy-egy gyermekkel, a csoporttal. Keresünk rá megfelelő megoldást, 

valamint azt is feltárjuk, ha a két kisgyermeknevelő nem ért egyet bizonyos kérdésben. A 

kompromisszum nagyon fontos. Valljuk, hogy a nevelés értékközvetítés és értékteremtés.  

A bölcsődénkben dolgozó felnőttek egyetértünk abban, hogy törekedni kell, arra, hogy 

egyeztessük nézeteinket, közelítsük egymáshoz nevelői gyakorlatunkat. Egyetértünk abban, 

hogy amit az egyik felnőtt megenged a gyermekeknek, azt engedi meg a többi felnőtt is, 

viszont amit nem, azt senki sem. A nemeket és az igeneket mindig egyeztetjük. Csak így tud a 

csoport dinamikája egységesen működni. 

 

13.13. A gondozó-nevelő munka célja 

A bölcsődénk szakemberei a családi nevelést figyelembe véve, azt kiegészítve, a szülőkkel 

együttműködve alakítják a nevelés folyamatát. Céljaink megvalósításának aktív résztvevői, 

akiért a munkánk folyik, a gyermek, hiszen ez egy bipoláris folyamat. Valljuk, hogy csak úgy 

érdemes dolgozni, ha az kizárólag a kisgyermek fejlődésének érdekében történik. A 

nevelésünk célja, hogy az óvodás korra a gyermek elérje azt a pszicho-szociális szintet, 

amivel könnyebben adaptálódik az új környezethez, feladatokhoz. Törekszünk, hogy mindez 

derűs és nyugodt légkörben történjen. Az ismereteket, az értékeket és a társas kapcsolatok 

segítését játékba ágyazottan, mindennapi ismeretek és élmények nyújtásával közvetítjük. A 

babázásnál, akárcsak a „cifra” palota megépítése közben jó lehetőségek adódnak, hogy 

céljainkat közelebb hozzuk. 
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14. A bölcsődei nevelés-gondozás feladata 

Bölcsődénk a családban nevelkedő gyermekek napközbeni 

ellátása keretében valósítja meg, hogy a ránk bízott 

kisgyermekek testi, lelki, szociális szükségletei koruknak és 

igényeiknek megfelelően kielégítésük és harmonikus 

fejlődésüket elősegítsük.  

Kiemelt figyelmet fordítunk azoknak a gyermekeknek, akiket a Gyermekjóléti szolgálat 

delegál hozzánk. Célunk ezeknek a gyermekeknek a felzárkóztatása társaikhoz. 

Csoportunkban a feltétel nélküli elfogadás alap érték. Az érzékenyítés társaik irányába 

mindennapos törekvésünk.  

A gyermek fejlődése érdekében együttműködünk más intézményekkel, szervezetekkel, 

szakemberekkel a gyermekvédelmi jelző rendszer minden tagjával.  

 

14.1. A bölcsődei nevelés-gondozás főbb feladatai 

14.1.1.A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése 

A kisgyermek optimális fejlődését az segíti a legjobban, ha a bölcsődei nevelés a családi 

neveléssel együtt, azt kiegészítve, pozitívumainak és erősségeinek kiemelésével történik. A 

bölcsőde, mint első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a gyermek életében. A szülők 

ismerik legjobban gyermeküket, így a korrekt partneri, konstruktív együttműködés a 

kisgyermeknevelőkkel elengedhetetlen, melynek az alapja a kölcsönös bizalom, hitelesség, 

egymás tisztelete, őszinteség, a folyamatos kommunikáció és információ megosztása a 

kisgyermekről. A bölcsőde fontos szerepet tölt be, hogy a szülők megerősítést nyerjenek 

szülői szerepükben, kompetenciájuk fejlesztésében. Gyakori tapasztalat, hogy az édesanya 

lelkiismeret furdalással küzd, amiért gyermekét bölcsődébe adta. Ebben a helyzetben és a 

szülői szerepében megtapasztalt konfliktushelyzeteiben gyermekével elbizonytalanítja. 

Megkérdőjeleződik önmaga számára az, - hogy ő jó anya e a gyermekének-. A 

kisgyermeknevelőnek jelentős szerepe van abban, hogy erősítse az anya-gyermek, apa-

gyermek kapcsolatot. A kisgyermeknevelőket, ismerve a csecsemő- és kisgyermekkor 

sajátosságait kompetensé teszi, hogy a gyermek igényeihez igazodva, fejlődésüket segítve, 

figyelmebevéve a szülők igényeit segítő szándékkal közvetítse a kora gyermekkori 

gondozással, neveléssel kapcsolatos szakmai tudását, ismereteit. 
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14.1.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása  

Bölcsődénkben kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására. 

Napirendünket úgy alakítjuk ki, hogy abban mindennap helyet kapjon a nagymozgás 

lehetősége, játékos, mondókákkal és énekkel kísért tornával, beépítve a szabad játékba. A 

mozgás mellett helyet kap az egészséges étkezés és a kultúrhigiénés szokások kiemelése is. A 

mindennapos beszélgetések, képeskönyv nézegetések, a bábozás, szerepjátékok, de még az 

alkotás is eszközünk. Bölcsődénkben hagyományként építjük bele a minden évben 

megrendezett egészséghetet. A héten minden napot elnevezünk. Gyümölcsnap, zöldségnap, 

tejtermékek napja, fogápolás napja, egészséges „nasik” napja. Minden nap, az elnevezéséhez 

híven az adott téma köré csoportosítjuk a témát. A gyümölcsöket, zöldségeket megfoghatják, 

megszagolhatják a gyermekek. Megbeszéljük a színét, formáját. A gyermekek előtt 

meghámozzuk, feldaraboljuk, és utána megbeszéljük az ízét. Reggeli előtt játékos tornával 

kezdjük a napot. Só-víz-liszt gyurmából gyümölcsöket, zöldségeket gyártunk, 

mondókákkal kísérjük. A fogápolás napján játékos, mesébe ágyazott, rövid 

ismertetőt mutatunk a fogmosás jelentőségéről. Az évszakok váltakozásánál 

figyelmet szentelünk a megfelelő öltözködés ismertetésére is. Babákat 

öltöztetünk, baba és mackó-öltöztetős kirakókkal színesítjük az ismeretnyújtást. 

Megbeszéljük, kinek milyen kedvenc ruhadarabja van, mit hord és mit nem szívesen. A 

prevenció fontosságát nem győzzük hangsúlyozni. A gyerekekkel beszélgetünk a betegségek 

megelőzésének módjáról. 

 

14.1.3. Az érzelmi fejlődés a társas kompetenciák fejlesztése a szocializáció segítése 

Az érzelmi fejlődés segítését, a lelki egészségvédelmet nem tekintjük különállónak az 

egészséges életmódra neveléstől. Szerves részét képezi, mindennapjaink alapját. Törekszünk a 

derűs légkör megteremtésével az éppen beszoktatós gyermek adaptációjának segítését, 

valamint a csoport minden tagjának beilleszkedését. A kisgyermeknevelők törekszenek a 

bizalmon és szereteten alapuló kapcsolat kiépítésére. A szociális kapcsolatok segítése a közös 

játékokban, élmények átélésében erősödnek. Hangsúlyt kap a konfliktuskezelés, a társainkra 

figyelés. A csoportban nem engedjük az erőszak csíráját sem. A gyermekek között kialakult 

konfliktusokat mindig megbeszéljük, próbáljuk a gyermekeket egymás felé közelíteni. Az 

egészséges, éltkoruk sajátosságaként elfogadott játékokért kialakult nézeteltéréseket próbáljuk 

úgy megoldani, hogy egyik fél se érezze, hogy nem álltunk mellé. A tolerancia és az empátia 

erősítésének elérése a célunk az óvodáskor felé haladva. 
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14.1.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

A csoport szakembereinek folyamatos célja az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, 

erősödésének, az érdeklődési kör bővülésének segítése. Biztosítjuk a gyermek életkorának, 

érdeklődésének megfelelő tevékenységeket. Támogatjuk az önálló aktivitást és kreativitást. A 

közös ismeretszerzést játékba ágyazzuk. Ősszel faleveleket gyűjtünk, megbeszéljük a 

színüket, formájukat, tapintásukat a még fán lévő levelekkel szemben. A természeti neveléssel 

összefügg, hogy azt is megbeszéljük, hogy a lehullott falevelekből avar lesz, lakóhelye egyes 

állatkáknak. Taglaljuk az őszi időjárás jellemzőit, ide szorosan beépítve az egészség nevelés 

részeit. Télen amennyiben az időjárás kedvez, a hóban játszás, hóemberépítés része a 

napirendnek. A hó olvadása, a víz megfagyása és újra elolvadása érdekes a gyermekeknek. 

Tavasszal madárcsicsergést hallgatunk, rügyfakadást szemlélünk, a növények kibújását a 

földből. Közösen magokat ültetünk egy pohárba, aminek fejlődését nyomon követjük, ez a 

természet ébredése. A nyár, a melegebb idő kedvez a strandolási élmények megbeszélésének, 

a nyári öltözködés, napvédelem témáinak ismertetésére. Minden gyermek élménye, ötlete 

fontos számunkra. 

 

15. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei 

 A gondozás és nevelés megvalósításának lehetőségei feladatai az alábbi területeken 

valósulnak meg 

 

Bölcsődénkben törekszünk arra, hogy bár a gondozás és nevelés területei, feladatai 

szakmailag külön – külön vannak felsorolva, ám az itt dolgozó szakemberek vallják, hogy 

ezek mindig összefüggenek, egymásba kapcsolódnak és egymást segítik. Nem lehet 

elválasztani az egyes részeket egymástól, hiszen például gondozás, amely egy bensőséges 

interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és a gyermek között, nem csupán néma 

tevékenységek láncolata, hanem közben kommunikálunk is, nevelünk is. Alkotás közben 

énekelünk, mondókázunk, beszélgetünk és ismereteket közvetítünk. A tanulás ismeret 

átadás és játékba, tevékenységbe ágyazott. Amikor a formákat, színeket tanítjuk, nem 

iskolarendszerben közelítünk, hanem mindig a játékon keresztül, hiszen tudjuk, hogy a 

kisgyermek fő tevékenysége a játék. Amikor alkot, amikor énekel, mozog, felfedezi a 

környezetet, mindig játéka megélésében teszi. Csoportunk kisgyermeknevelői megteremtik 

hozzá a biztonságos, motiváló környezetet. Szakértelmükkel úgy valósítják meg a tanítást, 

nevelést, ahogy a csoportba járó gyermekek érdeklődése, játékkedve igényli. Önmaguk 
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kifejezésével, rájuk figyeléssel, határaik tágításával az akaratuk és az éntudatuk fejlődik. A 

kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajka is aktív része a csoportunknak, egymás munkáját 

segítve teremtik meg az eszközöket, a gondozás és nevelés területeinek kialakítását, 

megvalósulását.    

 

A bölcsődei nevelés főbb helyzetei, részleteiben, de nem elkülönülve egymástól 

 

15.1. Gondozás  

 A kisgyermeknevelők éreztetik a gyermekkel, hogy elfogadják, tiszteletben tartják és 

támogatják az önállósulási törekvéseit. Fontos a megfelelő hely és idő 

biztosítása. A gyermekkel mindig közöljük, hogy éppen mi történik vele és 

körülötte. A kultúrhigiénés szokások kialakításának és az esztétikai 

nevelésnek is teret ad a gondozás, hiszen a kézmosás, arcmosás fontosságát, megfelelő 

technikáját a kisgyermeknevelő mutatja meg a gyermeknek. Elkészülnek a csinos frizurák, a 

ruházat lecserélése, ha az bepiszkolódik.  

 

15.2. Tanulás  

 A bölcsődei nevelés területén, ahogy csoportunkban is a tanulás fogalmát a lehető 

legtágabban értelmezzük. A direkt tanítást nem úgy alkalmazzák a kisgyermeknevelők, mint 

ahogy ez egy iskolai tanórán helyénvaló, hanem színterei a természetes élethelyzetek – a 

gondozás, a játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység, és a kommunikáció. 

Bölcsődében a tanulás elsősorban azt jelenti, hogy a gyermek természetes élethelyzetekben és 

interakciói során megismeri önmagát és a környezetét. Építünk az erre a korra jellemző 

érdeklődésre, kíváncsiságra. Az utánzás, mely fontos formája a tanulásnak, akárcsak a 

spontán, játékos alkalmak. A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos 

eleme. A kommunikáció fontos eszköze a nyelvi fejlődésnek és az 

információszerzésnek, mely tanulás útján alakul és így a tanulás tartós 

változást idéz elő a gondolkodásban, a viselkedésben és a szokások kialakulásában.  

A jó példa mutatására. A bölcsődei élet mindennapjaiban törekszünk arra, hogy a gyermek 

megismerje önmagát, képességeit, kialakítsa szokásrendszerét, ami a közösségi életbe való 

beilleszkedését segíti, de megmaradjon önmaga is.   
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15.3. Játék 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége a játék, mely elősegíti a világ megismerését, a testi, 

az értelmi, érzelmi és szociális fejlődését a gyermeknek. A játék támogatásával, a feltételek 

biztosításával, az együttműködéssel a kisgyermeknevelő elősegíti a nyugodt 

játéktevékenységet, a gyermek kreativitásának fejlődését.  

Bölcsődénk dolgozói törekszenek arra, hogy optimális mennyiségű és 

minőségű felszereltség vegye körül a gyermeket, teret engedve a 

manipulálásnak, a konstruálásnak, a szerepjátéknak. Kialakítottuk a 

játszósarkokat, amik különböző tevékenységeket kínálnak a kisgyermekeknek, de biztosítjuk 

az egyéni játszási lehetőséget is, amennyiben egy gyermek inkább elvonultan szeretne 

játszani. A finommotorika fejlesztésére alkalmasabb játékokat (pl. pötyi, gyurma.) az 

asztalnál kínáljuk fel a gyermekeknek, így biztonságura is jobban tudunk figyelni. 

A puhasarkot a pihenés, a csendes elvonulás, a meseolvasás helyszínének alakítottuk ki. 

Tiszteljük a gyermek játékát, hiszen a játék önmagáért való tevékenység, mely örömöt ad, de 

feszültség oldó hatása is lényeges. Felkészítés az életre, az életben megélhető szerepekre. A 

gyermeknek gazdagodik a fantáziája, képzelete, szókincse. Problémamegoldó képessége is 

fejlődik. A gyermek azért játszik, mert játszani jó. A játék során fejlődik az értelem, érzelem, 

szocializáció. Szabályok interorizálódnak segítségével. A játék pihentető, üdítő, fejlesztő és 

rekreáló a gyermek számára. A bölcsődés korosztályra még az egymás mellett játszás a 

jellemző, de a kisgyermeknevelők finoman kínálják fel a gyermekeknek az együtt játszás 

lehetőségét például a babasarokban, farm építése közben, a közös tevékenységek alkalmával. 

Segítve a társas kapcsolatok alakulását. A csoportban dolgozó kisgyermeknevelők feladata, 

hogy ehhez a fontos tevékenységhez megteremtsék a megfelelő feltételeket. 

 

15.4. Mozgás   

A mozgás a gyermek egyik legtermészetesebb megnyilvánulási formája. 

Csecsemő– és kisgyermekkorban alakulnak ki az alapvető 

mozgásformák. A mozgás az egészséges életmód egyik építő köve, így 

bölcsődei napirendünk fő eleme. A kisgyermekek mozgás igénye igen 

nagy, számukra örömforrás, tapasztalás a mozgás. A mozgásigény 

kielégítését a szabad játék és mozgás biztosítása, a szabadban és a szobában végezhető 

különböző tevékenységek, a játékos mozgáskezdeményezések segítik. Fontos, hogy a 

környezet balesetmentes legyen, kiküszöböljük a veszélyforrásokat.  
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Olyan körülményeket teremtünk, melyek fokozzák a mozgáskedvet, változatos 

mozgástevékenységre adnak lehetőséget a finommozgások és a nagymozgások gyakorlásához 

egyaránt. Elegendő időt, megfelelő helyet és eszközöket biztosítunk a mozgáshoz a 

csoportszobában és az udvaron egyaránt. A csecsemőknek elegendő helyet biztosítunk a 

szabad mozgáshoz (hempergő, elkerített szobasarok), ahol állandó felügyelet mellett, a 

fejlődésükhöz szükséges mozgásformákat szabadon gyakorolhatják. 

Szerencsések vagyunk, mert a bölcsődének biztonságosan elkerített, nagy udvarterülete van. 

Amíg az időjárás engedi, a nap legnagyobb részét a szabadlevegőn töltik a gyermekek. A 

nagymozgások gyakorlására remek terep. Nagyon jó lehetőség, hogy kedvezőtlen időjárás 

esetén használhatjuk az óvoda tornatermét is. A gyermekeknél támogatva itt is az alapvető 

mozgásformák gyakorlását, testképének, testsémájának fejlődéséhez, melynek fontos építő 

köve a szabad mozgás, ami később az írás és olvasás megtanulásában is fontos szerepet 

játszik.  

A játékeszközök folyamatos bővítésével, épségükre való odafigyeléssel, a biztonságos 

környezete megteremtésével célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést, fenntartsák a 

mozgásaktivitást és használatuk biztonságos legyen. 

A mozgás, és a szabad levegőn való tartózkodás pozitívan hat az idegrendszer fejlődésére, 

segíti a testi-, lelki egészség megőrzését. Segíti az én–tudat fejlődését, az alkalmazkodást, 

alakítja a társas kapcsolatok kialakulását. 

 

15.5. Mondóka, ének 

Az éneklés és mondókázás mindennapi életünk része. Hatással van a kisgyermek érzelmi –, 

értelmi – ezen belül beszéd, gondolkodás, emlékezet a képzelet a szociális kapcsolatok és a 

ritmusérzékük fejlődésére.             

A gyermeknek olyan tapasztalatokat, ismereteket, élményeket 

adunk át, amelyekre más helyzetekbe nincs lehetősége.  

Fejlődik emberismerete, empátiás készsége, gazdagodik szókincse.  

A kisgyermeknevelők csoportunkban törekszenek az értékek átadására, így az általuk 

legtöbbet alkalmazott énekek – mondókák, versecskék főbb forrásai Kodály Zoltán és Forrai 

Katalin zenepedagógiai koncepcióját használják.  

Sokféle zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre nyújtunk lehetőséget a környezet 

hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő ének– és beszédhangja, hangszeres játéka, a 

dallam– és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása.  
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Az élő énekszót részesítjük előnyben. Éneklünk személyes kapcsolatban (ölbeli játékok, 

ringatók, stb.), játékhelyzetben, játékeszközt használva. Ismételgetéssel, játékos 

mozdulatokkal erősítjük a zenei élményt.  

Egyszerű dallam– és ritmushangszereket használunk. Házi készítésű hangszerekkel bővítjük a 

játékkészletet. Nem használunk hamis hangú, elhangolódott játékhangszereket.  

A dalokat a gyermekek magas hangjához alkalmazkodva énekeljük. A zenei anyagot 

gondosan megválogatjuk, a gyermekek életkori sajátosságainak, egyéni fejlettségének, 

érzelmi állapotának megfelelően.  

Egy nevelési évre, de legalább negyedéves távlatban előre megtervezik a kisgyermeknevelők, 

hogy mit énekelnek napi rendszerességgel ismételgetve, mit meghallgatásra, ünnepekhez, 

alkalmakhoz kapcsolódva. Az éneklés pozitív érzelmeket kelt, örömélményt, érzelmi 

biztonságot ad, hozzájárul a lelki egészséghez, a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A 

kisgyermeknevelő kompetenciája annak eldöntése, hogy a fürdőszobai gondozás légköre, a 

gyermek megnyugtatása érdekében alkalmaz–e dalocskát, mondókát a gondozás közben.  

 

15.6. Vers, mese 

A kisgyermek érzelmére és értelmére nagy hatással van a környezetében elhangzó versek, 

mesék, mondókák, melyek az anyanyelvi nevelés építő kövei. Fejlődik általa a 

kommunikáció, ritmusérzék, képzelet, emlékezet és formálja a társas kapcsolatait. A 

képeskönyv nézegetés egy bensőséges kommunikációs helyzetet teremt. A kisgyermeknek 

tapasztalatuk által gazdagodik a szókincse, fejlődik az empátiás készsége és olyan ismeretekre 

is szert tesz, amit más élethelyzetekben nem tapasztal meg. Minden gyermekre egyénileg 

figyelünk, így az önálló véleményalkotás, élményeinek és emlékeinek megosztása az érzelmi 

biztonságban feldolgozásra kerül. A mai informatikai világban sajnos egyre többet 

tapasztaljuk, hogy a kisgyermek úgynevezett „elektromos bébiszitter” társaságában 

ismerkedik meg a mesék világával. A bölcsődés korosztály számára ez nem a legjobb 

módszer. A kisgyermeknevelőnek sokszor nehezebb meg szerettetni a képeskönyvet, 

nehezebb a gyermeket motiválni, hiszen az „elektromos bébiszitterrel” ellentétben nem 

váltakoznak olyan gyorsan a képek, a hangot pedig a kisgyermeknevelő kölcsönzi. A 

kommunikáció, a képzelet azáltal fejlődik, hogy a gyermek van arra késztetve, hogy 

válaszoljon maga módján, a kisgyermeknevelő-, és a társak kérdéseire. 

A bölcsődében a nyelvi fejlődést a gyermekek játékosan, könnyedén, magától érthetődően 

élik meg. A kisgyermeknevelőink segítik kibontani, és fenntartani a kisgyermek 

sajátosságából fakadó közlésvágyát, a világra való kíváncsiságát. 
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A biztonságot nyújtó, gyermekre figyelő és a beszélő környezet, a mondókák és az énekek 

természetesen lüktető ritmusa az anyanyelvi nevelés alapköve. 

 

15.7. Alkotó tevékenység 

Az alkotás, a komplex művészeti, és esztétikai nevelés kiteljesítése. 

A szülőket mintanyújtással, zenei és irodalmi anyagok megismertetésével segítjük. A 

gyermekek önkéntes alapon vesznek részt a kisgyermeknevelők kezdeményezéseikben. A 

teljesítmény, az alkotás nem elvárás. Erősségében támogatjuk a gyermeket, nem minősítjük, 

bíráljuk alkotását. Ösztönözzük és értéknek tekintjük a kezei által megszületett műveket. 

Célunk elérni, hogy a gyermek örömét lelje a tevékenységben. Az alkotás lehetőségét 

felkínáljuk, a tevékenység tervezet része. Az adott hónap jeles napjaira, az évszak adta 

természetes anyagait felhasználva tesszük változatossá (pl. gesztenye baba, kukoricával 

kirakott kép, papír golyókkal díszített tenyérlenyomat...stb.). Az elkészült műveket a 

gyermeköltözőben helyezzük el, megmutatva a szülőknek. A gyermeki alkotásokat 

összegyűjtjük, egyéni mappában őrizzük meg és az óvodába való átmenetkor a szülőnek adjuk 

emlékbe 

15.8. Egyéb tevékenységek 

Bölcsődénk kisgyermeknevelői együtt tevékenykednek a csoportba járó gyermekekkel. A 

környezet megismerésére, a körülöttük lévő világra nyitottá tevésre, a kíváncsiság felkeltésére 

és megőrzésére irányul. Természetes élethelyzetekben az együtt munkálkodás – pl. falevél 

gyűjtés, növények ápolása, baba öltöztetés, adventi készülődés - öröme hatja át a 

mindennapokat. Bárki csatlakozhat, amíg kedve tartja, az önkéntesség és az „én csinálom”, 

„együtt alkotunk” megtapasztalása nagyon fontos. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak 

az egyes folyamatokba, de ha úgy érzik számukra az adott lehetőség nem vonzó, esetleg 

megfáradnak, csupán szemlélők szeretnének lenni, akkor a lehetőség adott a szituációból való 

kilépésre.  Például a közös homok torta formálást a legtöbb gyermek szereti és bekapcsolódik, 

de tiszteletben tartjuk, ha valaki csak szemlélődik, vagy éppen a motorozást részesíti 

előnyben. Törekszünk a hasznosságra, és célunk a személyiséget építő és gazdagító hatás. A 

bölcsődénkben dolgozó szakemberek a közös tevékenységekkel segítik a szocializációt, ebben 

a közösség húzó ereje erős. Ezeket a helyzeteket nevezzük a bölcsődei élet spontán vagy 

tervezett tevékenységeinek. Lehetőség a tanulásra, próbálkozásra, a feladatok megosztására, 

az egymásra való figyelésre. A vizuális -, az esztétikai - és a környezeti nevelés összeforrnak, 
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és játékba ágyazottan kiteljesednek a kisgyermeknevelők és a kisgyermekek összhangjában, 

melynek a végeredménye a csupa mosoly gyermekarc. 

 

15.8.1. Vizuális nevelés 

Bölcsődénk szakemberei teljes mértékben azonosulnak azzal a gondolattal, hogy az öröm 

forrása a kisgyermeknél maga a tevékenység, az érzelmek feldolgozása, az 

önkifejezés.  

Az életkornak megfelelő eszközökkel, játszóhely biztosításával, állandó 

felügyelettel, a különböző technikák megmutatásával segítjük a vizuális tevékenységek 

megismerését.  

Az alkotótevékenység kibontakozása szempontjából alapvetőnek tartjuk a firka–korszakot, 

jelentőségét hangoztatjuk. Firkálásra, gyurmázásra állandó lehetőséget biztosítunk.  

A gyermekek alkotókedvét pozitív visszajelzésekkel, dicsérettel, elismeréssel erősítjük. 

  

15.8.2. Esztétikus környezet biztosítása 

A berendezések, felszerelési tárgyak megválasztását nemcsak a szükségletek kielégítésére, 

hanem az esztétikai nevelés, az ízlésformálás szempontjából is 

fontosnak tartjuk. 

Lehetőségeink szerint úgy válogatjuk meg a tárgyakat, hogy a 

falak színe, a textíliák, a függönyök színe harmonizáljon 

egymással.  

A szülőket is bevonjuk a környezet alakításába. Amennyiben a körülmények adottak, 

tavasszal megtervezzük a közös virágültetést, melynek végeredménye, hogy tetszetős 

virágládákat helyezünk el a bölcsődei udvar kerítésén. Az élősarok nem csak az esztétikai 

nevelés része, hanem szorosan kötődik a környezeti neveléshez is. 

 

15.8.3. Környezeti nevelés 

Példaként szerepel előttünk az „Örökös Zöld Óvoda Bázisintézmény” címmel büszkélkedő 

óvodai intézményünk, melyben bölcsődénk, mint egy kis buborék helyezkedik el. Külön van, 

de mégis beleépül az óvoda ölelő karjába. A csoportunk 

minden szakembere szem előtt tartja a gyermekek életkorát, 

fejlettségét és a mindennapi tevékenységekeink közé 

beépítjük a környezet iránti felelősség tudatot, szeretetet. A 
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víz világnapján kiemelten foglalkoznak a kisgyermeknevelők a víz fontosságával, szerepével 

az életünkben. Egy kiválasztott napon megkérjük a szülőket, hogy öltöztessék kékbe 

csemetéjüket, több szó esik a vízről, formáiról, az élővilágban betöltött nélkülözhetetlen 

szerepéről képeskönyvek, beszélgetés, és a szemléltetés módszerével. Áprilisban a szülőkkel 

közös program keretében virágokat ültetünk virágládákba. Az esztétikai nevelés mellett a 

környezeti nevelést is demonstráljuk, gyakoroljuk a gyermekekkel, hiszen megfigyeljük a 

növény növekedését, változásának folyamatát, valamint együtt öntözzük, gondozzuk, így 

felelősséget vállalunk a növényért. Télen hangsúlyozzuk a madáretetés fontosságát.  

Tavasszal megtartjuk az egészséghetet. Beépítjük programunkba a föld és az állatok napja 

fogalmát.  A fenntarthatóság nevében gyűjtjük a használt elemet, papírt, spórolunk a 

környezeti energiával. Célunk a szelektív hulladékgyűjtés játékon keresztül ismertetett módja. 

A személyes példaadásának nagy a szerepe. A napi életünkbe beleépítjük, hogy a természetet 

óvni kell. Beszélgetünk a gyerekekkel arról is, hogy nem taposunk el bogarakat, rovarokat, 

nem tépjük, törjük le a fák ágát, a szemetet csak a megfelelő helyre gyűjtjük. A 

környezetünkben élő állatkákról gondoskodunk. Az egyes tevékenységek, mint például a 

virágültetés, a környezetünk rendberakása, szépítgetése fejlesztik a hétköznapi élet 

esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembevételét, 

az empátiát, a környezetünk minden összetevője iránti tiszteletét, szeretetét.  Képet adunk 

arról, hogy minden mindennel összefügg, összekapcsolódik. Ez a jövőnk, amiért a jelenben 

kell tenni, és véleményem szerint, ezzel a témával nem lehet elég korán elkezdeni foglalkozni. 

 

Zöld bölcsőde 

 A „magokat” már kicsiny gyermekkorban el kell kezdeni elültetni.  

A bölcsőde szakemberei tudják, hogy a gyermekek érzékenyítését az őket körülvevő 

környezet iránt nem lehet elég korán elkezdeni. A legmeghatározóbb 

minta a felnőtt, és az a miliő, amiben és ahol szocializálódik. A 

legszűkebb környezet a család. A környezet óvását, védelmét a 

szülőknek kell elkezdeni, ám a bölcsődei nevelésnek ki kell egészíteni ezt 

a munkát, sajnálatosabb esetben pedig pótolni szükséges. A bölcsődés korosztályra jellemző, 

hogy a megismerési folyamatok által tapasztal, ebben fontos szerepe van az érzelmeknek, 

hiszen ez a fő motiváló erejük. A csoport kisgyermeknevelői a környezettudatos magatartást 

ekkor alakíthatják ki a legkönnyebben, hiszen a világ történéseit, a flórát és faunát 

érzékszerveiken keresztül tapasztalják. Hiszünk abban, hogy ha a kicsiny gyermekek tőlünk 

a felnőttektől tiszteletet és védelmet tapasztalnak a környezet iránt, nyitottságuk, 
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kíváncsiságuk, pozitív hozzáállásuk megőrizhető, hogy rácsodálkozhassanak a természet 

sokszínűségére, szépségére. A kisgyermeknevelők a gyermekeknek a saját nyelvükön, 

fejlettségüknek megfelelő eszközöket használják. Képeskönyvek segítségével mutatják meg 

nekik például a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását. Célunk, hogy megmaradjon a 

gyermekekben az igény az élhető, egészséges környezet, a természet és az állatvilág 

megóvására, védelmére. Valljuk, hogy boldog csak boldog környezetben lehet az ember.                                                                                                 

 

„Boldognak kell lenni kedves Emil, ez minden érzékeny lény célja, ez az első vágy, amelyet 

belénk oltott a természet, és az egyetlen, amely soha sem hagy el bennünket.” 

         Jean-Jacques Rousseau 

16. A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei  

 

 

A bölcsődei élet jelentősége, fontosabb mozzanatai, mint gyöngysoron a 

gyöngyszemek fűződnek össze        

                                                                                

„Hagyjátok megérni a gyermekben a gyermekkort.” 

Jean-Jacques Rousseau 

16.1. „Saját kisgyermeknevelő” rendszer 

A bölcsődénkben saját kisgyermeknevelő rendszer működik. A saját kisgyermeknevelő segíti 

a gyermek adaptációját, a napi gondozását - nevelését végzi, fejlődését nyomon követi és 

dokumentálja azt. Az úgynevezett ölelkezési időben, több figyelem fordul a gyermek felé, 

egyéni igényei jobban érvényesülnek. A saját kisgyermeknevelő rendszer persze nem azt 

jelenti, hogy a társ kisgyermeknevelő ne kapcsolódhatna be ezekbe a folyamatokba, hiszen a 

gyermeknek mind a kettő kisgyermeknevelőt el kell fogadnia, hiszen nem mindig és a nap 

teljes hosszában van jelen mind a kettő kisgyermeknevelő. Távollétükben, a társ látja el a 

csoport minden gyermekét. Fontos, hogy a kisgyermek elfogadja, és feltétel nélkül megbízzon 

a csoport minden felnőtt tagjában. 

16.2. Gyermekcsoportok megszervezése 

A gyermekcsoport megszervezésében figyelembe kell venni a jogszabály által előírt 

kritériumokat. A bölcsődében a kisgyermek sajátos igényeinek figyelembevételét a megfelelő 

felnőtt-kisgyermek arány garantálja. Ez a minőségi bölcsődei nevelés alapja. 
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Bölcsődénk egy csoportos, az alapító okirat szerint megengedett létszám 12 fő. A csoport 

engedélyezett létszámát egy fővel túllépni, csak speciális esetben, az aktuális jogszabályban 

megadott indokkal lehet (15/1988. (IV. 30) NM rendelet 40§. (2)-(4).) Nagyobb létszámnál 

már sérül az egyéni bánásmód elve. Tapasztalatunk, hogy a gyermekek komfort érzetét is 

rontja, több gyermek nagyobb zajt, több konfliktust eredményez ez pedig megterhelő egy 

kisgyermeknek. Amennyiben lehetséges, figyelembe kell venni a gyermekek életkorát a 

csoport összetételében. Nálunk, mivel egy csoport van, nem tudjuk ezt az elvet figyelembe 

venni. Bölcsődénkben minden esetben törekszünk a kisgyermekek lelki jólétére, és 

megteremtjük számukra fontos a biztonságot nyújtó személyi és tárgyi állandóság a körülötte 

lévő környezetben.  

 16.3. Napirend 

A bölcsődei életnek a jól szervezett napirend ad keretet és a kisgyermeknevelők által készített 

napi tevékenység tervezet megvalósulásának lehetőségét az aktuális gyermek létszám, 

igényeik, aznapi hangulatuk, befolyásolják, de még az évszak és az időjárás adta körülmények 

is.  

 

Az alvás és a pihenés is fontos része a napirendnek. Biztosítjuk a kisgyermekeknek megfelelő 

körülményeket a pihenésükhöz. Az elalvási szokások, amik minden gyermeknél egyediek, 

mindig jelentős figyelmet kapnak a kisgyermeknevelőknél. Tudjuk, hogy vannak, akik ahogy 

a fejüket az ágyra leteszik, rögtön elalszanak, de némely kisgyermek igényli, hogy a 

kisgyermeknevelő mellé üljön, esetleg hátát, haját simogassa. A legtöbb gyermeknek van 

otthonról hozott kedvenc, alváshoz használt tárgya. Bölcsődében megengedett ezek 

használata. A megfelelő minőségű és mennyiségű alvás elengedhetetlen az idegrendszer 

fejlődéséhez. 

A napirend szervezése körültekintően történik. A főbb gondozási-nevelési területek alapul 

szolgálják a tervezést, de mindig a gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve.  

A napirend megtervezésénél figyelembe kell venni a csoportunk összetételét, a gyermekek 

fejlettségét, valamint az évszakok változását. 

A napirend alapjául szolgál a kisgyermeknevelők által elkészített tevékenység tervezetnek. A 

csoport munkatervét a kisgyermeknevelők állítják össze, az adott nevelési évre, napi, heti, 

valamint havi lebontásban megtervezve.  

A bölcsődei csoport életét, várható programjait havi lebontásban, a szakmai egység vezető 

foglalja össze. Elkészítve az éves, féléves, évzáró munkatervet. Ennek segítségével 
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tervezhetőséget, kiinduló pontokat kap a kisgyermeknevelő. Fontos momentum, hogy 

átlátható, pontosabban látható legyen, hogy a bölcsődében, a még mindig uralkodó 

közvéleménnyel ellentétben nem csak babázás, pelenkázás, gyermekmegőrzés folyik, hanem 

komoly alapokra helyezett szakmai munka. Tiszteljük a gyermek életének legszenzitívebb 

időszakát. Valljuk, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kiknek a „szárnyai alatt cseperedik”. 

Nekünk, szakembereknek nagy a felelőssége, hogy úgy neveljük, gondozzuk, vigyázzuk a 

ránk bízott gyermekeket, ahogy az nekik a legjobb, legmegfelelőbb az életéveik további 

lépcsőfokain. Bölcsődénk kisgyermeknevelői nem csak 3 éves korig „terveznek”, hanem 

olyan szilárd alapokat szeretnénk biztosítani (mind lelkileg, szellemileg, testileg, szociális 

kapcsolatok tekintetében) hogy a gyermek az óvodában, iskolában is támaszkodhasson rájuk. 

Biztos alapokra helyezve a kisgyermek kisebb nehézségekkel lép fel a következő fontos 

lépcsőfokra, az óvodai nevelés helyszínére.  

A kisgyermeknevelők a tevékenység tervezet készítésénél figyelembe veszik az évszakok 

változását, magába foglalva a jeles napokat, ünnepekre hangolódást, a hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységeket, hagyományokat, óvodával tartott közös érzékenyítést és a családi 

programokat. A gyermekekkel a megvalósítást az ének – zenei neveléssel, a játékkal, 

mozgással, kommunikációval érik el. A napirend keretet ad a bölcsődei életnek. Némely 

tevékenységekhez rugalmasan alakul. Nyáron, ha az időjárás engedi, már a reggelit követő 

fürdőszoba használat után kimennek a kisgyermeknevelők a gyermekkel az udvarra. A 

szabadlevegőn való tartózkodás fontos része a napirendnek. Mindig az időjárás függvénye, 

hogy ez megvalósul e. Figyelembe vesszük az előírást, hogy erős szélben, ködben, - 5 
o
C fok 

alatt, esőzésben nem tartózkodhatnak a gyermekek az udvaron, forró nyári napokon 12 és 15 

óra (hőség riadó esetén már 11 órától) között nem tanácsos udvarra menni. Az is előfordul, 

hogy a reggeli köd csak 10.30. óra után száll fel, ilyenkor már nincs idő felöltözni és udvarra 

menni, hiszen a napirend alapján ez az időpont már a bejövetel ideje. Ilyenkor a gyermekek 

hatalmas mozgás igényét a jól kiszellőztetett tornateremben oldják meg a kisgyermeknevelők. 

Mindig szem előtt tartjuk, hogy a szabadlevegőn való tartózkodás az egészséges életmód 

egyik alapja. A környezeti nevelés egyik helyszínének is remek lehetősége a szabadban töltött 

idő. A kisgyermeknevelők felhívják a gyermekek figyelmét az évszakok adta természeti 

változásokra. Testközelből hallhatják, láthatják, szagolhatják, tapinthatják a természetet.  
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16.4. Napirendek 

 

 

Alap napirend 

 

 

Bölcsődei napirend 

Időpont/óra 

mettől- meddig 
Tevékenység 

6
00

 – 8
00

 átvétel, gyülekezés, játék, szükség esetén fürdőszoba használat 

8
00

 – 8
30 

reggeli  

8
30

 – 10
00 

gondozási feladatok, szabad játék, kezdeményezések 

9
45

 – 10
00

 tízórai, szükség esetén fürdőszoba használat 

10
00

 – 11
00 

udvari játék, levegőzés, gondozási feladok 

11
15

 – 11
45 

ebéd 

11
45

 – 14
30 

pihenés 

14
15

 – 15
00 

folyamatos felkelés, gondozási feladatok, uzsonna 

15
00

 - szabad játék hazamenetelig 
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Őszi - Téli Napirend 

 

 

            

 

 

Időpont Esemény 

6
00

-8
00 

átvétel, játék, szükség esetén fürdőszoba használat 

8
00

-8
30 

reggeli 

8
30

- 9
00 

pihenés, szabad játék, gondozási feladatok 

9
00

-10
00 

szabad játék, kisgyermeknevelő kezdeményezése 

9
30

-10
00 

tízórai, fürdőszoba használat 

10
00

-11
00 

udvari játék, levegőzés, gondozási feladatok, 

11
15

-11
45 

ebéd 

11
45

-14
30 

pihenés 

14
15 – 

15
10 

folyamatos felkelés, gondozási feladatok, uzsonna 

15
10

- szabad játék hazamenetelig 
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Tavaszi - Nyári Napirend 

 

 

 

 

 

Időpont Esemény 

6
00

-8
00 

átvétel, szabad játék 

8
00

-8
30 

szükség szerint gondozási feladatok, reggeli 

8
30

- 10
00 

fürdőszoba használat, tevékenység kezdeményezés, szabad 

játék 

9
30

-10
00 

Tízórai 

10
00

-11
25 

készülődés udvari játékhoz, levegőzés, tevékenység 

kezdeményezés 

11
25

-12
 

gondozási feladatok, készülődés ebédhez, ebéd, szájöblítés, 

mosdó használata 

12-14
30 

pihenés 

14
15

-
 

folyamatos felkelés, gondozási feladatok 

14
30

-15
10

 uzsonna 

15
10

-  szabad játék hazamenetelig 

 

17. Stratégiai feladatok munkánk során 

 A szolgáltatásaink munkájának figyelemmel kísérése, folyamatos monitorozással. 

 A módszertani és tudományos kutatások eredményének közvetítése a 

kisgyermeknevelők felé. 

 Modell értékű kezdeményezések, támogatás a gyakorlati megvalósításban. 

 Hálózatépítés a gyermekjólét és gyermekvédelem intézményei között. 

 Dokumentációs központ, szakmai könyvtár, szakirodalom gyűjtése, 

hozzáférhetőség biztosítása. 
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 Szükségletfelmérések. 

 Minőségügyi kérdései a nappali kisgyermekellátásban résztvevők számára. 

 A humán erőforrás képzésének és képzettségének támogatása. 

 Modern szolgáltató bölcsőde, kialakítása. 

 A családok gyermeknevelési funkcióinak segítése különböző szolgáltatásokkal. 

 A tárgyi feltételek, a megfelelő modern kommunikációs eszközök fejlesztése. 

A feladatok megvalósítása TEAM munkában történik, esetenként külső szakember 

foglalkoztatása is szükséges. 

 

18. Célunk a bölcsődéskor végére elérni 

 

A kisgyermeknevelők támogatják és segítik a csoport kisgyermekeit, hogy elérjék az 

óvodába menetelig a következő kritériumokat: 

 étkezésnél, öltözködésnél, tisztálkodás területén önállóvá válás, esetleg csupán 

kis segítség igénylése 

 társak jelentősége, szociálisan nyitottá váljon 

 szoba- és ágytisztaság (délutáni alvás során) 

 szükségleteit kommunikációval jelezze 

 összetett mondatok használata, gazdag szókincs 

 mozgás szeretete, változatos mozgásformák 

 a napirend ismerete, elsajátítása, benne való biztonságos tevékenységek végzése  

 esztétikai igények megalapozása 

 Társak iránt érzett empatikus érzelmek megerősödése 

 egymás tisztelete, segítése, elfogadása 

 a természet és állatvilág szeretete, védelme 

 egészséges életmódra nevelés „magjának” elültetése 

A napirendbe ágyazva, a közös és egyéni tevékenységekben valósítják meg. 

 

19. Zárszó, avagy az utolsó gyöngyszemek 

A bölcsődénkben dolgozó szakemberek célja, hogy a Szakmai programunkban 

megfogalmazott módszertani követelményeket, valamint célokat megvalósítsuk. 

A helyi sajátosságokat ötvözzük innovatív ötletekkel, mindig szem előtt tartva az életkori 

sajátosságokat, a kisgyermek fejlődését megsegítve, támogatva. A felelősségünk nagy, hiszen 
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a jövőt neveljük, a jövőnek. Ezt jól csak úgy tudjuk tenni, ha professzionálisan, az értékeket 

észrevéve, azokra építve végezzük munkánkat. A múlt értékeit és jó tapasztalatait megőrizve, 

hibáiból tanulva, de a jövőbe nézve valósítjuk meg, a jelent megélve. A kisgyermekre most 

kell figyelni, feltétel nélkül szeretni és elfogadni, valamint a későbbi életszakaszait szem előtt 

tartva támogatni, a szokásokat elültetni élete minden területén. Elérni, hogy érdeklődését 

felkeltsük a világ iránt, mely körülveszi és formálja, a tudásvágyát kielégíteni, mely előre 

viszi és nyitottá teszi. Érzékenyíteni a társai, a környezetében lévő élőlények és a természet 

iránt. Ha ez sikerül, akkor tudjuk, hogy jó úton haladunk, nem volt hiába a befektetett energia. 

 

 

 

 

 

20. Mellékletek 

 Megállapodás 

 Megállapodás módosítás 

 Megállapodás módosítás 

 Házirend 
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MEGÁLLAPODÁS 

gyermekek napközbeni ellátása / bölcsődei ellátás igénybevételéhez 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde  

Címe: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. 

adószám: 15799452-2-07 

képviselője: Szabóné Varga Adrienn bölcsőde szakmai vezetője, 

mint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást – gyermekek napközbeni ellátását (a 

továbbiakban: bölcsődei ellátást) – biztosító intézmény (a továbbiakban: Intézmény), 

 

másrészről 

 

név: (törvényes képviselő): ...................................................................................................................... 

születési neve: ........................................................................................................................................... 

születési helye, ideje: ............................................................................................................... .................. 

állampolgársága: ........................................................................................................................................ 

anyja neve: ................................................................................................................................................. 

lakóhelye: .................................................................................................................................................. 

tartózkodási helye: ..................................................................................................................................... 

telefonszáma: ............................................................................................................... .............................. 

mint bölcsődei ellátást igénylő gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban: Képviselő) 

 

a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.  

 

A gyermek adatai: 

Képviselő a bölcsődei ellátást az alábbi kiskorú gyermekre igényli: 

Gyermek neve: ..................................................................................................................................... 

születési neve: ...................................................................................................................................... 

születési helye, ideje: ........................................................................................................................... 

állampolgársága: .................................................................................................................................. 

anyja neve: ........................................................................................................................................... 

lakóhelye: ............................................................................................................................................. 

tartózkodási helye: ............................................................................................................................... 

TAJ száma: ...........................................................................................................................................  

 

A bölcsődei ellátás kezdő időpontja 20.........................., időtartama: határozatlan óvodába történő 

átadásig. 

A bölcsőde az alábbiakat biztosítja az ellátást igénylő szülő / törvényes képviselő gyermeke számára: 

- a bölcsődei ellátás alapelveire épülő szakszerű gondozást-nevelést 

- napi négyszeri étkezést; nyugodt alvást, pihenést, 

- a gyermek szabad levegőn tartózkodásának biztosítását, 

- az önálló játéktevékenység támogatását, a gyermek fejlettségének megfelelő készségfejlesztést, 

- különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében korai gondozást - nevelést. 

Az intézményi térítési díjat a fenntartó Pusztaszabolcs Város Önkormányzata évente legfeljebb 

egyszer megváltoztathatja– melyről az ellátást igénylő szülő értesítést kap. 
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Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy az intézményvezető által az intézményi térítési díjból 

megállapított személyi térítési díj (Gyvt. 147. (2) gondozásra napi: .......................... Ft.  és a Gyvt. 

151.§ (3) gyermekétkeztetésre napi: ...........................Ft. 

 

A térítési díjat havonta, előre, a tárgyhónap 15-ig az intézmény által megjelölt napon kell az ellátást 

nyújtó bölcsődének megfizetni. Amennyiben a szülő a térítési díj fizetés kötelezettségének nem tesz 

eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az 

elmaradt díj megfizetésére. Ha ez eredménytelenül telt el, a bölcsőde követelését elküldi a 

fenntartónak. 

 

A bölcsődei ellátás megszűnik: 

- a szülő, egyéb törvényes képviselő bejelentése alapján, 

- A Gyvt. 37/A. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik 

a) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve meghosszabbított 

időtartam - leteltével, 

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.  

- ha a gyermek a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, 

- A Gyvt. 37/A. § (3) bekezdése szerint az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett 

gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, 

vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. 

- Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye 

szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara miatt 

veszélyezteti a többi gyermek egészségét.  

- A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése alapján az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett 

gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a 

jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes 

képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.  

 

 

A bölcsődevezető tájékoztatja továbbá a szülőt az alábbiakról: 

- az ellátás tartama és feltételei: a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek 

életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és 

étkeztetését szervezzük meg azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói 

munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A 

napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő 

munkarendjéhez igazodik. (1997. évi XXXI. törvény 41. § /1/ bek.). 

A gyermek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani: 

a. akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b. akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt három vagy több 

gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, 

c. akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni (1997. évi XXXI. törvény 41.§ /2/ bek.) 

A gyermek napközbeni ellátását biztosítani kell, ha azt a jegyző a védelembe vétel (Gyvt. 68.§ 

(3) a. pontja) során elrendeli. 

-  az intézmény által vezetett gyermekekre vonatkozó dokumentáció: üzenőfüzet, egészségügyi 

törzslap, fejlődési lap és napló, IX. számú adatlap 
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- az érték- és vagyonmegőrzés módja: a gyermekeknek saját szekrénye van, a bölcsődébe 

behozott játéktárgyakért, ékszerekért felelősséget a bölcsőde nem vállal 

- az intézmény házirendje: a tájékoztatás szerint 

- a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,  

- a panaszjog gyakorlásának módja: A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes 

képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai 

szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek a bölcsőde vezetőjénél vagy 

érdekképviseleti fórumánál az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok 

sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén. A gyermek szülője vagy 

más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz 

fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld 

értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.  

 

A Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde vezetőjének elérhetősége:  

Telefon: 06-25/273 056    E-mail: pszabovoda@freemail.hu 

 

Az érdekképviseleti fórum: tagjai és elérhetőségük: 

 Szülők részéről: ……………………………………………………………………..………….. 

 Intézmény részéről:....................................................................................................................... 

Fenntartó (Pusztaszabolcs Város Önkormányzata) részéről:  

……………………………………………………………………………..……………….…… 

 

Az ellátást igénylő a Házirendben foglaltakat megismerte, tudomásul vette, vállalta a betartását. A 

Házirend a szülőkre és hozzátartozókra egyaránt vonatkozik. 

A szülő nyilatkozik arról, hogy a felvételnél közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Vállalja, 

hogy a kérelemhez csatolja a felvételt igazoló dokumentumokat, valamint, ha a közölt adatokban 

változás következik be, azt 15 napon belül az intézményvezetővel tudatja. 

Jelen Megállapodás a gyermek ellátásának megszüntetésével automatikusan hatályát veszti. 

A Megállapodást és a tájékoztatást a felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – tudomásul 

vették és aláírták. 

 

Képviselő jelen megállapodás aláírásával igazolja, hogy a megállapodás egy eredeti példányát, 

valamint a személyes gondoskodás feltételeiről szóló szóbeli tájékoztatást megkapta. Képviselő 

jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi a bölcsődei csoportban folyó gondozó-nevelő 

munkáról és a fent felsorolt szóbeli tájékoztatást megkapta.  

 

 

 

Dátum: ……………………………………………….. 

 

 

 

 

............................................................................  ..........................................................

  ellátást igénylő / törvényes képviselő / szülő                    bölcsőde szakmai vezető 
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MEGÁLLAPODÁS – MÓDOSÍTÁS 

SZÜLŐ ADATAIBAN TÖRTÉN VÁLTOZÁS MIATT 

gyermekek napközbeni ellátása / bölcsődei ellátás igénybevételéhez 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde  

Címe: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. 

adószám: 15799452-2-07 

képviselője: Szabóné Varga Adrienn bölcsőde szakmai vezetője, 

mint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást – gyermekek napközbeni ellátását (a 

továbbiakban: bölcsődei ellátást) – biztosító intézmény (a továbbiakban: Intézmény), 

 

másrészről 

 

név: (törvényes képviselő): ...................................................................................................................... 

születési neve: ........................................................................................................................................... 

születési helye, ideje: ............................................................................................................... .................. 

állampolgársága: ........................................................................................................................................ 

anyja neve: ................................................................................................................................................. 

lakóhelye: .................................................................................................................................................. 

tartózkodási helye: ..................................................................................................................................... 

telefonszáma: ............................................................................................................... .............................. 

mint bölcsődei ellátást igénylő gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban: Képviselő) 

 

a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.   

A gyermek adatai: 

Képviselő a bölcsődei ellátást az alábbi kiskorú gyermekre igényli: 

Gyermek neve: ..................................................................................................................................... 

születési neve: ...................................................................................................................................... 

születési helye, ideje: ........................................................................................................................... 

állampolgársága: .................................................................................................................................. 

anyja neve: ........................................................................................................................................... 

lakóhelye: ............................................................................................................................................. 

tartózkodási helye: ............................................................................................................................... 

TAJ száma: .................................................................................................................. .........................   

 

 

a mai napon módosítom. 

 

 

Indoklás
3
:  

                                                 
3
 A megfelelő aláhúzandó 



Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei csoport Szakmai Program – 2020 

5 

 

 lakcímváltozás 

 névváltozás 

 a térítési díj fizetésére kötelezett személy neve 

 

Módosított adatok: 

 

Lakcímváltozás: ……………………………………………………………………………… 

 

Névváltozás: ………………………………………………………………………………… 

 

A térítési díj fizetésére kötelezett személy neve: …………………………………………… 

 

 

Pusztaszabolcs, 20… 

 

 

............................................................................  .......................................................... 

 ellátást igénylő / törvényes képviselő / szülő                    bölcsőde szakmai vezető 

 

 

 

 

Átvételi elismervény: 

 
 
…………………………………………törvényes képviselő a mai napon a megállapodás 

módosítását átvettem. 

 

 

Pusztaszabolcs, 20… 

 

 

............................................................................   

 ellátást igénylő / törvényes képviselő / szülő 
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MEGÁLLAPODÁS – MÓDOSÍTÁS 

TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁS MIATT 

gyermekek napközbeni ellátása / bölcsődei ellátás igénybevételéhez 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde  

Címe: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65. 

adószám: 15799452-2-07 

képviselője: Szabóné Varga Adrienn bölcsőde szakmai vezetője, 

mint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást – gyermekek napközbeni ellátását (a 

továbbiakban: bölcsődei ellátást) – biztosító intézmény (a továbbiakban: Intézmény), 

 

másrészről 

 

név: (törvényes képviselő): ........................................................................................................... ........... 

születési neve: ........................................................................................................................................... 

születési helye, ideje: ................................................................................................................................. 

állampolgársága: ............................................................................................................................. ........... 

anyja neve: ................................................................................................................................................. 

lakóhelye: .................................................................................................................................................. 

tartózkodási helye: ..................................................................................................................................... 

telefonszáma: ............................................................................................................... .............................. 

mint bölcsődei ellátást igénylő gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban: Képviselő) 

 

a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.  

 

A gyermek adatai: 

Képviselő a bölcsődei ellátást az alábbi kiskorú gyermekre igényli: 

Gyermek neve: ............................................................................................................... ...................... 

születési neve: ...................................................................................................................................... 

születési helye, ideje: ........................................................................................................................... 

állampolgársága: .................................................................................................................................. 

anyja neve: ........................................................................................................................................... 

lakóhelye: ......................................................................................................................... .................... 

tartózkodási helye: ............................................................................................................................... 

TAJ száma: .................................................................................................................. .........................  

 

 

a mai napon módosítom. 

 

 

Indoklás
4
: 

                                                 
4
 A megfelelő aláhúzandó 
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 szülő jövedelmében történő változás 

 családi állapotban történő változás 

 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendeletében a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó módosítás estén 

 

Módosított adatok: 

- gondozás napi díja: ……………………………………………………. 

- gyermekétkeztetés napi díja: …………………………………………… 

 

 

 

Pusztaszabolcs, 202… 

 

............................................................................  ..........................................................

  ellátást igénylő / törvényes képviselő / szülő                    bölcsőde szakmai vezető 

 

 

 

 

 

Átvételi elismervény: 

 
 
…………………………………………törvényes képviselő a mai napon a megállapodás 

módosítását átvettem. 

 

 

Pusztaszabolcs, 20… 

 

 

............................................................................   

 ellátást igénylő / törvényes képviselő / szülő  
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Záró rendelkezés 

  

  

  

A Szakmai Program 2025. augusztus 31. érvényes 

 

Pusztaszabolcs, 2020.  

 

Záradék: a Bölcsődei Szakmai Programot a Szülői Fórum 2020. október 12. napon   

véleményezte 

 

 

             

   Érdekképviseleti fórum képviselője 

 

 

 

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

……………………………………… Kt. számú határozatával a Bölcsődei házirendet 

elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

             

        Simonné Zsuffa Erzsébet 

         polgármester  


