Mini Bölcsődei intézményegység
Szakmai Program

2022-2027
Készítette: Okos Tamásné
intézményvezető

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Szakmai Program

Tartalom
1

Bevezető .......................................................................................................................................... 4

2

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha adatai .......................................................... 6

3

Ellátandó célcsoport, ellátandó terület jellemzői ............................................................................. 7

4

A bölcsődei ellátsunk célja, feladata, alapelvei ............................................................................... 8
4.1

A program konkrét bemutatása ............................................................................................... 8

4.2

Együttműködés az intézményen belül és a tágabb környezettel ............................................ 21

5 Ellátásunk szakmai tartalma módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége,
gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok .............................................................................................. 28

6

7

5.1

A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése ............. 29

5.2

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása ..................................................... 29

5.3

Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése ...................................................................... 30

5.4

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése ................................................................. 30

5.5

A bölcsődei nevelés főbb helyzetei ....................................................................................... 31

5.6

A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei ....................................................... 49

5.7

Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása ..................................................................... 52

5.8

Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások ............................................. 53

A bölcsődei ellátás igénybevételének módja ................................................................................. 54
6.1

Felvétel rendje ....................................................................................................................... 54

6.2

Szülők tájékoztásának módja ................................................................................................ 56

A bölcsődei ellátásról szóló tájékoztatás ....................................................................................... 57
7.1

A házirendünk tartalma és szerepe ........................................................................................ 57

7.2

A szülők tájékoztatása, az ellátásról szóló tájékoztatás ......................................................... 57

7.3

A bölcsődei ellátáságunkról szóló helyi módja ..................................................................... 58

8 Az igénybevevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok ........................................................................................................................... 58

9

8.1

A gyermek joga, hogy: .......................................................................................................... 58

8.2

A szülő joga, hogy: ................................................................................................................ 59

8.3

A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme .......................................... 60

Szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása ..................................... 61

10

Hagyományok, ünnepek, rendezvények a bölcsődénkben ........................................................ 62

11

Minőségi munkavégzés a bölcsődében, a nevelőmunka belső-, külső ellenőrzése ................... 62

12

Gyermekvédelmi program ......................................................................................................... 64

13

Szakmai dokumentáció.............................................................................................................. 64

14

A fejlődés leggyakoribb jellemzői bölcsődéskor végére ........................................................... 66

2

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Szakmai Program

Mellékletek
1.számú melléklet Felvételi kérelem
2. számú melléklet Megállapodás
3. számú melléklet Házirend Mini Bölcsőde

Legitimációs záradék

3

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Szakmai Program

1 Bevezető
A Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha szakmai programja a 15/1998.( IV.30.)
NM rendelet 4/A.§(1) bekezdése és a „A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja”
mint a szakmai szabályozás legmagasabb szintű dokumentuma figyelembevételével készült.
Megvalósítása biztosítja egyrészt az általános követelmények teljesítését, másrészt pedig
intézményünk önállóságát, a családok és a fenntartó elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez
igazodva.
Célunk családbarát, támogató bölcsődeként a község lakosainak igényeihez igazodó jó
színvonalú napközbeni kisgyermekellátás biztosítása, bölcsődei kereteken belül, az alapellátás
és szolgáltatások nyújtásával.
A szakmai program a bölcsőde első számú szakmai dokumentuma, melyet minden
kisgyermeknevelő alkalmaz a napi nevelő-gondozó munkájában.
A szakmai programmal célunk:
− A Bölcsőde nevelés-gondozás országos alapprogramjának magasszintű megvalósítása.
− Egységes szakmai irányvonalak meghatározása.
− Az ellátottak egyéni szükségleteinek biztosítása
− Az egészséges életmód alakításának segítése.
Feladatunk a Szakmai program megvalósítása, és megteremtjük annak lehetőségét, hogy az
igények kielégítéséhez mini bölcsődénk biztosítsa a szakszerű, törvényes, és magas színvonalú
ellátást.
Pedagógiai hitvallásunk
Mindennapjainkban biztosítjuk az általunk gondozott-nevelt gyermekek számára a nyugodt,
szeretetteljes légkört. Tudatosan törekszünk az esélyteremtésre, a negatív hatások mérséklésére,
a pozitív hatások felerősítésére a hátrányok csökkentésére. A kisgyermekek első 3 évének, az
első közösségnek meghatározó szerepe van, a későbbi személyiségfejlődésében. A
kisgyermekek ebben az életszakaszban erősen függnek a felnőttektől, a kisgyermeknevelő
személyisége meghatározó, ezért a legnagyobb odafigyeléssel óvjuk és vigyázzuk a ránk bízott
gyermekeket.

Fontosnak

tartjuk

a

családok

és

az

intézményünk

értékrendjének

összehangolását, az egymás iránti megbecsülés, a következetességet és feltétel nélküli
elfogadást,

a

gyermeki

személyiség

tiszteletét.
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A mini bölcsőde munkáját és szakmai programját meghatározó jogszabályok és
irányelvek
❖ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
❖ 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
❖ 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi

intézmények,

valamint

személyek

szakmai

feladatairól

és

működésükfeltételeiről,
❖ 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról.
❖ 328/2011. (XII. 29.) Komi. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
❖ 257/2000 (XII. 26) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról
❖ 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
❖ 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybe vevő nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
❖ 8/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak
működési nyilvántaltásáról.
❖ 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzésétől és a szociális szakvizsgáról.
❖ 37/2014.(IV.30.)

EMMI

rendelete

a

közétkeztetésre

vonatkozó

táplálkozás

egészségügyi előírásokról
❖ 2011. évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról.
❖ 381/2016.(XII.2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról.
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Szakmai irányelvek. módszertani levelek:
❖ Folyamatos napirend a bölcsődében. Módszertani levél. Bölcsődék Országos
Módszertani Intézete, Bp. 1982
❖ Bölcsődei Nevelés — Gondozás Országos Alapprogramja 2020
❖ Bölcsődei adaptáció. Módszertani levél. In: Előadások- közlemények dokumentumok.
Módszertani levelek, irányelvek. Bölcsődék Országos Módszertani Intézete, Bp. 1982
❖ Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás. Kiegészítő módszertani útmutató a
fokozatos beszoktatás c. módszertani levélhez. Bölcsődék Országos Módszertani
Intézete, Bp. 1982.
❖ Játék a bölcsődében. Módszertani levél. Bölcsődék Országos Módszertani Intézete, Bp.
2003
❖ Tudástár- mini bölcsődéknek csecsemőtápálásás a bölcsödében. Bp. Magyar
Bölcsődék Egyesülete, 2021
❖ A család és a bölcsőde kapcsolata. Módszertani levél. Kézirat. Magyar Bölcsődék
Egyesülete, Pedagógus- Pszichológus Tagozat anyaga 2007
❖ A bölcsődei nevelés—gondozás szakmai szabályai — SZMI 2009.

2 Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha adatai
❖ Az intézmény neve: Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha
❖ Székhelye: 8156 Kisláng, Fő utca 53
❖ A bölcsődei intézményegység rövid neve: Kislángi Csicsergő Mini Bölcsőde
❖ Intézményegység címe: 8156 Kisláng, Szent István u. 38/A
❖ Telefonszám:
❖ E-mail: ovodakislang@datatrans.hu
❖ Honlap címe: www.kislangiovoda.hu
❖ Fenntartó: Kisláng Község Önkormányzata
❖ Címe: 8156 Kisláng, Fő u 63.
❖ Férőhelyek száma: 16 fő a két csoportban
❖ A bölcsőde nyitvatartási ideje: Hétfőtől-Péntekig 6:30 órától 17 óráig
❖ A bölcsőde ellátási területe: Kisláng Község közigazgatási területe
❖ Az intézmény típusa: mini bölcsőde
❖ Intézményvezető/szakmai vezető: Okos Tamásné
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3 Ellátandó célcsoport, ellátandó terület jellemzői
Kisláng Fejér megyében található, Székesfehérvártól 40km-re. A legközelebbi települések –
melyek ma már városok Enying és Polgárdi, de a Balatonhoz is viszonylag közel helyezkedik
el, a község lélekszáma 2600 fő körül van. Kisláng dinamikusan fejlődő település, ahol a
gyermeklétszám folyamatosan növekszik.
2017. január 1-én lépett hatályba a Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, mely szerint, ha a bölcsődei
ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a
település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma
meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei
ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások
bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.
Kisláng Község Önkormányzatának kötelező feladatellátása bővült, mivel a 0-3 éves korosztály
meghaladja a 40 főt, valamint 5 főnél több igény jelentkezett, így a települési önkormányzat
köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. A gyermekek napközbeni ellátását a
jogszabályi előírásoknak megfelelően Kisláng Község Önkormányzata mini bölcsőde
létrehozásával biztosítja. 2021.szepetember 1-én megalakult a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini
Bölcsőde és Konyha többcélú intézmény, melynek intézményegysége a Mini Bölcsőde, amely
a községben működő óvodától külön telephelyen a falu közepén, egy több év óta használaton
kívüli, korábban általános iskolai funkciót ellátó épületrészben lett kialakítva.
Igényfelmérés kimutatta, hogy nagy az igény a 3 év alatti gyermekek nappali ellátására.
Az ellátást igényelők változó indokai:
•

Hátrányos helyzetű gyermek az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: szülő
alacsony iskolai végzettsége; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet,
lakáskörülmény. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három
körülmény közül legalább kettő fennáll.

•

A GYED extra bevezetése: gyermekgondozási ellátások melletti munkavégzési
korlátozások megszűntek a gyermek fél éves kora után. Lehetőség van munkavégzésre
a GYED, illetve a GYES folyósítása mellett.
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•

Vannak gyermekek, akik előnyt élveznek a bölcsődei felvételkor (1997. évi XXXI.
törvény 41.§ (2) A gyermekek 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,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud
gondoskodni.

Az új ellátási formával a kisgyermeket nevelő családoknak kívánunk segítséget nyújtani, ezáltal
a szülők munkába állását megkönnyíteni. Családbarát, támogató, biztonságot nyújtó
intézményként a gyermekek életkorának, fejlettségének, egyéni szükségleteinek, igényeinek
megfelelő testi, lelki, értelmi, szociális fejlődését biztosítva.

4 A bölcsődei ellátsunk célja, feladata, alapelvei
4.1 A program konkrét bemutatása
Szakmai célunk, feladatunk, alapelveink bemutatása.
A gyermekek biztonságos, derűs, családias, szeretetteljes gondozásához rendelkezésre állnak
az optimális erőforrások. A kisgyermeknevelők mindennapjait a gyermekközpontúság hatja át,
nevelési módszereikben a demokratikus nevelési stílust képviselik.
Célunk:
− A gyermekek gondos ellátás mellett segítséget adni a gyermeküket otthon nevelő
családoknak.
− Szeretnénk a hozzánk érkező gyermekeknek és szüleiknek jó színvonalú ellátást kínálni,
szeretetteljes nyugodt körülményeket biztosítani, amelyben biztonságban érzik
magukat.
− A játék legyen az elsődleges és meghatározó tevékenységük a személyiségfejlődés és a
szocializációs folyamatban.
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Feladatunk:
− A mini bölcsőde 20 hetestől 36 hónapos korú gyermekek részére nyújt napközbeni
ellátást.
− A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermek testi-lelki és szellemi
szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.
− A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok
tiszteletben tartásával, családias hangulatban.
A bölcsődei nevelésünk célja:
A kisgyermekek elsajátítsák azokat készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban,
hogy

hatékonyan

és

kiegyensúlyozottan

viselkedjenek

környezetükben,

sikeresen

alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei ellátásunk családbarát intézményként,
szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási
esélyeinek növeléséhez.
Az egészségvédelem, egészséges életmód megalapozása
❖ a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése,
❖ az elsődleges szükségletek, egyéni igények kielégítése,
❖ az egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az
alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése.
Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése
❖ célunk, hogy családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált
bánásmóddal járuljunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához,
❖ derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti
megelőzése, illetve csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségei
feldolgozásában,
❖ a kisgyermeknevelő és a gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő
kapcsolat kialakulásának segítése,
❖ a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik
iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
❖ megteremteni a lehetőségét a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös
élmények szerzésére.
A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
❖ a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének
biztosítása,
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❖ az önálló aktivitás és kreativitás támogatása, ismeretnyújtás,
❖ a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kisérése, megerősítése,
a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és
helyzetmegoldási minták nyújtása.
Az esélyegyenlőség biztosítása, az inkluzív nevelés megvalósítása
❖ a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei esetében a
hátrányoknak és következményeiknek enyhítése,
❖ a csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az
egyenlő

esélyekhez

jutás,

a

beilleszkedés

segítése,

szükség

esetén

más

intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve.
A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk - ez utóbbit egészséges ételekkel
és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani.
Bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei
A család rendszerszemléletű megközelítése
A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges
szempont a család működésének megismerése, megértése. A rendszerszemlélet lényege, olyan
komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket, hanem a családot is
kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet
kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a
szakember hozzájárulhat a család életminőségének javításához.
Kiemelten fontosnak tartjuk a családokkal való folyamatos kapcsolattartást, és tájékoztatást a
személyes beszélgetéseket az információ áramlást, a család tapasztalatainak, kérdésinek
megvitatását.

Törekszünk

a

családlátogatások

megvalósítására,

amely

során

a

kisgyermeknevelőnek lehetősége nyílik s családi és otthoni környezet jobb és közelebbi
megismerésére, amely során közelebbi képet kapunk a család szokásiról, a kisgyermek otthoni
viselkedéséről. Az itt szerzett tapasztalatokat a kisgyermeknevelők napi munkájuk során
tudják beépíteni a gyermekek nevelési és gondozási folyamataiba, Nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy a család és a kisgyermeknevelő között egy bizalmi kapcsolat alakulhasson ki, ezért
fontosnak tartjuk a minél szélesebb körű tájékoztatást, szülőkkel közös programok szervezését
valamint a személyes beszélgetéseket.
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A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása
A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a
kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja.
Bölcsődénk szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a koragyermekkori intervenció
szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a kisgyermeknevelő feladata az esetlegesen
felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése és jelzése. Mindez a szülők
bevonásával, a kompetenciahatárok betartásával, családközpontú szemlélet mentén a
szükséges beavatkozások, intézkedések megtételével történik annak érdekében, hogy a
kisgyermek megkaphassa a számára legmegfelőbb támogatási formát, szükség esetén speciális
szakemberek bevonásával.
A családi nevelés elsődleges tisztelete
A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődénk a családi nevelés értékeit,
hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és azokat erősítve vesz részt a gyermekek
nevelésében. Mindezek értelmében fontos a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny,
különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató életébe.
A bölcsőde fontosnak tartja a család nevelési szokásáinak és értékeinek állandó szem előtt
tartását, valamint a gyermekek szempontjából a szülőt a családot tekinti szakértőnek. Eltérő
kultúrák, nevelési elvek, szokások esetén igyekszik nevelési-gondozási feladatainak ezeknek
és a családi elvárásoknak sz intézmény lehetőségeihez képest megfelelni.
A kisgyermeki személyiség tisztelete
A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum, egyéni
szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, bánásmód illeti meg.
A bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális
és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok
tiszteletben tartásával. Figyelmet kell fordítani az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi,
valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek, az előítélet-mentes, befogadó
légkör megteremtésére, kialakítására. A kulturális különbözőségekből adódó nevelésigondozási egyediségeket is tiszteletben tartja intézményünk.
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A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a
kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A
feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással,
kellő önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből adódóan a
kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai
kompetenciái fejlesztéséért.
Intézményünk lehetőséget biztosít és támogatja azokat a munkavállalóit, akik szakmai
fejlődésük érdekében tovább szeretnének tanulni, akár olyan felsőfokú intézményben is
melyet kisgyermeknevelői munkájuk során a még hatékonyabb és szakszerűbb munka
érdekében fel tudnának használni.
A biztonság és a stabilitás megteremtése
Bölcsődénkben a kisgyermek egyéni igényeitől függő beszoktatásra, adaptációs időszakra úgy
tekintünk, mint a kisgyermek elveszett biztonságának újrateremtésére. A kisgyermek személyi
és tárgyi környezetének állandósága („saját kisgyermeknevelő”-rendszer, felmenőrendszer,
csoport-és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a
jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra
épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot
eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A biztonság
nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden
formájától való védelmet is. A csoportszobában a játszósarkok kialakítása, a játékok
elhelyezése a gyermekek életkorának, fejlettségének, érdeklődésének és csoport létszámának
figyelembe vételével történik. a játékok állandó helye a csoport szokásrendszere is fontos
tényezői a biztonság és stabilitás megteremtésnek.
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Fokozatosság megvalósítása
A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén
érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti
alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a szokások
kialakulását.
Nagy gondot fordítunk arra, hogy bölcsődei élet megkezdésekor, a beszoktatásnál a
fokozatosság szem előtt tartsuk. Figyelmet fordítunk arra is, hogy a gyermekek koruknak
megfelelő táplálkozásban részesüljenek, valamint, hogy az étkezések során biztosítva legyen
a változatosság. Az új ételek bevezetése egy kisgyermek étkezésébe is fokozatosan valósul
meg.
Egyéni bánásmód érvényesítése
A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, hiteles
nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek spontán
érésének, egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát,
kompetenciáját, nemzetiségi/etnikai, kulturális és vallási hovatartozását. A fejlődés ütemét
mindig magához a gyermekhez viszonyítva kell megítélni. Minden új fejlődési állomásnak
kiindulópontja maga a gyermek. Ezért fontos, hogy a bölcsődénkbe járó kisgyermekek
mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben részesüljön érzelmi biztonságot nyújtó
gondoskodásban és támogatásban. Ennek a szemléletnek az érvényesítéséhez törekedni kell a
gyermek és a család sokoldalú megismerésére.
A kisgyermeknevelők a napi nevelési és gondozási feladatok során figyelembe veszik a
kisgyermek személyiségét, egyedi fejlődésiütemét. Igyekeznek minden tevékenységnél, úgy,
mint evésnél, alvásnál, játéknál is követni a kisgyermek saját fejlődési ütemét. minden
gyermeknek mások az alvási szokásai és szükségletei, más az étkezési szokása és üteme, más
egyéni szokásai vannak, ezeket szem előtt tartva támogatják és segítik a gyermeket a bölcsődei
csoportunkban.
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Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensőséges, intim
helyzetei. A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak
elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a
nevelés helyzetei, lehetőségei nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás
szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit.
A professzionális gondozás, hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a
nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere.
A bölcsődénkben a kisgyermeknevelők törekednek arra, hogy a gondozási feladatokba
bevonják a kisgyermeket is. Türelemmel kivárják, míg a gyermek próbálkozik önállóan az
öltözködéssel, evéssel. nem sürgetve a gyermeket lehetőséget biztosítanak számára, hogy
egyedül oldja meg ezeket a feladatokat. gondozásnál pozitív visszajelzésekkel erősítik a
gyermekek egészséges énképének kialakulását, valamint törekednek annak megerősítésére. A
gondozási helyzetek azok a kivételes alkalmak, amikora kisgyermeknevelő kettesben lehet a
kisgyermekkel, csak rá tud figyelni és a gyermek is érezheti ennek a helyzetnek az intimitását,
és, hogy csak ő a fontos.
A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása
A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezért
támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben. Biztosítani kell annak a
lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken
keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, átélhesse a spontán tanulás
örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének vágya. Kíváncsiságának fenntartásával,
pozitív visszajelzések biztosításával segíteni kell önálló kezdeményezéseit, megteremtve
ezáltal az egész életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait.
A kisgyermeknevelők lehetőséget biztosítanak a kisgyermekek számára, hogy önállóan
próbáljon megvalósítani, megvalósítani dolgokat, lehetőséget biztosít számára, hogy
megismerje tapasztalatszerzés útján saját képességeit, határait, a gyermek elbizonytalanodása
esetén egyből segítséget nyújt. Biztosítja számára a szükséges időt, helyet, jó légkört, tárgyakat,
gondoskodást, törődést, empátiát szükség szerint együtt játszást ahhoz, hogy a gyermek tanulni
tudjon saját fejlődési ütemében.
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Személyi feltételek
A vezetői feladatokat az intézményvezető látja el, aki egyben az óvodai intézményegység
óvodavezetője, valamint a bölcsődei intézményegységben a szakmai vezetői feladatokat is
ellátja.
A minimum személyi feltételeket a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30) NM rendelete 1-2. számú mellékelete rendelkezik a szakmai
létszámokról és a képesítési előírásokról.
A mini bölcsődénkben egymás iránt tiszteletet tanúsító, elfogadó, egymás munkáját
megbecsülő felnőttek dolgoznak, akiknek személyisége meghatározó a gyermekek számára.
A fő gondozási-nevelési feladatokat csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei
dajka végzi. Szükség esetén a helyettesítés a következők szerint valósul meg:
•

kisgyermeknevelőt óvodapedagógus helyettesíthet, aki rendelkezik 2 éves kortól az
óvodában 60 órás továbbképzéssel,

•

bölcsődei dajkát, óvodai dajka helyettesíthet.

A kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka egymást segítve végzi el feladatait. Bölcsődénkbe
járó kisgyermekek nevelését-gondozását kisgyermeknevelők végzik a bölcsődei élet egész
időtartama alatt. Kisgyermeknevelőink munkájukat hivatásnak tekintik. A kisgyermeknevelők
nevelő-gondozó munkájukat a Szakmai Program alapján végzik, személyiségükön keresztül
valósul meg a program cél- és feladatrendszere. A kisgyermeknevelő lényeges
személyiségjegye a nyitottság, beleélés készség, érdeklődés a környezet iránt, elfogadó,
segítő, támogató attitűd. A kisgyermeknevelő mintát jelent a gyermekek számára.
Nevelési programunk feltétele a kisgyermeknevelők rendszeres belső és külső továbbképzése,
önképzése.
A program alkalmazásánál távlati cél, hogy a kisgyermeknevelők szerezzenek főiskolai
végzettséget és a gyerekek fejlesztését minél sokoldalúbban képzett kisgyermeknevelők lássák
el.
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A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének megfelelő, a korai gondozás keretében a
speciálisan képzett külső szakemberek biztosítása.
A szakmai fejlődés segítői lehetnek a bölcsődei szaktanácsadók és szakértők.
Kisgyermeknevelőnktől elvárt magatartás, attitűd
Bölcsődénkben a kisgyermeknevelőtől elvárjuk, hogy gondoskodjon arról, hogy a rá bízott
kisgyermeket a bölcsődénkben kellemes hatások érjék:
❖ a kisgyermeknevelő viselkedésével, empatikus magatartással a mindennapok
alkalmával szeretetteljes, derűs nyugodt légkört alakít ki,
❖ a gyermek egyéni igényeihez igazított játéklehetőségeket teremt meg,
❖ a bölcsődébe lépéstől kezdve elvárjuk a kisgyermeknevelő és a kisgyermekek között
szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakítására való törekvést,
❖ fontos számunkra az együtt nevelés érdekében a szülőkkel való rendszeres
kapcsolattartás,
❖ a kisgyermeknevelő a kisgyermek legkisebb fejlődését észreveszi, értékeli, együtt örül
a gyermekkel a továbblépésnek,
❖ segíti, hogy a mások iránti nyitottság, empátia és tolerancia tovább fejlődhessen,
❖ a kisgyermeknevelőkkel, kortársakkal sok közös

élményhez jussanak a

kisgyermekek,
❖ nálunk elvárás a kisgyermeknevelőink közötti bizalomra épülő kapcsolat kialakítása,
ápolása,
❖ kiemelt érték számunkra az esélyegyenlőség biztosítása, a kisgyermeknevelő
toleranciája, a megújulás képessége, a gyermekközpontú szemlélet érvényre jutása a
gyermekek nevelése-gondozása közben,
❖ a kisgyermekek és szülők számára a kisgyermeknevelő magatartása, hanghordozása,
viselkedése legyen példamutató.
A bölcsődei dajka
Segíti a kisgyermeknevelőt a gyermekek ellátásában, nevelésében, az önálló életvitelre való
felkészítésben, környezetük rendjének, tisztaságának megteremtésében. A bölcsődei dajka
akkor tudja eredményesen segíteni a kisgyermeknevelő munkáját, ha látja helyét, szerepét s
csoportban. Olyan empatikus képességgel kell rendelkeznie, amely alkalmassá teszi őt arra,
hogy

megfelelő

társa

legyen

a

kisgyermeknevelőnek

a

gyermeki

személyiség

16

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Szakmai Program

kibontakoztatásában. Megfelelő szintű irányítás és tájékoztatás mellett tudja, hogy milyen
célok érdekében, hogyan kívánja a kisgyermeknevelő a gyermekcsoport nevelését, gondozását
megvalósítani és ennek megfelelően járul hozzá a csoport munka eredményességéhez.
Jellemző tevékenységei:
❖ előkészíti a gyerekek fogadását (szellőztetés, higiéniai eszközök bekészítése),
❖ ellenőrzi és biztosítja az intézmény, az illemhely, a csoportszoba tisztaságát,
fertőtleníti, tisztítja a gyermekek eszközeit, játékait,
❖ érkezéskor fogadja, távozáskor kikíséri a gyerekeket,
❖ szükség szerint segítséget nyújt a vetkőzés és az öltözködés során,
❖ gyermekfelügyeletet lát el, irányítás mellett gondozza a gyerekeket,
❖ közreműködik a nevelési és gondozási tevékenységek szervezésében, a speciális
szükségletű gyermekek ellátásában,
❖ segít a tisztálkodási teendők ellátásában, az egészségi, higiéniai szokások
kialakításában és fejlesztésében,
❖ étkeztetési feladatokat végez (a helyes étkezési szokások kialakulásának elősegítése,
ételosztás, edények összegyűjtése),
❖ biztosítja a nyugodt pihenés feltételeit (pl. ágyak, ágyneműk előkészítésével,
ágyneműcserével)
❖ rendezvényeken,

ünnepélyeken

aktívan

közreműködik

a

szervezésben,

lebonyolításban,
❖ séták, kirándulások, szabadtéri programok alkalmával kíséri a gyermekcsoportot
figyelve a baleseti veszélyforrásokra,
❖ figyeli a gyerekek egészségi állapotát, folyadék utánpótlását, napközben ápolja,
fertőző betegség esetén elkülöníti a gyereket, amíg a szülő érte nem jön ,
❖ szükség helyzetet, vészhelyzetet kezel, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt,
❖ baleset-megelőzési teendőket lát el, házirendet és egyéb szabályokat betartat,
❖ a váratlan eseményekről, balesetekről értesíti az illetékes szerveket és személyeket.
A bölcsődében a kisgyermeknevelőknek és a bölcsődei dajkáknak a munkaköri, szakmai,
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
33/1998.(VI.24) NM rendelet 2.számú melléklete szerinti, érvényes Egészségügyi
Nyilatkozattal kell rendelkeznie.
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A bölcsődébe a kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka munkakörben dolgozó személyeknek a a
munkaruha juttatás keretében legalább a 15/1998. (IV.30.) Nm rendelet 12. mellékletében
foglaltakat kell biztosítani.
A bölcsődében a kisgyermeknevelők és bölcsődei dajka munkarendje igazodik a gyermekek
napirendjéhez. Az intézményvezető úgy szervezi a napi munkát az intézményben, hogy a
kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a gyermekek ellátásáról megfelelően tudjon
gondoskodni.
A Kislángi Csicsergő Mini Bölcsődében a szakmai munkakörökben foglalkoztatottak
létszáma ás képesítése megfelel a rendeletben foglaltaknak. Minden kisgyermeknevelő
szakképzett. A bölcsődei dajkák közül egyikük

a munkakör elvégzéséhez megfelelő

végzettséggel rendelkezik, a másik bölcsődei dajka pedig vállalta, hogy elvégzi az előírt
tanfolyamot határidőre.
Tárgyi feltételek
A bölcsődébe járó gyermekek napjuk nagyobb részét az intézményben töltik. Céljaink
eléréséhez, mindennapjaink jó komfortérzetéhez hozzátartozik a jó tárgyi ellátottság. A mini
bölcsőde Kisláng Község Önkormányzatának fenntartásában álló egy korábbi iskolaépületből
átépített létesítményben látja el a szolgáltatását. Az épület a falu központján a Postával
szemben található.
A szolgáltatás nyújtására használt helyiségek: közös előtér, akadálymentes mosdó/ illemhely
(a szülők számára), gyermeköltöző (átadó helyiség), gyermekfürdőszoba, és csoportszobák,
tálalókonyha, felnőtt öltöző, takarító és tisztítószer raktár.
Az épület, valamint a gyermekek által használt helyiségek szárazak, világosok jól
szellőztethetőek, jól fűthetőek.
A Szakmai Program megvalósításának alapfeltétele a biztonságos, barátságos, esztétikus,
gyermekközpontú és családcentrikus bölcsődei környezet és tárgyi eszközrendszer.
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A mini bölcsőde helyiségei:
Az épületet az átépítés során a bölcsődei szabvány előírásaink megfelelően 2 csoportos mini
bölcsődévé alakítottuk át. A bölcsődei csoportok közösen használják a játszókertet.

Csoportszoba: A csoportszobák természetes megvilágítású, barátságos színűek. A hasznos
alapterülete vonatkozásában érvényesül a minimum 3 m2 /gyermek alapterület jogszabályi
előírás. A csoportszobákat gyermekek változó méretének megfelelő, szép bútorokkal és
eszközökkel rendezzük be. A szoba burkolata mosható, fertőtleníthető, meleg padló,
részenként szőnyeggel borítva. A csoportszobákban a játékokat állandó helyen a gyerekek
számára elérhető magasságban helyezzük el, nyitott játékpolcokon vagy kosarakban. A
gyermekek önállóan kedvük szerint választhatnak. A játékpolcok a gyermekek magasságához
igazodnak, így minden játék könnyen elérhető, levehető. A csoportszobában elkülönülésre
alkalmas kuckót, pihenősarkot alakítunk ki arra az esetre, ha egy-egy gyermek elfárad a
játékban, vagy csendre, egyedüllétre vágyik, esetleg a közérzete nem jó és ezért szeretne
lepihenni. A csoport összetételének és létszámának megfelelő méretű asztalok székek
találhatók. A mini bölcsődében adottak a játék tevékenység, nyugodt alvás feltételei.
Bölcsődénkben a gyermekek étkezései a csoportszobákban zajlanak. A mini bölcsőde napi
négyszeri étkezést biztosít, melyről a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha
főzőkonyhája gondoskodik. Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és
egészséges ételekhez jussanak. A konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és
betartjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megtanulják helyesen használni az étkezéshez
szükséges tárgyakat (evőeszköz, pohár, szalvéta), ismerkedjenek meg a kulturált étkezés
szokásaival, szabályaival.
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A gyermeköltöző és a gyermek fürdőszoba
Gyermeköltöző: Az öltözőhelyiségben elegendő hely biztosított minden gyermek ruhájának és
cipőjének elhelyezésére, a gyermekek váltó ruhájának és váltó cipőjének megfelelő tárolása
megoldott öltözőszekrények kispaddal. Gyermeköltözőt az 1-3 éves korú gyermekek
öltöztetési igényeinek megfelelően alakítjuk ki.
A faliújságon helyezzük el a szülők tájékoztatására szolgáló információkat, a kötelező
dokumentumokat, házirendet, napirendet, heti étrendet, szakmai cikkeket. Itt majd a szülők
megcsodálhatját a gyermekek alkotásit is.
Gyermek fürdőszoba: Fürdőszobában a kisgyermek gondozását és önállósodását segítő
berendezési tárgyakat és eszközöket a gyermek méretéhez és fejlettségéhez igazítjuk.
Minden gyermeknek van saját fésűje, törülközője és fogmosó pohara, amelyek jellel ellátottak.
A gyermek teljes alakját mutató tükör segíti a testkép kialakulását.
A fürdőszobában 2 kisméretű mosdókagyló, 2 felnőtt mosdókagyló, 2 kisgyermek WC és 1
nagymétetű WC, 1 bilimosó, 2 pelenkázó szekrény került elhelyezésre, illetve egy fürdető kád
teszi lehetővé fürdetését.

A bölcsőde egyéb helyiségei:
A szülők számára biztosítjuk a várakozáshoz szükséges feltételeket és a akadálymentes
mosdót, WC-t használhatják szükség esetén.
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Tisztítószer raktár külön helyiségben lévő szekrények állnak rendelkezésre takarító és
tisztítószerek tárolására.
A melegítőkonyha és a tálaló helyiség külön egység, ezek megfelelnek az élelmiszer higiénia
előírásainak.
Játszókertet úgy alakítjuk ki, hogy az a gyermekek számára biztonságos legyen, és
maximálisan kielégítse a nagymozgásos tevékenységeket. Burkolt és füvesített felületeket,
homokozót és mobil játékokat helyeztünk el. A növényzet árnyékos és napos lehetőséget is ad
a gyermekek számára.
A játszókertet megfelelő kerítéssel, a gyermekek számára elérhetetlen magasságban zárható
kapuval védjük. A játszókertben minden évszakban biztosítjuk a szabadban való játékhoz,
mozgáshoz megfelelő mennyiségű és minőségű játékkészletet, a rögzített és mobil játékokat
(mini csúszda, libikóka, labdák, motorok, autók, stb.), szabványnak megfelelő homokozót. A
játszókertet a gyermekek játékának és sokoldalú mozgásigényének, a balesetveszély
megelőzésének megfelelően folyamatosan karbantartjuk és fejlesztjük.
Dolgozók szociális helyiségei az öltöző, a mosdó, és WC. A mini bölcsődénk balesetmentes,
biztonságos és barátságos munkakörnyezetet nyújt az itt dolgozó munkatársaknak.
A helyiségek díszítése
Törekszünk az esztétikus mini bölcsődei környezeti kialakítására. A négy évszaknak, az
ünnepeknek megfelelően, ízlésesen, mértékletesen díszítjük a helyiségeket.
4.2 Együttműködés az intézményen belül és a tágabb környezettel
Bölcsődén belüli együttműködés
A kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a csoportjukban folyó nevelő-gondozó munka
eredményességéről naponta tájékoztatja egymást. Egy-egy ünnepkör szervezése során az egy
csoportban dolgozók együttműködése segíti az ünnep sikerét.
Szülőkkel való együttműködés, a velük való kapcsolattartás formái
A gyermekek egészséges szocializációja, a személyiségfejlődése érdekében kiemelt
szakmai feladat a család – bölcsőde közötti kapcsolat erősítése, a családi nevelés segítése.
A családi és a bölcsődei nevelés közötti összhang, a szülők és a kisgyermeknevelő között
kialakult bizalom, együttműködés elősegíti a gyermekek egészséges, testi, lelki és szociális
fejlődését.
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Hangsúlyozzuk a családi nevelés elsődlegességét, a bölcsődei ellátás családi nevelésre való
épülését. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más-más
szerepet tölt be, ezért célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni belőlük.

A családlátogatás
A családlátogatás célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a szülők otthoni
környezetben való megismerése. Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás
megkezdése előtt, a kisgyermek ébrenléti idejében kerüljön sor. A családlátogatás arra is
lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban
megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza. A családlátogatás fontos
színtere a bizalmi kapcsolat megalapozásának, ami feltétele a későbbi jó együttműködésnek.
Beszoktatás (adaptáció) -szülővel történő fokozatos beszoktatás
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe.
Az anya, az apa vagy más családtag jelenléte biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a
gyermek között az érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új környezethez
való alkalmazkodást. A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során a
kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a szülő információt nyújt a bölcsődei
nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés sajátosságairól.
A beszoktatás előre megtervezett ütemterv alapján történik. Az anya, apa, vagy más
családtag jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való
alkalmazkodását, és csökkenti az adaptáció során fellépő reakciók súlyosságát, időbeni
elhúzódását. Minden beszoktatást családlátogatás előz meg. Minden kisgyermeknek
lehetőséget teremtünk a beszoktatást segítő kedvenc tárgyainak behozatalára. Ezek az
eszközök a nap egészében a gyermekek közelében vannak.
A beszoktatás ideje két hét, de ez a gyermek egyéni reakciójától és a szülők igényét
figyelembe véve lehet rövidebb is. A beszoktatást a gyermek saját kisgyermeknevelője
végzi és egy nap egy kisgyermek beszoktatása történik.
A folyamatosság és a fokozatosság nagyon fontos feltételei a sikeres beszoktatásnak.
Lépésről lépésre nagy figyelemmel, megértéssel vagyunk a kisgyermek iránt. Az első héten
a személyi és tárgyi környezet megismerésére, a gyermek szükségleteinek a bölcsődében
történő kielégítésére helyezzük a hangsúlyt, melyet az anya végez. Így a gyermek az
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anyával együtt ismerkedik meg kisgyermeknevelőjével, az új tárgyakkal és szokásokkal. A
kisgyermeknevelő megfigyelő, érdeklődő, kiváró a kapcsolat alakulása szempontjából,
majd a gyermek reakcióit figyelembe véve kb. 4-5 napon belül fokozatosan, átveszi anyától
a gondozási tevékenységet, de az anya még jelen van. Általában a második héttől
fokozatosan egyre több időt tölt az anya nélkül a bölcsődében, míg a második hét végére
már az egész napja a bölcsődei élet szerint zajlik.
A módszer lehetőséget ad arra, hogy a lehető legkíméletesebb módon történjen az elválás,
és a gyermek biztonságban érezze magát az új környezetben. A szülők megismerhetik az
ellátás minden részleteit, közvetlen láthatják nevelőmunkánk, nevelői magatartást, az
alkalmazott módszereket. A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során a
kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi kapcsolatot.
Napi kapcsolattartás
A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról,
hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések
megfogalmazására is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel
jellemzi, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai
szabályoknak és az időkereteknek megfelelően. A reggeli átvételnél a kisgyermeknevelő
érdeklődik a gyermekkel történt előző napi eseményekről, délután pedig átadáskor tájékoztatja
a szülőt az aznapi történésekről. A napi beszélgetések formálják a kapcsolatot és erősítik a
bizalmat, lehetőséget ad a gyermekek és egymás jobb megismerésére, a nevelés
összehangolására.
Egyéni beszélgetés
Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékozódást vagy
a hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolását szolgáló
találkozási forma. Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, a bölcsődevezető. A
szakmai kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése. Az
egyéni beszélgetések előre egyeztetett időpontban történnek.
A szülőcsoportos beszélgetések
A szülőcsoportos beszélgetések a bölcsődei nevelési évenként legalább három alkalommal
szervezett tematikus beszélgetések a csoportba járó kisgyermekek szüleit foglalkoztató
aktuális nevelési témákról. A csoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelők vezetik, a
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szülőkkel kialakított partneri viszonyra építve. A problémák megosztása, egymás
meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az egymástól
hallott helyzetkezelési módok tovább gondolására, ezáltal a saját viselkedésrepertoár
bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések befolyásolhatják a szülők
nevelési szokásait.
Szülői értekezlet
Bölcsődén belül a szülői értekezlet a szülők általános és az adott gyermekcsoportra vonatkozó
tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó döntések
elősegítését szolgálja. Egy nevelési éven belül három alkalommal célszerű szülői értekezletet
tartani (beszoktatások előtt, a beszoktatásokat követően és a nevelési év vége felé), de a
bölcsődét, vagy az adott gyermekcsoportot érintő különleges helyzetekben rendkívüli szülői
értekezlet összehívására is sor kerülhet.
Az első szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a felvételhez szükséges dokumentumokról, a
családlátogatásról, a beszoktatásról, valamint a gyermekeket érintő, közösen meghozandó
döntések elősegítését szolgálja. Ismertetjük a házirendet, a napi bölcsődei élettel kapcsolatos
tudnivalókat, és megismerkedhetnek gyermekük kisgyermeknevelőjével. A második és
harmadik szülői értekezletet év közben szervezzük, a beszoktatások befejezése után és az
óvodai beiratkozások előtt. Témájuk ezeknek megfelelően alakul.

Indirekt kapcsolattartási formák
Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formákat. Az írásbeli
tájékoztatók, hirdetőtáblák, honlap, szórólap, közösségi oldalakon való megjelenések
lehetőséget adnak az ismeretterjesztésre.
Az írásbeli tájékoztatók, (üzenő füzet) hirdetőtáblák, honlap, szórólap, közösségi oldalakon
való megjelenések lehetőséget adnak az ismeretterjesztésre. Faliújságon tájékoztatjuk a
szülőket az általános, minden családot érintő aktuális programokról, változásokról, fontos
tudnivalókról. Itt kerül elhelyezésre a házirend, a heti étlap, a nevelési év rendje és minden
egyéb információ, ami a gyermekek ellátását érinti és segíti az intézményben.
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Az ellátáson kívüli együttműködések

A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését biztosítja a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatók egymás közötti szoros együttműködése.
A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését biztosítja a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények egymás közötti szoros együttműködése.
A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat alakítunk ki
mindazokkal a társintézményekkel és szakemberekkel, akikkel a családok kapcsolatba
kerülnek/kerülhetnek, illetve akikkel a kapcsolat kialakítása a gyermek egészséges fejlődése,
fejlesztése szempontjából szükséges.
A Magyar Bölcsődék Egyesületének szakmai konferenciáin szeretnénk részt venni, illetve
folyamatosan követjük a honlapjukon, közösségi oldalukon feltett szalmai anyagokat.
Kapcsolatban állunk más vidéki bölcsődékkel, keressük a lehetőségét a mini bölcsődékkel
történő kapcsolat kiépítésére is. Célunk, hogy a szakemberek megismerjék egymást,
egyeztessék szakmai elveiket, ezért azonos értékeket képviseljenek. Tapasztalat és információ
csere érdekében rendszeresen találkozunk. Konferenciákon való részvétellel gazdagítjuk
szakmai tudásunkat.
Kapcsolatunk az óvodával
Az óvoda a bölcsődei gondozás-nevelés után fontos fejlődési lépcsőfok a gyermek életében.
A bölcsődéből az óvodába történő zavartalan átmenet érdekében az óvodapedagógusokkal
lehetővé tesszük, hogy a gyermekek pozitív élmények útján megismerkedjenek az óvodával.
A hatékony együttműködés érdekében ismerjük az óvoda Pedagógiai Programját. A bölcsődei
Szakmai Programot ismerik az óvodapedagógusok, mely kiindulási alap az óvodában folyó
munkához. Az óvodapedagógusok számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy több
alkalommal meglátogathassák a csoportjukba jelentkező kisgyerekeket, megismerjék őket
bölcsődei tevékenység közben. Ezek mellett az óvodába menő gyerekekről rövid szóbeli és
írásbeli tájékoztatót adunk az óvónőknek, gyerekek fejlettségéről és a várható nehézségekről,
ezzel is segítve a gyermek megismerését.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek kellő fejlettséggel, érdeklődéssel,
örömmel induljanak az óvodába.
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Kapcsolatunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
A társadalmi folyamatok nem kívánatos hatása és egyéb okok miatt a család funkciói
sérülhetnek. Ezekben az esetekben kellő tapintattal és körültekintéssel segítjük a családokat,
hogy minél eredményesebben teljesíthessék feladataikat. Gyermekintézmény lévén
természetes, hogy az egyéni sorsokkal való törődés, a családgondozás, az elesettek segítése
fontos feladatként jelenik meg programunkban.
Célunk, hogy feltárjuk mindazon körülményeket, amelyek a gyermekek fejlődését
hátrányosan befolyásolják.
Feladatunk, hogy a bölcsődébe járó gyerekek családi helyzetével megismerkedjünk.
Problémás esetben kijelöljük a segítségadás módját a hátrányok csökkentéséhez, a
családgondozás és az egyéni bánásmód keretei között. A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal a bölcsőde szoros kapcsolatot tart annak érdekében, hogy a rászoruló gyerekek a
megfelelő ellátásban részesülhessenek a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően. Az
esetmegbeszéléseken az intézmény vezetője rendszeresen részt vesz.
A titoktartási kötelezettség minden, családokat érintő kérdésben érvényesül.
A gyermekvédelem minden bölcsődei dolgozó feladata.
Bölcsődénk a jelzőrendszer részeként együttműködik a Család és Gyermekjóléti Szolgálattal,
a védőnői hálózattal, a gyermekorvosokkal. Különösen nehéz családi élethelyzetben a
gyermekjóléti szolgálat igénye alapján azonnali felvételt nyer a kisgyermek a bölcsődébe.
Kapcsolatunk az egészségügyi intézményekkel
A célunk az együttműködés a védővel és a háziorvossal az egészségügyi szokások, az
egészséges életmód kialakításában.
Kapcsolatunk kiterjed a következőkre:
•

javaslat bölcsődei felvételre,

•

családlátogatás előtti, illetve családlátogatáshoz kért információ,

•

évközben felmerülő akadály megoldása,

•

védőnő bejárási lehetősége bölcsődénkbe, amely tájékozódáson és tapasztalatcserén
alapul,
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•

háziorvos folyamatos együttműködése.

Fontos a bölcsődében az egészségvédelem és a prevenció. Az egészségnevelés
összekapcsolódik a gondozással, a szomatikus, a pszichés, az érzelmi, az értelmi, akarati
neveléssel, valamint a szociális fejlődéssel.
Kapcsolatunk a gyermekélelmezéssel
Külön odafigyeléssel és külön ételkészítési rendszerben készítenek ételeket a bölcsődés
gyermekeink számára. A konyhai szakértelem eredménye, hogy a táplálék mennyiségileg és
minőségileg helyes összetételű, a higiénés követelményeknek megfelelő és korszerű
konyhatechnikai eljárásokkal elkészített, élvezhető és a gyermekek diétájának megfelelő.
Együttműködés a Kormányhivatallal
A bölcsődénk működési engedélyének kiadására a fenntartó székhelye szerint illetékes
Kormányhivatal jogosult. A bölcsőde kapcsolatot tart és az ellenőrzések alkalmával
együttműködik a Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával.
Kapcsolatunk a Pedagógiai Szakszolgálattal
Az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek körében kifejtett nevelő-gondozó munkánkat a
Pedagógiai Szakszolgálat segíti. A Szakszolgálat szakembereivel partneri kapcsolat
kialakítását kezdeményezzük.
Kapcsolat az ÁNTSZ munkatársával
Bölcsődénk működésének megkezdéséhez a területileg illetékes ÁNTSZ a működési
engedélyeztetési eljárásban szakhatóságként működik/működött közre. A működéssel
kapcsolatos közegészségügyi kérdéseket tekintve kapcsolatot tartunk és az ellenőrzések során
együttműködünk az ÁNTSZ területi munkatársaival.
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Kapcsolat a Fenntartóval
A fenntartó Kisláng Község Önkormányzata. Az intézmény és a fenntartó kapcsolata
folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:
❖ az intézmény ellenőrzésére,
❖ gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
❖ szakmai munka eredményessége tekintetében,
❖ a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre,
❖ a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében,
❖ az ünnepek, ünnepélyek közös megemlékezések,
❖ az intézményi Szakmai Program, Házirend, SZMSZ jóváhagyása és módosítása
tekintetében.
A fenntartóval való kapcsolattartás formái:
❖ szóbeli tájékoztatás,
❖ írásbeli beszámoló,
❖ egyeztető értekezleteken való részvétel.

5 Ellátásunk szakmai tartalma módja, a biztosított szolgáltatások
formái, köre, rendszeressége, gondozási, nevelési, fejlesztési
feladatok
Alapvető feladatunknak a mini bölcsődei élettérben a gondozás-nevelés során a gyermekek
testi-lelki

szükségleteinek

kielégítése,

személyiségük,

fejlődésük

kibontakozásának

elősegítése. Egyéni adottságaikat, fejlődésük ütemét figyelembe véve célunk, hogy egészséges,
harmonikus személyiségfejlődésben részesüljön minden gyermek. A kétcsoportos intézmény
ellátja a családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú gyermekek napközbeni gondozását és
nevelését. A gyermekek fejlődését szakszerű neveléssel tudjuk megvalósítani. A gondozás és
nevelés feladata egymástól elválaszthatatlan. Kiemelten fontos számunkra, hogy gondozónevelő munkánk során vegyük figyelembe a gyermek egyéni képességeit, a fejlődés egyéni
ütemét, szociokulturális hátterét. Biztosítjuk a személyi- és csoportállandóságot, amely növeli
a gyermek érzelmi biztonságát, támaszt jelent számára. Egységes nevelői elveinkkel,
szeretetteljes odafigyeléssel, elegendő idő biztosításával ösztönözzük a gyermeket az
aktivitásra, önállóságra. Fontosnak tartjuk a fokozatosság és rendszeresség elvét, mert ezek
segítik a gyermeknek az új környezethez, felnőttekhez, társaikhoz, szokásokhoz való
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alkalmazkodását. Fontos, hogy elismerjük, támogassuk, megerősítsük a gyermeket minden
pozitív tevékenységében. Biztosítsuk, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken
és egyéb tevékenységeken keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz juthasson.
Átélhesse a spontán tanulás örömét. Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések
biztosításával segítjük önálló kezdeményezéseit.
5.1 A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia
fejlesztése
Bölcsődénk a kisgyermekes családokkal kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős
szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése,
támogatása a pozitívumok kiemelésével valósul meg. A családi és bölcsődei nevelés
összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös
bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek harmonikus
fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit,
szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló
differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő, mint szakember,
szaktudására, tapasztalataira építve, a szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora
gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, módszereket.
5.2 Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
A szakemberek feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása,
támogatása, a harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet megteremtése.
A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási helyzetekben valósul
meg. A rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és az évszakhoz
igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozást, a
játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenés feltételeit. Az egészséges
életmód, az egészségnevelés érdekében törekedni kell az alapvető kultúrhigiénés szokások
kialakítására.
A prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális szakemberek is bevonhatók:
gyermekorvos, dietetikus,

gyógypedagógus, pszichológus, mentálhigiénés

szakember,

gyermekfogszakorvos stb. Elsősorban preventív szerepet tölthet be, de a sajátos nevelési
igényű, a magatartás-vagy fejlődési problémákkal küszködő kisgyermekek esetében korrektív
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lehetőségeket hordoz, az intézmény lehetőségeihez mérten kialakított, a nagymozgások
gyakorlásához, különféle mozgásfejlesztéshez szükséges eszközökkel felszerelt csoportszoba.
5.3 Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése
A biztonságot nyújtó nevelői magatartás magában foglalja a szakember érzelmi elérhetőségét
és hitelességét, az érzelmek kifejezésére való ösztönzést, a pozitív és bíztató üzenetek
rendszeres közvetítését, a világos elvárások és határok megfogalmazását. A kisgyermek
bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz történő kerülése több lehetőséget teremt
a társas kapcsolatok megtapasztalására. Az együttlét helyzetei az énérvényesítés, a tolerancia,
az empátia gyakorlásának színterei, amelyek hozzájárulnak az érzelmi és társas kompetenciák
fejlesztéséhez.
Törekszünk az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti nyitottság megőrzésére.
A kisgyermeknevelő feladata a kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében az
ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása, a kommunikációs kedv felkeltése és
fenntartása a bölcsődei nevelés-gondozás minden helyzetében, mondókák, énekek, versek,
mesék közvetítésével.
Különös figyelmet kell fordítani a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek
társas és érzelmi kompetenciáinak fejlesztésére szükség esetén más segítő szakemberek
bevonásával is.
5.4 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás
lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő
környezet kialakításával történik. A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a szakember
ismeretet nyújt, segíti a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását.
A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során szerepet kap az élmények,
viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás
támogatása. Az önálló választás és a döntési képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző
nevelői magatartás.
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5.5 A bölcsődei nevelés főbb helyzetei
Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre
motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen.
Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód
érvényesítése, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítése.
Célunk a nevelés-gondozás valamennyi helyzetének a gyermek testi-lelki harmóniájának
elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi és tárgyi környezettel való harmónia is.
Lehetőséget kell biztosítani a kisgyerek számára ahhoz, hogy érdeklődésének, szükségleteinek
megfelelően ismerkedhessen személyi, - és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedésmintát és
segítséget kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához.
Valamennyi tevékenységforma örömforrás kell, hogy legyen a gyerek számára, részvételre
motiváló, tapasztalatszerzési lehetőségekre épülő, tanulási élményeket biztosító, társas
közegben zajló, ösztönző.
Nagyon fontos az önkéntesség, a gyerekek bármikor bekapcsolódhatnak, bármikor kiléphetnek.
A gyermekek számára biztosítjuk, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek
részt az egyes élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában.
Tanulás
A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődei ellátást nyújtó
intézményben, szolgáltatónál nincs helye. A bölcsődei nevelés területén a tanulás fogalmát a
lehető

legtágabban

értelmezzük.

Tanulás,

minden

olyan

tapasztalat-,

illetve

információszerzési folyamat, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben, illetve a
gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát és környezetét. A
tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenységekbe ágyazottan történik. A
tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés.
A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek:
❖ a gondozás és a játék,
❖ a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység
❖ és a kommunikáció.
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A tanulás formái:
❖ az utánzás,
❖ a spontán játékos tapasztalatszerzés,
❖ a

kisgyermeknevelő-gyermek

interakcióból

származó

ismeretszerzés

és

szokáskialakítás.
A kisgyermeknevelőnek a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében szem előtt kell tartania,
hogy náluk más jellegű és hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat.
A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek
fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és
gyermek-gyermek interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi
szükségleteit, akiknek nem a magyar az anyanyelvük.
Gondozás
A gondozás bensőséges interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és gyermek között, amelynek
elsődleges célja a gyermek fizikai, testi szükségleteinek maradéktalan kielégítése. A jó
gondozás következtében kialakul a gyermek szociális kompetenciája, mely a szociális
beilleszkedés alapja. Nagy jelentősége van a gondozásban annak is, hogy a gyermek a saját
testét megismerje és elfogadja (testséma kialakulása).
A személyes és a szociális kompetenciák kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek
csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen
úgy próbálkozni, hogy közben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató
segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, ami növeli
az együttműködési kedvet. A gondozási helyzetekben sem érvényesülhet teljesítményelvárás.
Lényeges, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre, mivel az egyes mozzanatok megtanulása
gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a
gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. A
gondozás minősége jelentős mértékben befolyásolja a szokások kialakulását és az önállósodás
folyamatát.
A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, illetve a WC- használat, kézmosás, öblítés, törölközés,
étkezés) és a játék a bölcsődei élet egyformán fontos tevékenységei.
A kisgyermeknevelő fontos feladata, hogy a bölcsődébe kerülő kisgyermekek fejlődését
meleg, szeretetteljes törődéssel, odaadással segítse, figyelembe véve a kisgyermek életkorát,
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fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetőséget teremt a gyermek
hangulatának, a fizikai és pszichés állapotának figyelembe vételére.
A gondozási műveleteket többnyire a gyermek kisgyermeknevelője végzi. Távolléte esetén a
gyermek számára ismerős személy helyettesíti.
A fürdőszobában, egy időben egy kisgyermeknevelő és legfeljebb két gyermek tartózkodik.
A gondozásokat úgy szervezzük, hogy minden alkalommal elegendő idő jusson a gyermekek
nyugodt, zavartalan ellátásához, a gyermek aktív közreműködéséhez, a helyes szokások
gyakorlásához.
Gondozási műveletek:
Pelenkázás, bili, vécé használata
A pelenkás gyermekek egyszer használatos saját pelenkát használnak. A pelenkát naponta
többször kicseréljük. Reggelente szükség szerint, ebéd előtt és alvás után pedig minden
pelenkás gyermeket tisztába teszünk. A székletes gyermek pelenkáját azonnal kicseréljük és
le kell fürdetni. A székletes gyermek fürdetése mindig a kisgyermeknevelő feladata. A
lemosás előtt lehetőséget adunk a vízzel való ismerkedésre, ha szükséges, feloldjuk a víztől
való félelmet. Az önállóan, biztosan álló gyermeket állva pelenkázuk. Az állva pelenkázás
előnyei: könnyebb a kapcsolattartás, a szemkontaktus, a gyermek látja, mi történik, nagyobb
biztonságban érzi magát, együttműködik, aktívan részt vesz a gondozásban. Az otthon bilit
használó gyermek a bölcsődében is bilit használhat, a gyermekvécét, mint lehetőséget
ajánljuk. Ha szükséges, dobogót teszünk a vécé elé. A gyermekek testalkata miatt kislányok
esetében mindig a kisgyermeknevelő végzi a törlést. A fiúknak ajánljuk a vécépapír
használatát. A szobatisztaság fontos állomás a gyermek szociális fejlődésében. Kialakulását
nem sürgetjük, tiszteletben tartjuk az egyéni érési tempót. Idegrendszeri, pszichoszomatikus
fejlettség, együttműködési készség alapján előbb–utóbb minden gyermek szobatiszta lesz.
Amikor a kisgyermeknevelő többször tapasztalja, hogy a gyermek pelenkája száraz-a gyermek
egyéni fejlettségének figyelembe vételével-felkínálja a lehetőséget szükségleteinek
elvégzésére, bilit vagy a WC-t ajánl. A kisgyermek eldöntheti, hogy használni szeretné e
valamelyiket, vagy sem. A szobatisztaság kialakulását nem sürgetjük, tiszteletben tartjuk az
egyéni érési tempót.
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Testápolás
Környezetünk és testünk tisztasága nemcsak elégedettséget és jó érzést ad, hanem a
betegségek elleni küzdelemben is szerepe van. Az alapvető tisztasági szokások kialakítását
már kisgyermekkorban elkezdjük.
Játék, egyéb tevékenység folyamán a gyerekek keze gyakran piszkos lesz, ezért rendszeresen
kezet mosunk. Mindig kezet mosunk a pelenkacsere, a vécéhasználat után. Fontos feladatunk
a helyes technikával végzett kézmosás tanítása, lényeges, hogy elegendő időt szánjunk a
mozdulat begyakorlására. Arcot akkor mosunk, ha maszatos. A mosakodáshoz folyékony
szappant használunk. A kézmosást és a törülközést személyes példaadással segítjük. A tükör
előtt fésülködés nemcsak a mozdulatok gyakorlása, de a testséma kialakulása, a saját test
megismerése szempontjából is fontos. Ezért használunk nagy tükröket. Tanítjuk a helyes
orrfújást, a zsebkendő higiénikus használatát.
Kiemelten fontosnak tartjuk a fogak ápolását, a helyes szájöblítés és fogmosási technika
elsajátítását a gyermekekkel. Célunk az egészséges fogfejlődés biztosítása, a fogazat védelme,
a fogmosás igényének egész életre szóló kialakítása. A helyes rágás érdekében rendszeresen
adunk nyers zöldségfélét, gyümölcsöt. Fontosnak tartjuk a gyermekek rendszeres fogászati
ellenőrzését.
Szükség esetén a kisgyermeknevelő megmutatja az öblögetést, a mozdulatokat. Jól segíti a
helyes mozdulatok begyakorlását a mosdó fölötti tükör.
Öltözködés
A vetkőzés és öltözés igénye a kisgyermekkor kezdetén jelentkezik, a végére teljes
önállóságot ér el a gyermek. A csecsemőnél kialakult együttműködésből szinte észrevétlenül
lesz önálló a kisgyermek, ha a felnőtt kellő türelemmel és következetességgel segíti a
folyamatot.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek ruházata tiszta, ízléses, kényelmes és praktikus, lábbelijük
egészséges legyen, tartsa a bokát. A ruházat tegye lehetővé az önálló, szabad mozgást, játékot.
Elegendő időt biztosítunk a gyermek számára az önálló öltözésre, vetkőzésre. Segítjük,
figyelemmel kísérjük tevékenységét, így elkerüljük, hogy a ruhát, a cipőt rosszul vegye fel,
és elmenjen a kedve tőle. Az öltözködéssel az esztétikai érzéket, az igényességet is fejlesztjük.
A gombolást, fűzést, kapcsolást játékeszközökkel is gyakorolhatják a gyermekek.
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Étkeztetés
Az egészséges életmódra nevelés része az egészséges táplálkozás. Fontos feladatunk a
gyermekek táplálása, az önálló, tiszta étkezés tanítása, a helyes étkezési szokások kialakítása.
Célunk, hogy örömmel, jó étvággyal egyék meg az ételt.
Feladatunk a bölcsődés korú gyermekek napközbeni étkeztetése, a korszerű minőségi
táplálkozási alapelvek figyelembevételével.
A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátás keretében szolgáltatott
élelmiszerekre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírások tekintetében figyelembe vesszük
a bölcsődés korcsoport étkeztetéséről szóló, 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet — a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás — egészségügyi előírásokról — előírásait. Valamint a
62/2011 (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló előírásait.
A bölcsődében tálaló konyha működik, ahová intézményünk saját főző konyhája biztosítja a
gyermekek négyszeres étkeztetéséhez szükséges minőségű és mennyiségű ételeket a HACCP
minőségbiztosítási feltételeknek megfelelően.
Az étlapok a szakmai előírásoknak megfelelően kerülnek kialakításra. Összeállításukért, az
élelmezésvezető a felelős. A gyermekek életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő
étkezést, szükség esetén szakorvosi javaslat alapján, diétás étrendet biztosítunk, dietetikus
közreműködésével.
Az élelmezési anyagok beszerzésének biztonságát beszállítói szerződések garantálják.
Az ételek elkészítésénél minden esetben törekszünk a korszerű konyhatechnológiai eljárások
betartására. Kiemelten fontosnak tartjuk a jó minőségű gyermekélelmezést, ezért
rendszeresen, mindenre kiterjedő ellenőrzéssel kísérjük figyelemmel annak megvalósulását.
Az egészséges életmódra nevelés része az egészséges táplálkozás. Fontos feladatunk a
gyermekek táplálása, az önálló étkezés tanítása, a helyes étkezési szokások kialakítása.
Eredményünk, ha örömmel, jó étvággyal fogyasztják az ételt. Mindig figyelembe vesszük az
egyéni tempót is. Az étkezések azonos időben, kulturált körülmények között, kellemes
légkörben zajlanak. Az ételt a kisgyermeknevelő megkóstolja, mielőtt odaadja, meggyőződik
arról, hogy megfelel a gyermek igényeinek. A gyermekek koruk és fejlettségük szerint (ölben
vagy asztalnál ülve), gondozási sorrendben étkeznek. Az ételt a kisgyermeknevelő
megkóstolja, mielőtt odaadja, meggyőződik arról, hogy megfelel-e a gyermekek ízlésének. A
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gyermekek játékhelyzetből érkeznek asztalhoz, saját helyükre ülnek. Minimálisra
csökkentjük a számukra a várakozási időt. A kisgyermeknevelő személyre szólóan terít, tálal.
Az együttműködési szándék szerint bevonja a gyerekeket a folyamatba. Az étkezők mellett
ülve biztosítja a nyugodt, zavartalan étkezést. A helyes étkezési, táplálkozási szokások (pl.
alapos rágás, gyümölcs, zöldség fogyasztása) kialakítására nagy hangsúlyt helyezünk. Az új
ízeket, ételeket fokozatosan vezetjük be. A gyermekek számára biztosított a megfelelő méretű
asztal és hozzá tartozó szék. A gyermek akkor érzi magát biztonságban, ha ülő helyzetben
talpa a földre ér. Terítésnél kerámia tányér, üvegpohár, fém kanál (szükség szerint) és
papírszalvéta, és a ruházatot védő előke kerül a gyermek elé. Először mindig vizet (vagy más
reggeli/tízórai italt) töltünk, majd tálalásnál megtörténik az ismeretnyújtás, a gyermekeknek
elmondjuk milyen étel az adott reggeli/tízórai/ebéd/uzsonna, és jó étvágyat kívánunk névre
szólóan. Ha a csecsemőt ölben eteti a kisgyermeknevelő, fontos, hogy a gyermek keze, karja
szabadon mozoghasson. Fekve etetni, itatni soha nem szabad a gyermeket. A nagyobb
gyermekek már ülhetnek az asztalhoz, ha már egyedül le tudnak ülni, illetve fel tudnak állni
és az ételadagjuk nagy részét önállóan el tudják fogyasztani. Szükség szerint alkalmazzuk a
két kanalas módszert, miszerint a gyermek is próbálkozik egy kanállal önállóan, azonban az
étkezésbe a kisgyermeknevelő besegít egy másik kanállal. A segítés mindig szemből történik,
hogy a kisgyermek lássa a történéseket. A helyes étkezési, táplálkozási szokások (pl. alapos
rágás, gyümölcs, zöldség fogyasztása) kialakítására nagy hangsúlyt helyezünk. Az új ízeket,
ételeket fokozatosan vezetjük be. A gyermekeket ösztönözzük, de nem kényszerítjük az étel
elfogyasztására. Fontosnak tartjuk az információcserét a szülőkkel a gyermek étkezési
szokásairól.
Pihenés, alvás biztosítása
A gyermekek akkor játszanak önfeledten, akkor vesznek részt szívesen a gondozásban, ha
egyéni igény szerint megfelelő időt és lehetőséget biztosítunk pihenésre, alvásra is.
Gyermekheverőn, puha sarokban, kuckóban pihenhetnek. Az alváshoz optimális feltételek
(átszellőztetett szoba, csend, nyugalom, kényelmes fekhely és ruházat, állandó hely, alvóka)
szükségesek. Egyéni bánásmóddal, testközelséggel, simogatással, halk énekkel, segítjük az
elalvást. A félrenyelés veszélye miatt nem adunk cumisüvegben folyadékot a fekvő
gyermeknek. Az ébredés után lehetőség van csendes játékra, ügyelünk arra, hogy a korábban
ébredők ne zavarják meg társaik alvását.
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Levegőzés
Az egészséges csecsemő és kisgyermek számára a szabad levegőn való tartózkodás éppen
olyan fontos, mint a megfelelő táplálék. A levegőztetés időpontja, mértéke az évszaknak,
időjárási viszonyoknak, gyermekek életkorának megfelelően van megválasztva. A
levegőztetés fontos szervezési feladat. A kisgyermeknevelőnek a napirend helyes
megszervezésével lehetőséget kell nyújtania arra, hogy évszaktól és időjárástól függően a
gyermekek minél több időt tölthessenek a szabad levegőn. Ezt kétféle módon valósíthatja
meg: egyrészt a levegőn való altatással, másrészt a játszókertben történő szabad játék, illetve
mozgáslehetőség biztosításával. Ezzel elérhető, hogy a levegő, illetve a napsugárzás
összetevői jótékonyan befolyásolják a gyermek egészséges fejlődését. A mi éghajlatunk
mellett a csecsemőket és a kisgyermekeket általában mindig — télen-nyáron egyaránt—
kivihetjük és bizonyos ideig kint lehetnek a szabadban.A szabadban való levegőztetés csak
akkor mellőzhető, ha kánikula vagy eső, erős havazás, orkánszerű szél, sűrű köd vagy
rendkívüli hideg (-5 0C) van.
Higiénés szabályok betartása, takarítás
❖ főétkezések előtti kézmosás gyermekek számára,
❖ a gyermekek étkeztetése előtt a kisgyermeknevelő kezet mos,
❖ papír zsebkendő, papírszalvéta használata,
❖ utcai cipőben a csoportszobában nem szabad tartózkodni, a gyermekek váltócipőben
tartózkodnak a csoportban, a dolgozók pedig papucsot/ klumpát viselnek,
❖ kisgyermeknevelő a gyermekek étkeztetése során kötényt visel, kötényben a
mosdóban nem tartózkodhat,
❖ fürdőszobai gondozásnál a higiénés szabályok betartása: pólyázó asztal, bili, WC, kézi
fertőtlenítése,
❖ pelenkázás előtt és után a kisgyermeknevelő kezet mos,
❖ fontos a csoportszoba gyakori szellőztetése,
❖ 2 hetente, ill. szükség esetén, soron kívül játékmosás, fertőtlenítés, napi, heti, ill.
szükség esetén, soron kívüli takarítás, fertőtlenítés.
Havi nagytakarítás, fertőtlenítés:
❖ a takarítás úgy szervezendő, hogy az a gyermekeket ne zavarja,
❖ csak azokat a helyiségeket lehet nyitvatartási idő alatt takarítani, ahol gyermekek nem
tartózkodnak,
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❖ a takarítóeszközöket használat után ki kell mosni és tisztán, a tisztítószerekkel együtt
kell elhelyezni, az erre kijelölt, zárt helyen, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá,
❖ a tisztító- és fertőtlenítőszereket a mindenkori közegészségügyi előírásoknak
megfelelően kell alkalmazni.
Szennyes ruha/pelenka kezelése, mosása:
❖ a szennyes pelenkát minden esetben fertőzöttnek kell tekinteni, zárt edényben kell
elvinni a mosóhelységbe. Pólyázóra vagy a földre helyezni nem lehet. Minden
gyermek tisztázása után fertőtleníteni kell a fektetőt. A fertőtlenítő oldatot a fektető
mellett kell elhelyezni és előírás szerint cserélni,
❖ a gyermekek ruháit, ágyneműit, törülközőit, asztalterítőit és a köpenyeket közepesen
szennyezettnek kell tekinteni, ennek megfelelő mosástechnikát kell alkalmazni. A
kimosott textíliát szennyeződés és fertőződés mentes körülmények között kell tárolni.
❖ hetente, ill. szükség esetén. soron kívüli ágyneműcsere, heti, ill. soron kívüli törölköző
csere. A törölközők elhelyezése úgy történjen, hogy azok egymással ne érintkezzenek.
Ugyanilyen módon kell megkülönböztetni a gyermekek fésűit, hajkeféit
A konyha valamennyi ablakát szúnyoghálóval kell ellátni.
Dohányozni a bölcsőde egész területén tilos!
Festés: Évenként meszeltetni kell a melegítőkonyhát, a mosogató helyiségeket, a
mellékhelyiségeket. Az egész intézményt 2-3 évenként festeni.
Játék
A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segít a világ megismerésében és
befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést. Ezért a szabad, a
gyermek

önkéntes

kezdeményezésén,

előzetes

ismeretein,

tapasztalatain

alapuló

tevékenységét kell fókuszba helyezni. Általában az éppen megszerzett tudás vagy frissen átélt
élmény jelenik meg játékként. Ebből következik, hogy az egyes gyermekek játéka teljesen
különböző lehet, mivel fejlődésük üteme, tapasztalataik és tudásuk is különböző. A gyermek
kísérletezik a tárgyakkal és helyzetekkel, problémákat old meg, újabb és újabb ötleti vannak,
képzelete gazdagodik. Fogalmai alakulnak, gazdagodnak a kísérletezgetések során.
A kötött foglalkozás jellegű tevékenységeknek a bölcsődei nevelésben nincs helye.
A kisgyermeknevelő a gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, esetenként
mintát nyújt, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti.
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A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok alakulására. A kisgyermeknevelővel,
a többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése
mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. A rugalmas, jó napirend kialakításával
segítjük, hogy minél több időt tölthessenek gyermekeink szabadjátékkal.
Törekszünk arra, hogy optimális mennyiségű játékkészlet vegye körül a gyermekeket.
Fontosnak tartjuk, hogy biztonságos környezetben, jó minőségű, korszerű, fejlesztő
játékokkal, eszközökkel játszhassanak a gyermekeink. Biztosítjuk az anyag, a funkció
szerinti változatosságot, a nemenkénti játékokat. A nemi szerepek kialakulását erősítjük fiús,
lányos játékokkal. Törekszünk arra, hogy a természetes anyagú, színű eszközök, játékok
aránya növekedjen, tárolásukat is természetes anyagból készült kosarakban igyekszünk
tárolni.
A játékokat funkciók szerint csoportosítva, és gyermekmagasságában helyezzük el.
Változatos eszközöket kínálunk minden tevékenységformához (manipuláció, konstruálás,
utánzás, nagymozgás, szerepjáték, stb.). Hangszerekkel, bábokkal bővítjük a játék készletet.
A nagycsoportokba, két és fél, hároméveseknek babakonyhát, fodrászsarkot rendezünk be.
Náluk már megjelenik a szerepjáték kezdetleges formái. A szerepjátékoknak nagy
jelentősége van a szocializációban. Hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek a maga szintjén, a
játékán keresztül
ismerje meg a társadalmi szerepeket, általa tanul meg alkalmazkodni környezetéhez.
Azonban ebben a folyamatban megjelenik egy új fogalom, a szabálytudat kialakulása, ami
már a játék legfejlettebb foka, és aminek létrejötte nélkülözhetetlen a társadalomba való
beilleszkedéshez. A kognitív képességek fejlesztéséhez különböző logikai játékokat ajánlunk
(kirakók, dominók,puzzlék). Minden korcsoportban vannak ismeretet adó, mesélhető
képeskönyvek az aktuális évszaknak, ünnepnek megfelelően.
A készletet különféle természetes anyagokkal, terményekkel egészítjük ki. Az alkotó
tevékenységhez állandóan biztosítunk rajzpapírt, zsírkrétát, festéket, gyurmát. Könnyen
kezelhető, biztonságos házilag készített só-liszt és főzött gyurmát használunk. A készletet
különféle természetes anyagokkal, terményekkel egészítjük ki. Egyes eszközök csak állandó
felügyelet mellett használhatók pl.:olló . Ezeket magas, nyitott polcokon tároljuk. Az otthoni
játékokat, átmenetei tárgyakat a gyermekek behozhatják a bölcsődei csoportokba, melyeket
bármikor igényük szerint elővehetnek.
Mozgásfejlesztő játékok a szobákban (kisautók, gurulók, alagutak, stb.).
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A játékfejlődés menete:
•

cél biztos nyúlás,

•

fogás,

•

egy tárgyas manipuláció,

•

két tárgyas manipuláció,

•

több tárgyas tevékenység,

•

egyforma válogatás,

•

sorba rakás

•

építés,

•

úgy tesz mintha (egy, nem játékhelyzetben szokásos, saját viselkedést játszik
el, úgy tesz, mintha aludna, enne, mosakodna stb.),

•

tárgyakhoz kapcsolódó cselekvés utánzása

•

személyhez kapcsolódó cselekvés utánzása,

•

eszköz segítségével tárgyat megszerez,

•

tárgy megszerzése céljából, pl. székre mászik,

•

szerepjáték kezdeti formája,

•

szerepjáték.

Alapjátékok:
•

játszókendők,

•

babák,

•

labdák,

•

képeskönyvek,

•

mozgásfejlesztők.

A bölcsődei játékkészlet beszerzésénél a nevelési, képességfejlesztési feladatok
megvalósítása érdekében kiemelten kezeljük:
❖ az egészségügyi szempontokat: könnyen tisztíthatóság, balesetet ne okozzon, festék ne
pattogjon le a felületéről, és ne legyen túl nehéz,
❖ pedagógiai szempontokat: minden tevékenység formához legyen megfelelő
/manipuláció, konstruálás, utánzó szerepjáték, mozgásfejlesztő játék/, a játék színe,
nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyermek érdeklődését, többfajta
tevékenységre lehessen felhasználni, a nemek közötti egyenlőség elvének betartása,
nemzetiségek megjelenítése pl. babák, a játékok ,
❖ mennyisége illeszkedjen a gyermeklétszámhoz,
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❖ a játék kivitelezése: igényes legyen.
Csecsemőkorú gyermekek játékai
A játékoknak mérete, súlya, alakja olyan, hogy ha a csecsemő rájuk fekszik, vagy magára ejti
őket, ez nem fájdalmas, vagy ijesztő, kellemetlen számára. A csecsemők részére válogatott
játékoknak nincs, amit a gyermek lenyelhet. Nem adhatók szőrmeállatok, hajas babák, mert a
mindent a szájába vevő csecsemő számára rendkívül veszélyesek a torkára tapadó, esetleg a
légutakba kerülő szőrszálak. Mennyiségét tekintve - kivéve a nagyméretű játékokat – minden
gyermeknek azonos típusú játék (baba, mackó, könyv, autó, labda).
Csecsemő részére jól megmarkolható, rázható játékok:
•

játszókendők,

•

frottír labdák,

•

csörgők,

•

rágókák.

Változatos felületű textilfigurák: babák, macik, nyuszik, stb.
Csecsemőknek is adhatók:
•

építőjátékok egyes elemei, amelyek önmagukban is alkalmasak
manipulációra,karikák,

•

Montessori torony korongjai,

•

hordó- és kockasorok,

•

homokozó formák.

Üreges játékok:
•

tálak,

•

vödrök,

•

kosarak.

Könyvek:
•

egy ábrás textil, műanyag, keménylapú.

Nagyméretű eszközök:
•

labdák, mászópárnák, úszógumik.
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Tipegő korú gyermekek játékai
A nagyméretű játékok kivételével minden gyermeknek jut azonos típusú játék (baba, mackó,
könyv, autó, labda). A gyűjtögető-soralkotó játék korszakában az arra alkalmas
játékféleségből a csoportlétszám 3-4-szeresének beszerzése szükséges.
Konstruáló játékok
•

fa építőkocka,

•

Montessorik,

•

baby logik,

•

pohársorok,

•

hordósorok,

•

formakirakók,

•

nagy méretű gyöngyök.

Nagymozgásos játékok:
•

hordár kocsik,

•

autók,

•

dömperek,

•

motorok,

•

triciklik,

•

mászóka,

•

alagút,

•

baby csúszda,

•

labdák.

Húzogatható, tologatható eszközök:
•

vonatok, autók.

Üreges játékok:
•

szatyrok,

•

kosarak

•

vödrök,

•

tálak,

•

talicskák.
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Homokozójátékok:
•

lapátok,

•

vödrök

•

homokozó formák,

•

sziták.

Babák, macik, állatfigurák (plüss, frottír).
Használati eszközök:
•

lábasok,

•

tányérok,

•

poharak,

•

sziták, szűrők.

Könyvek:
•

elsősorban keménylapú lapozó és leporelló.

Alkotó játék eszközei:
•

zsírkréta, ceruza, filctoll, gyurma (só-liszt, főzött), stb;
Ezeket állandóan pótolni kell.

Nagycsoportos gyermekek játékai
A tipegőcsoport eszközeit biztosítjuk az alábbi játéktípusokkal kiegészítve:
A szerepjáték kellékei:
•

főzőedények,

•

gyúrótábla,

•

vágódeszka,

•

babaruhák,

•

takarók,

•

seprű,

•

lapát,

•

orvosi táska,

•

szerszámok

•

telefon,

•

kisebb méretű felnőtt ruhák, sapkák, kendők, táskák, cipők,

•

fodrászkellékek.
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Úgy helyezzük el, rendszerezve, hogy felhívó jellegük érvényesüljön, pl. ruhákat, kötényeket
akasztóra, stb.
Babák:
•

karakterbabák,

•

etnikai különbségeket hangsúlyozó babafajták, bábok.

Kisméretű gyöngyök, fűzős játékok.
Alkotó játék eszközei:
•

zsírkréta, ceruza, filctoll, festék, gyurma (só-liszt, főzött),

•

olló,

•

különböző minőségű papírok,

•

ragasztó,

•

falevél,

•

gesztenye,

Ezeket állandóan pótolni kell.
Könyvek:
•

elsősorban puhalapú képeskönyvek.

Zenei hangot adó eszközök, hangszerek.
Kisgyermeknevelőink nevelési évre tervezve állítják össze a szükséges és hiánypótlásra
szoruló játékokat, eszközöket. Minden év augusztusában leltárt készítenek, majd a
fenntartóval egyeztetve a szükséges használati tárgyak beszerzésre kerülnek.
Mozgás
A csecsemő-és kisgyermekkor az alapvető mozgásformák kialakulásának és fejlődésének
időszaka. A kisgyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, számukra örömforrás a mozgás.
Ezért a szobában és az udvaron is biztosítani kell a minél nagyobb mozgásteret, a
mozgásfejlesztő játékokat. A játékeszközökkel szemben elvárás, hogy felkeltsék az
érdeklődést, fenntartsák a mozgásaktivitást és használatuk biztonságos legyen. Biztosítani kell
a környezet balesetmentességét és a veszélyforrások kiküszöbölését. Csecsemőknek olyan
játszóhelyet kell biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre, például:
hempergő, elkerített szobasarok.
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A nagymozgásos játékokra a szabadban, a játszókertben és a teraszon több lehetőség nyílik,
mint a szobában. Még több lehetőséget kínál a benti nagymozgásos játékokkal felszerelt külön
helyiség használata. Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a kisgyermekeknek, annál
nagyobb örömüket lelik a játékban.
A mozgásfejlesztő eszközök használata során a kisgyermekek szabadon próbálhatják,
végezhetik az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a
mozgásuk. Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív
részvétel lehetőséget ad a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására.
Mondóka, ének
A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál sokrétű zenei élmény átélésére,
tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő
ének-és beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és
ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. A kisgyermek életkori
sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel
kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek
felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik
a hagyományok megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben
átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket kelt, örömélményt, érzelmi
biztonságot ad a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei
élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv
elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez,
valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei ellátást nyújtó
intézményben, szolgáltatónál végzett zenei nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget
nyújt a kisgyermek további zenei fejlődésére.
A zenei nevelésünk a gyermekek egész napját áthatja.
Célunk:
❖ a gyermekek zenei érdeklődésének, környezet hangjai iránti érzékenységének felkeltése,
❖ a zene az éneklés megszerettetése,
❖ az énekléshez tartozó játékmozdulatokkal a gyermekek koordinált mozgáshoz
segíteni, ritmusérzéket fejleszteni.
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A kisgyermeknevelő zenei nevelési feladatai:
❖ magyar mondókák, énekes játékok megismertetése,
❖ dalolással kedvet keltsen az éneklésre és mintát adjon az önkéntes utánzásra,
❖ összerendezett mozgásra késztetés,
❖ ritmusérzék fejlesztése,
❖ hangszerek (dob, cintányér, xilofon, csörgők, triangulum) megismertetése,
❖ zenei nevelés tartalma igazodjon az életkori sajátosságokhoz, kötetlen formában,
a napszak bármely időszakában egy-egy gyermekkel kezdeményezve,
❖ heti, napi rendszerességgel, az évszaknak, aktualitásoknak megfelelő tartalommal.
Zenei nevelés feltételei:
❖ kisgyermeknevelő énekeljen,
❖ rendelkezzen megfelelő számú énekanyaggal, melyet emlékezetből el tud
❖ énekelni, el tudja játszani,
❖ énekelgetés alkalmát, módját korcsoportonként változóan tervezi,
❖ naponta többszöri rövid énekelgetés egy – egy gyermekkel.
Vers, mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi és értelmi fejlődésére (ezen belül a
beszéd, a gondolkodás, az emlékezet és a képzelet fejlődésére), valamint a szociális fejlődésre.
A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a
személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs
helyzet, így egyszerre feltétele és eredménye a kisgyermek alapvető érzelmi biztonságának. A
gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzésére más
helyzetekben nincs lehetősége. A közös mesélés élménye segíti az aktív szókincs kialakulását
és a világról való ismeretek megszerzését. A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben,
szolgáltatónál a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó
igényei befolyásolják elsősorban.
A mesét a gyermek érzelmi-értelmi fejlődésének és fejlesztésének legfőbb segítőjének
tekintjük. A mesével való személyes kapcsolatban a gyermek érzelmi biztonságban érzi
magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan, a mesehallgatás intim állapotban eleven belső
képvilágot jelenít meg. A mesélés a kisgyermek értelmi egészségének elmaradhatatlan eleme.
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A kisgyermeknevelő feladata:
❖ a mese, a versmondás feltételeinek megteremtése,
❖ fel tudja idézni a rövid verseket, egyszerű rövid meséket,
❖ az irodalmi alkotásokat arcjátékával, ritmikus mozdulatokkal, hanglejtésse kísérje,
❖ a hangerő változtatásával tegye érzékelhetőbbé a gyermek számára a mesék és versek
hangulatát,
❖ használja a mondókázás nyugtató hatását,
❖ megismerteti a néphagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó meséket, verseket,
❖ az irodalom megismertetésén, megszerettetésén át közvetetten hat a szülőkre is.
A vers és mese tartalmi elemei:
Tartalma: Kötetlen formában, a napszak bármely időszakában egy-egy gyermekkel
kezdeményezve. Heti, napi rendszerességgel, az évszaknak, aktualitásoknak megfelelő
tartalommal.
Feltételek:
❖ kisgyermeknevelő sokat verseljen, mondókázzon, meséljen,
❖ rendelkezzen megfelelő számú irodalmi anyaggal, melyet emlékezetből fel tud idézni,
❖ a mesélés és verselés alkalmát, módját korcsoportonként változóan tervezi,
❖ Naponta többszöri rövid mesélés, verselés, mondókázás egy-egy gyermekkel.
Alkotó tevékenységek
Az öröm forrása maga a tevékenység -az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés
-, nem annak eredménye. A kisgyermeknevelő feladata a tárgyi feltételek és elegendő idő
biztosítása, az egyes technikák, eszközhasználat megmutatása, a kisgyermek pillanatnyi
igényének megfelelő technikai segítségnyújtással az alkotókedv ébrentartása.
A kisgyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével a kisgyermeknevelő segíti az
alkotó tevékenységek iránti érdeklődés fenntartását és az alkotásból fakadó öröm
személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak érvényesülését.
A kisgyermeknevelő feladata:
❖

az alkotótevékenységre egész nap folyamán lehetőség biztosítása,

❖

a gyermek alkotásait a szülők számára is láthatóvá tétele,
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❖

megismertetni a gyerekkel különböző anyagokat (pl.: gyurma, agyag,

lisztgyurma, kavics, festék, ragasztó, nyomda), eszközöket (pl.: gyurmatábla,
formázó, színes ceruza, zsírkréta, ecset, olló, rongypamacs, porkréta, textil, papír), a
kézi munka alapelemeit (rajzolás, festés, mintázás).,
❖

az egyéni fejlettségnek, életkori sajátosságnak megfelelő motiválás.

Főbb alkotótevékenységeink: festés, tépés, gyűrés, ragasztás, gyurmázás, rajzolás, építés,
vágás.
A fejlesztés tartalma:
❖ Képalkotás - firkálás, rajzolás, homokba pálcikával,
❖ Rajzolás - ceruzával, zsírkrétával, filctollal,
❖ Festés - ujjheggyel, nyomdával, ecsettel, szivaccsal, karcolás, lenyomat,
❖ Képalakítás - tépéssel, vágással, ragasztással, mozaikkészítés,
❖ Építés - hóval, homokkal, építőkockával, tüskével, legóval.
A tevékenység és ennek öröme a fontos, nem a mű, nem az eredmény. Tág teret kap a belülről
fakadó motiváció, kreativitás. A kisgyermeknevelő által biztosított feltételekkel, az egyéni
fejlettséghez igazodva segítik az alkotótevékenységek gazdagodását, az esztétikai
érzékenység, a szép iránti nyitottság, igényességük alakulását.
Igyekszünk kerülni a direkt nevelői ráhatásokat, a gyermek spontán kezdeményezésére építve
segítjük az alkotókedv, készség kibontakozását.
Egyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, a
környezet aktív megismeréséhez, az egymásról és a környezetről való gondoskodáshoz
kapcsolódnak (pl. babafürdetés, viráglocsolás, őszi falevelek gereblyézése, karácsonyi
süteményszaggatás, gyümölcssaláta készítése stb.). Az öröm forrásai az „én csinálom”
élményének, az együttességnek, a közös munkálkodásnak és a tevékenység fontosságának,
hasznosságának átélése. A kisgyermekek bármikor bekapcsolódhatnak és bármikor
kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. Ezek a
helyzetek lehetőséget nyújtanak az együttműködésre, a feladatok megosztására, ok-okozati
összefüggések felfedezésére, megértésére.
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Célunk: a közös munkálkodás, a tevékenység fontosságának, hasznosságának, a segítés
átélésének hangsúlyozása, oly módon, hogy a gyermek a tevékenységben örömmel és önként
vegyen részt, de bármikor kiléphessen belőle.
A kisgyermeknevelő feladata:
❖ hogy ezekben a helyzetekben biztosítsa a próbálkozás, az együttműködés és a
feladatok megosztásának lehetőségét,
❖ fejlessze a gyermekek ízlését, az igényességét, mások felé fordulását és az önállóságot.
Feltételek: Megfelelő méretű eszközök és elegendő idő biztosítása a tevékenységhez.
5.6 A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei
„Saját kisgyermeknevelő”-rendszer
A kisgyermeknevelő a bölcsődei nevelés szakembere, aki személyiségével, nevelői
attitűdjével mintát jelent a családok és a gyermekek számára egyaránt. A „saját
kisgyermeknevelő”-rendszer a biztonság és a stabilitás megteremtésének szabályán alapul. A
csoport

vagy

a

csoport

gyermekeinek

egy

része

tartozik

közvetlenül

egy

kisgyermeknevelőhöz. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és
a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője. Ő kíséri figyelemmel a
kisgyermek fejlődését, tartja számon az egyes fejlődési állomásokat, vezeti az ehhez
kapcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért. A „saját
kisgyermeknevelő”-rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a
gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a „saját kisgyermeknevelő”
segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.
Gyermekcsoportok szervezése
A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a gyermekcsoport létszáma
jogszabály által meghatározott. Az előírtnál magasabb csoportlétszám nem fogadható el,
mivel a minőségi bölcsődei nevelést az életkornak és a sajátos igényeknek megfelelő felnőttkisgyermek arány garantálja. A bölcsődei nevelés alapelveinek megfelelően a kisgyermek a
bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a gyermekcsoportba jár. Életkor szerint
homogén és vegyes csoportok egyaránt előfordulnak. A szakmai elveknek megfelelőbb az
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életkor szerinti homogén csoport, mert a gyermekek közötti nagy egyéni különbségek kezelése
homogén csoportban sem könnyű feladat és a vegyes korcsoport előnyei a bölcsődés korban
kevésbé érvényesülnek, mint a későbbi életszakaszokban.
A mini bölcsődénkben gyermekcsoportonként legfeljebb 7 fő, 2 évesnél idősebb gyermekek
csoportjában legfeljebb 8 gyermeket gondozunk.
A csoportok szervezése során biztosítjuk, hogy a gyermek bölcsődébe járásának időtartama
alatt ugyanabba a csoportba járjon, a kisgyermeknevelők személyi állandósága mellett.
A kisgyermeknevelő a nevelés-gondozás mellett figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését,
vezeti a róla készült feljegyzéseket. Ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat.
Számon tartjuk a gyermekek egyéni igényeit, szokásait, elsősorban kisgyermeknevelő segíti át
őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.
Napirend
Szakmailag jól kialakított módszertani elvek szerint zajlik a bölcsődei élet, a napi történések,
tevékenységek sorrendje, ritmusa, melynek kerete a folyamatos és rugalmas napirend. A
napirend kialakításával a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt,
folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánjuk biztosítani. A jól szervezett
folyamatos napirend a kisgyermek számára könnyen kiismerhető, követhető, kiszámítható.
A napirenden belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermek
biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg, hisz kiszámítható, hogy mi fog következni, és
kiismeri magát az időben is. Ezzel teremtjük meg a gyermekek számára feltétlenül szükséges
biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, a tevékenység és az önállósodás lehetőségét. Arra
törekszünk, hogy a családi nevelés és a bölcsődei nevelés összhangban legyen, harmonikusan
egészítse ki egymást. Napirend áttekintő rendszerként működik a közösség életében,
korcsoportonként és évszakonként változik, igazodik a bölcsőde nyitvatartási idejéhez,
alkalmazkodik a gyermekek egyéni igényeihez, lehetőség szerint a gyermekek otthoni
életritmusához

is.

A

napirendet

csoportonként

és

évszakonként

készítik

el

a

kisgyermeknevelők.
A napirenden belül, az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a
csoportéletében is áttekinthető legyen a rendszer. A gyermekek tájékozódhassanak a várható
eseményekről, felesleges várakozási idő nélkül. Ez biztosítja valójában a csoport belső
nyugalmát is. A gondozás mellett törekszünk arra, hogy minél több idő jusson a gyermeknek
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az önálló szabad tevékenységek megélésére, azaz a játék tevékenységre. Ehhez igazodva készül
el a kisgyermeknevelők munkarendje. A napirend kialakításának további feltételei, a személyi
állandóság, a megfelelő tárgyi feltételek és eszközellátottság, a jó munkaszervezés, a bölcsődei
dajkával összehangolt munka.
A jó folyamatos napirend, ahol a tevékenységhez szükséges pedagógiai, pszichés, idői, fizikai
feltétételek is optimálisak, a gyermek megtapasztalja, hogy a különböző tevékenységeket lehet
jókedvvel, örömmel végezni. A bölcsődei napirend jól szervezett a bölcsődében, hiszen minden
nap ugyanabban az időben, sorrendben végzik a nevelési-gondozási feladatokat.
Folyamatos napirend kialakításának általános elvei
❖ A gyermekközösségek napirendjében úgy kell az egész közösség szükségleteit és
igényeit kielégíteni, hogy közben minden egyes gyermek igényeit messzemenően
figyelembe vegyék.
❖ A gyermek bölcsődei napirendjének kialakításánál az otthoni körülményekkel és
eseményekkel is számolnunk kell. Arra törekszünk, hogy a gyermek bölcsődei és
otthoni napirendje összhangban legyen.
❖ A gyermek szükségletei és igényei együtt változnak életkorával, fejlődésével (pl.
csecsemőkortól nő az ébrenléti idő, csökken az étkezések száma, változik a gyermek
mozgása, módosul játékigénye, stb.), így a szükségletek, igények kielégítési módjának
is az életkornak megfelelően változnia kell. Külön kell tehát kialakítani a csecsemő, a
tipegő, valamint a nagycsoport napirendjét.
❖ A napirend kialakításánál ügyelünk arra, hogy ne legyen felesleges várakozási idő.
❖ A csoportok napirendje az év folyamán is módosul egyrészt a gyermekek fejlődésével,
s így szükségleteik változásával, másrészt pedig az évszakoknak megfelelően.
❖ Egyéb körülmények is szükségessé tehetik a napirend módosítását. A csoportok
napirendje tehát nem statikus, hanem azt a szükségleteknek megfelelően rugalmasan
kell változtatni, de soha nem ötletszerűen, hanem mindig körültekintő megfontolás és
megbeszélés alapján.
❖ Figyelembe kell venni a bölcsőde nyitva tartását, tehát a reggeli nyitás és a délutáni
zárás időpontját
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630-800

A gyerekek folyamatos érkezése, átöltözés után kézmosás a szülővel,
aki bekíséri a szobába a gyermeket. Szabad játéktevékenység a
kisgyermeknevelővel. Szükség szerint pelenkacsere, lemosás. WC
használat, kézmosás.

800-830

Kézmosás után a gyermekek asztalnál ülve reggeliznek, családias, oldott
légkörben, a nevelők folyamatosan segítik önállósodási törekvéseiket.
Reggeli után szükség szerinti kézmosás.

830-930

Szabadjáték a szobában, játszókertben, pelenkacsere, lemosás, WC
használat, kézmosás

930-945

Tízórai.

945-1100

Szükség szerint pelenkacsere, lemosás, WC használat, kézmosás,
Tervezett játéktevékenység kezdeményezés, időjárás függvényében
készülődés a szabad levegőre. Szabadjáték az játszókertben, vagy a
szobában.

1100-1130

Játszókertből való bejövetel, pelenkacsere, lemosás, WC használat,
kézmosás, játék a szobában.

1130-1200

Ebéd.

1200-1430

Alvás, pihenés.

1430-1545

Ébredés után pelenkacsere, lemosás, WC használat, kézmosás,
szabadjáték a szobában

1445-1500

Uzsonna, szükség szerint mosakodás

1500-1700

Szabad játéktevékenység a szobában vagy a játszókertben, a szülő
megérkezéséig

Napirendünk biztosítéka a nyugalomnak és a kiegyensúlyozott csoport, illetve bölcsődei
életnek. A csoportok napirendjét, a gondozási sorrendjét elhelyezzük a csoportszobákban.
5.7 Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása
A mini bölcsőde sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult
gyermekek számára is nyújtható ellátás, amennyiben a megfelelő személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak. A sajátos nevelési, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult igényű
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gyermek annak az évnek augusztus 31. napjáig nevelhető a mini bölcsődében, amelyben a 6.
életévét betölti.
A sajátos nevelési igényt, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultságot a
pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága állapítja meg, ennek alapján lesz jogosult a
gyermek fejlesztésre, egyes szociális, gyermekvédelmi ellátások igénybevételére.
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményben javaslatot tehet a sajátos nevelési
igényű gyermek bölcsődében történő korai fejlesztésére.
Sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén
a mini bölcsőde köteles együttműködni a gyermek fejlesztését ellátó, területileg illetékes
pedagógiai szakszolgálati intézménnyel.
A sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó mini bölcsődei csoportban legfeljebb 5 gyermek
nevelhető, gondozható. Az egyénre szabott fejlesztést ezek a kisgyermekek a Pedagógiai
Szakszolgálattal kötött megállapodás szerint kapják meg.
Bölcsődénkben a speciális csoport szervezésének feltételei, sajátos nevelési igényű gyermek
fejlesztésének személyi és tárgyi feltételei nem adottak, ezért egészséges csoportba integráltan
tervezzük nevelni-gondozni a speciális igényű gyermekeket. A bölcsődében a sajátos nevelési
igényű gyermekek egészséges közösségbe való integrálása önmagában is fejlesztő hatással bír.
Az integráció során az egyéni foglalkozás és a gondozásba épített fejlesztés, az ép társakkal
való együttlét, mint minta, biztosítja a sérült gyermekek fejlődését.
A gyermekek napközbeni ellátásában fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű
gyereket nevelő családok segítésére. Mindezekkel segítjük az egyenlő esélyekhez jutást, a
társadalmi beilleszkedést.
5.8

Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató az alapellátás elsőbbsége mellett
családtámogató szolgáltatásokat szervezhet. Ilyen szolgáltatások lehetnek a játszócsoport, az
időszakos gyermekfelügyelet, a gyermekhotel, a nevelési tanácsadás, a játék-és
eszközkölcsönzés. Mindezeket bármely család igénybe veheti. A kisgyermekek és családjaik
számára nyújtott szolgáltatások esetében kiemelten fontos elkülöníteni és meghatározni az
alapellátás és a szolgáltatások különbözőségeit és jellemzőit. A jó minőségű szolgáltatás
megvalósításához a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. Valamennyi
szolgáltatási forma megvalósításánál figyelembe kell venni a bölcsődei nevelés alapelveit,
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különösképpen a koragyermekkori intervenció szemléletének befogadását. A szolgáltatások
működtetésénél is kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok betartása. Az egyes
szolgáltatások jellemzőit, az igénybevétel lehetséges módjait, valamint a díjazást
egyértelműen megfogalmazva, írásban kell rögzíteni.
Bölcsődénkben a 0-3 éves korú gyermekek nevelési-gondozási, étkezési gondok, diéta, eltérő
ütemű fejlődés esetében szakemberek bevonásával, igény esetén nevelési, gondozási
tanácsadást biztosítunk, előre egyeztetett időpontban. A szolgáltatás ingyenesen igénybe
vehető.

6 A bölcsődei ellátás igénybevételének módja
6.1 Felvétel rendje
A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként, a bölcsődei ellátás egyik
intézménytípusa, amely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai
nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-ig
maradhatnak a mini bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus
31-ig betöltik a 3. életévüket, szeptember 1-től tesznek eleget óvodai nevelési
kötelezettségüknek.
A bölcsődei alapellátást a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXX törvény 41 §. értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon
gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a
gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás
folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni.
A gyermekvédelmi törvény rendelkezéseihez kapcsolódó szabály szerint, a felvételi eljárás
során előnyben kell részesíteni:
❖ azon kisgyermekeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése
érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás,
❖ akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
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❖ akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel.
A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. A bölcsődei
ellátásunk igénybevétele - a bölcsődei felvétel - egész évben folyamatos.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő
hozzájárulásával kezdeményezheti:
❖ a védőnő,
❖ a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,
❖ a szociális ill. családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat,
❖ a gyámhatóság.

A gyermek bölcsődei felvétele alkalmával az intézmény és a szülő (törvényes képviselő)
írásos megállapodást köt a gyermek bölcsődei ellátásáról.

A mini bölcsődei ellátás

megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt, amely
tartalmazza:
❖

az ellátás kezdetének időpontját

❖

a fizetendő étkezési térítési díj mértékét, a fizetésre vonatkozó szabályokat

❖

a szolgáltatások formájáról, módjáról

❖

az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam)

❖

az ellátás megszüntetésének módjait,

❖

a gyermek és törvényes képviselője személyazonosító adatait,

❖

szülő vagy törvényes képviselő nyilatkozatát a tájékoztatás megtörténtéről.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
❖ a gyermek és a felvételt kérő szülő/törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati
(fénymásolt) példányát,
❖ tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási
igazolást,
❖ az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel
idejéről,
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❖ a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
❖ az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
❖ egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék
folyósításáról
❖ a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár
igazolását

emelt

családi

pótlék

folyósításáról

(amennyiben

rendszeres

gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult)
❖ sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét
❖ a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi
állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni.
❖ munkáltató igazolást (2 hétnél nem régebbi) vagy a munkáltatói szándéknyilatkozatot
A települési önkormányzat által fenntartott intézmény ellátási területe a település lakosságára,
valamint vonzáskörzetére terjed ki.
A gyermek felvételénél a kötelező sorrendiség érvényesül:
1.

helyen: Gyámhatóság, Gyermekjóléti Szolgálat, jegyző, háziorvos, védőnő kérelmére,
a gyermek veszélyeztetettsége, vagy szociális rászorultsága miatt.

2.

helyen: A szülő munkába állásának támogatása végett.

3.

helyen: Iskolai tanulmányok megkezdése, folytatása miatt.

Amennyiben üres férőhelyek vannak, a felvétel az év minden időszakában lehetséges. A
felvételre jelentkezők előjegyzésbe kerülnek. A felvételről, illetve az elutasításról 30 napon
belül értesítést kapnak a szülők. Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított
8 napon belül észrevételnek van helye, melyet a fenntartóhoz kell benyújtani. Az észrevételről
a fenntartó határozattal dönt.
6.2 Szülők tájékoztásának módja
Az intézmény mini bölcsődei szolgáltatásának tartalmai, a kapcsolódó alapdokumentumai
megtalálhatóak és letölthetőek a Kislángi Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde és Konyha
honlapján (www. kislangiovoda.hu) . A mini bölcsőde telephely dokumentumai és szabályzatai
nyilvánosak

és

hozzáférhetőek.

Az

intézmény

és

a

mini

bölcsődei

telephely

alapdokumentumainak másolatai, az óvodai és a mini bölcsődei telephelyen is megtalálhatóak.
A szolgáltatás igénybevevőit érintő információkat tartalmazó tájékoztató dokumentumok
kifüggesztésre kerülnek a mini bölcsődei telephely faliújságján.
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7 A bölcsődei ellátásról szóló tájékoztatás
7.1 A házirendünk tartalma és szerepe
A Házirendünk célja: olyan szabályok megfogalmazása, érvényesítése, amelyek biztosítják a
gyerekek nyugodt, biztonságos bölcsődei életét, a gyermekközpontú nevelőmunkát és az
intézmény törvényes működését.
Házirendünk a törvényben meghatározott keretek között tartalmazza az általános
tudnivalókat, az ellátás, szolgáltatás leírását, a fizetendő térítési díjat, a hiányzások esetén a
teendőket, az ellátás megszűnésének módját, a kapcsolattartás-, együttműködés lehetőségeit,
gyermekek és felnőttek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait, az
érdekképviseleti lehetőségeket, közzétételét.
A bölcsődei csoportunkban a házirend az első csoportos szülői értekezleten ismertetésre kerül,
valamint mindenki által jól látható helyen ki van függesztve. A házirend a fenntartó
jóváhagyásával lép hatályba.
A házirendnek fontos szerepe van az ellátók, az ellátottak és szüleik jó kapcsolatának
kiépítésében és megtartásában.
7.2 A szülők tájékoztatása, az ellátásról szóló tájékoztatás
Az ellátás igénybevételének lehetőségeiről a szülők tájékozódhatnak az intézményrendszer és
a bölcsőde honlapján, szórólapokból a házi gyermekorvosi rendelőben, a védőnői fogadó
órákon, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnál, valamint minden év áprilisában a Nyílt
napokon.
Bölcsődénkben a beiratkozás utáni felvétel során az ellátásról a szülők tájékoztatást kapnak
szóban és írásban (házirend, szórólap).
A tájékoztatás tartalmazza az ellátás tartalmát és feltételei, az intézmény által vezetett és az
adott gyermekre vonatkozó nyilvántartásokat, valamint az azokba történő betekintés módját, a
család és a bölcsőde kapcsolattartásának formáit, a házirendet, a panaszjog gyakorlásának
módját, jogokat és az érdekképviselet működését, az érték és vagyonmegőrzés módját, a
fizetendő személyi térítési díjat.
A tájékoztatást követően az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője megállapodást köt
az intézménnyel. Ebben nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak
megfelelnek, és ha abban változás áll be azt köteles jelezni. A megállapodás aláírásával
igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta.
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Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formákat. Az írásbeli
tájékoztatók, hirdetőtáblák, honlap, szórólap, közösségi oldalakon való megjelenések
lehetőséget adnak az ismeretterjesztésre.
Fontos számunkra, hogy a szükséges információk eljussanak az ellátásunkat igénylő
családokhoz. A tájékoztatást széles körben próbáljuk rendszeresen eljuttatni.
7.3 A bölcsődei ellátáságunkról szóló helyi módja
Honlapon — Az intézmény honlapja a világháló segítségével elérhetővé válik minden
kisgyermekes család számára, így azok a családok is képet kaphatnak az intézményről,
akiknek gyermekük még nem a bölcsőde gondozottja, de esetleg szándékukban áll az
intézmény szolgáltatásait igénybe venni. A honlapon szerepel az intézmény elérhetősége,
fontosabb adatai, bemutatkozó anyaga, szakmai programja, minden aktualitás, ami a napi
életet érinti (www. kislángiovoda.hu).
Faliújságon - a gyermeköltözőkben, faliújságokon elhelyezett információkkal tájékoztatjuk
a szülőket, a bölcsődei csoportunkat érintő fontosabb hírekről, az aktuális eseményekről,
melyek mindegyike szintén a tájékoztatás, információadás, kapcsolatépítés, fenntartás és
segítségnyújtás jegyében zajlik. Itt kerül elhelyezésre a bölcsőde házirendje, az
intézményrendszerünkön belüli és kívüli segítő szakemberek elérhetősége, gyermekjogi
képviselő elérhetősége, intézményi térítési díjak összege, , a heti étlap, befizetések időpontja,
a nevelési év rendje és minden egyéb aktuális információ, ami a gyermekek, ellátását érinti
és segíti.Szórólapokon keresztül, melyet helyben kapnak az érdeklődők és eljuttatunk a
védőnőhöz. Gyermekjóléti Szolgálathoz, gyermekorvosi rendelőbe, stb. Közösségi
oldalakon történő tájékoztatással.

8 Az igénybevevők és a személyes gondoskodást végző személyek
jogainak védelmével kapcsolatos szabályok
8.1 A gyermek joga, hogy:
❖ segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba
való beilleszkedéséhez,
❖ sajátos nevelési igény, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége
kibontakozását segítő különleges ellátásban részesüljön,
❖ a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros
szerek ellen védelemben részesüljön,
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❖ emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki
erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön,
❖ a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, gondozásban
részesüljön.
❖ nemzeti, etnikai és kulturális hovatartozás tiszteletben tartásához
A gyermeki jogok védelme
❖ A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki
a

gyermek

nevelésével,

oktatásával,

ellátásával,

törvényes

képviseletének

biztosításával, ügyeinek intézkedésével foglalkozik.
8.2 A szülő joga, hogy:
❖ megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza,
❖ megismerhesse a gyermekcsoportok életét, nevelési, gondozási elveket,
❖ tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke kisgyermeknevelőjétől,
❖ véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban,
❖ megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.
A szülő kötelessége, hogy:
❖ a

gyermeke

ellátásában

közreműködő

személyekkel

és

intézményekkel

együttműködjön,
❖ A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza,
nevelje, és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételeket, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást
biztosítsa.
❖ a fizetendő személyi térítési díjat időben rendezze,
❖ az intézmény házirendjét betartsa.
A szülő a bölcsőde szolgáltatásaival kapcsolatosan panaszjoggal élhet.
Jogorvoslati lehetőségek:
❖ intézményvezető
❖ jegyző
❖ kormányhivatal
❖ bíróság
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Célunk, hogy a gyermekeket érintő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a
legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.
A panaszkezelés lépései:
❖ a panasz tudomásul vétele
❖ az érintettek tájékoztatása
❖ tények, információk gyűjtése a panasszal kapcsolatban
❖ megoldások keresése
❖ a panaszos tájékoztatása a megoldási alternatívákról
Gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége
dr. Berdár Valéria
Tel.: 06-20-48996633
E-mail: valeria.berdar@ijb.emmi.gov.hu
8.3 A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme
Az intézmény közalkalmazottai körében csak olyan személy állhat alkalmazásban, akivel
szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi.
XXXI. törvény kizáró tényezője.
A személyest gondoskodást végző személyek esetében a munkavállalót megilleti:
❖ az intézmény dolgozóit és vezetőjét panasztétel esetén munkáltatójuk és fenntartójuk
védelme illeti meg a kivizsgálási időszak végéig,
❖ a munkáltató megfelelő és biztonságos munkavégzési körülményeket biztosítson
számunkra,
❖ a munkatársain joga, hogy a szakmailag elfogadott módszerek közül-a hatályos
jogszabályi keretek között-szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó
beavatkozási formákat,
❖ a dolgozók személyes adatai a személyes adatok kezelésére vonatkozó és titoktartási
szabályok szerint kezeltek,
❖ az alkalmazotti közösség munkaszervezése során különös figyelmet kap a család és
házasság intézményének védelme. Különös védelem illeti továbbá a várandós anyát,
és a kisgyermeket nevelő anyát.
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A dolgozók érdekeinek figyelembe vétele nem befolyásolhatja hátrányosan a bölcsődei
ellátásban résztvevő kisgyermekek érdekeit.

9 Szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének
biztosítása
A magas színvonalú szakmai munkát a bölcsődei szakemberek csak úgy tudják
megvalósítani, ha folyamatosan képezik, továbbképzik magukat, ismereteiket bővítik,
gazdagítják. Ezért fontos feladatuknak tartjuk, hogy megfelelő képzettséggel rendelkező
szakembereket alkalmazzunk.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/D. §
szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó
törvényi előírásait. A szakdolgozókkal kapcsolatban az intézményvezető bejelenti a
továbbképzés teljesítését a működési nyilvántartáshoz, továbbá folyamatosan jelezi az
adatváltozást, a szakdolgozó kilépése esetén a törlést a 8/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendelet
alapján. A továbbképzési időszak tartama: 4 év. A továbbképzési időszak kezdete
munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesítők esetében a munkába állás, a
foglalkoztatás megkezdésének, illetőleg a szakképesítés megszerzésének napja. A
továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése pontozással történik. A felsőfokú
végzettség esetén 80 pont, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell
megszerezni.
2016. január 1-től a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a bölcsődében
foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre is. A pedagógus
életpálya kiterjesztése a kora gyermekkori intervenciós csomag része. A bölcsődei
pedagógus

munkakörök

az

egyes

gyermekvédelmi

és

köznevelési

tárgyú

kormányrendeletek módosításáról szóló 418/2015. (XII.23.) Kormányrendelettel kerültek
be a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 2/a számú mellékletébe. Ezen jogszabály
rendelkezik a minősítési eljárási kötelezettségről is.
A kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre meghatározott
ütemterv alapján történik. A továbbképzések témáinak kiválasztásánál lehetőséget
biztosítunk a kisgyermeknevelők érdeklődési körének megfelelően.
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A bölcsődében belső (házi) továbbképzéseket is szervezünk, ahol havonta szakmai
témákról beszélgetünk.
Önképzés Munkájukra igényes kisgyermeknevelőink a továbbképzéseken való részvételen
felül is rendszeresen képezik magukat. Ehhez a bölcsőde biztosítja a szakmai folyóiratok
beszerzését, jogszabályokat értelmező kiadványokat, Internet használatának lehetőségét.
Lehetőség van: szakmai napokon, konferenciákon, tapasztalatcseréken való részvételre.

10 Hagyományok, ünnepek, rendezvények a bölcsődénkben
A hagyományok minden közösség életében nagy jelentőségűek. A készülődés, az ünnepi
hangulat, majd a rá való emlékezés, sok közös élmény forrása lehet, erősíti az összetartozást,
segít az egymásra figyelésben, egymás segítésében, önbizalmuk fokozásában.
A hagyományok egy-egy közösség sajátjai, csak rájuk jellemző apró mozzanatokkal,
intimitással bírnak. Így hagyomány lehet, hogy, megünnepeljük egymás születésnapját, hogy
reggel közös együttléten számolunk be az eseményekről, hogy szülőkkel közös délutánokat
szervezünk az ünnepkörökhöz kapcsolódva.
Fontosnak tartjuk azt, hogy a gyermekek életében „különleges” napok is legyenek az év
folyamán.
A bölcsődei csoportunkba a helyi szokásoknak, adottságoknak megfelelően tartjuk meg a
következő ünnepeket:
❖ Mikulás
❖ Karácsony
❖ Farsang
❖ Húsvét
❖ Anyák napja
❖ Gyereknap
A családban is megtartandó ünnepekre csak felkészítjük a gyermekeket, a csoportban az
ünnepre történő ráhangolódással, megtartva a családban történő igazi ünneplést.

11 Minőségi munkavégzés a bölcsődében, a nevelőmunka belső-,
külső ellenőrzése
Minőségnek nevezzük a nevelési-gondozási munka azon jellemzőit és sajátosságait,
amelyek az életkori sajátosságoknak és egyéni igényeknek megfelelő bánásmódot az
elhelyezett gyermekek egészséges fejlődését, a gyermekközpontúságot biztosítják.
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Feladatok:
❖ a bölcsőde működését szabályzó dokumentumokban foglaltaknak megfelelő
munkavégzés (alapprogram, az intézmény szakmai programja, a bölcsődei gondozásnevelés szakmai szabályai, belső szabályzatok).
❖ az elvégzett munka rendszeres és igényes dokumentációja.
❖ a szülők elvárásainak megismerése, kompetenciájuk biztosítása, új együttműködési
formák keresése.
❖ a működés tárgyi feltételeinek javítása érdekében pályázati lehetőségek keresése.
❖ a dolgozók érdekeltté tétele a minőségi munkavégzésben: értékelési és jutalmazási
rendszer kidolgozása.
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a bölcsődében folyó nevelés-gondozás
hatékonyságának nyomon követése, a szükséges korrekciók elvégzése.
A bölcsődei csoportban dolgozók munkáját legalább évente egy alkalommal értékelni kell, az
ellenőrzés tapasztalatait ismertetni kell az érintett dolgozóval, akinek joga van arra írásban
észrevételt tenni. A szülői elégedettséget évente szülői elégedettségi kérdőív formájában
mérjük.
Külső ellenőrzés
❖ a fenntartó évente egy alkalommal átfogó ellenőrzést végez a Gyvt. 104. § (e) pontja
alapján,
❖ a bölcsőde egészségügyi tevékenysége tekintetében a hatósági ellenőrzést a
népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal végzi.
❖ a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal feladata
ellátása érdekében közreműködésre felkérheti a gyermekek napközbeni ellátása
tekintetében a bölcsődei módszertani szervezetet vagy az Országos Gyermekvédelmi
Szakértői

Névjegyzékben

szereplő

bölcsődei

ellátás,

csecsemő-

és

kisgyermekgondozás-, nevelés vagy gyermekek napközbeni ellátása szakterületre
bejegyzett szakértőt.
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12 Gyermekvédelmi program
A bölcsődék gyermekvédelmi tevékenységi köre feladatai, a gyermekek napközbeni
ellátásában:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról az 1997. évi XXXI. Törvény
rendelkezik. A bölcsődének és az ott dolgozó szakembereknek meghatározott feladatai
vannak a gyermekvédelemmel kapcsolatban:
❖ gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismertetése, betartása, betartatása,
❖ szociális feladatok feltételeinek biztosítása,
❖ prevenciós megoldások és javaslatok,
❖ egyéni bánásmód hatékony alkalmazása a gondozásban és a nevelésben,
❖ együttműködés a Család- és Gyermekjóléti szolgálattal, a szakemberekkel, jó
szakmai
❖ kapcsolatot tartunk a védőnőkkel, a Pedagógiai Szakszolgálattal.
❖ veszélyeztetettség esetén a jelzőrendszer működtetése, jelzés a Gyermekjóléti
❖ Központ felé,
❖ évente beszámoló a gyermekvédelmi feladatokról.

13 Szakmai dokumentáció
A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról
való tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban megfogalmazott módon
dokumentációt vezet. A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk
felhasználása a gyermekről való lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása,
a gyermek fejlődésének segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a
hátrányoknak és következményeiknek enyhítése érdekében történjék. A dokumentáció
semmiféleképpen sem a gyermekek minősítését szolgálja.
A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok:
❖ a tárgyszerűség (objektivitás),
❖ a hitelesség,
❖ az árnyaltság,
❖ a rendszeresség, ill. a folyamatosság.
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A dokumentáció képet ad a kisgyermeknevelő szakmai ismeretéről, lelkiismeretes
munkájáról. Jelentősége abban is megnyilvánul, hogy a gyermek fejlődésének regisztrálása
közben a szakmai igényességet is emelheti, hiányzó ismeretek pótlására ösztönöz. A
dokumentáció vezetéséhez kérjük a szülők hozzájárulását, a rögzítetteket kérésre a
szülőknek megmutatjuk. A személyiségi jogokat a legmesszebb menőkig figyelembe
vesszük.
A kisgyermeknevelők kötelesek rendszeresen vezetni a gyermekkel kapcsolatban az üzenő
füzetet, amely a szülők számára hasznos információkat tartalmaz a gyermek fejlődéséréről,
bölcsődei viselkedéséről. A szülőnek lehetősége van a füzetben leírtakkal kapcsolatban
visszajelzést írni a kisgyermeknevelő számára, valamint bármilyen szakmai kérdés
feltételére.
A bölcsődébe felvett sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését a Pedagógiai
Szakszolgálat szakemberei végzik.
A kisgyermeknevelő által vezetett dokumentumok:
❖ Csoportnapló
Bölcsődei csoportnapló napi vezetése kötelező. Ebbe a naplóba a részeknek
megfelelően, értelemszerűen kell beírni a nevelés-gondozás feladatát, tervezését,
értékelését. Tartalmazza a gyermekcsoport napi életének főbb történéseit, csoportba
felvett gyermekek nevét, jelöli a megjelent és hiányzó gyermekeket, a napi étrendet,
az aktuális eseményeket a gyermekcsoportban, minden olyan történést, ami az egyes
gyermek vagy a csoport életét befolyásolja. A kisgyermeknevelőknek naponta és
műszakonként be kell írni az eseményeket, nem lehet utólag dokumentálni.
❖ Gyermek-egészségügyi törzslap
A gyermek felvételével indul és a gyermek bölcsődéből való kimaradásával zárul.
Tartalmazza a gyermek és szülők adatait, valamint a nevelésével, gondozásával,
egészségével kapcsolatos feljegyzésekre ad lehetőséget (anamnézis, oltások, fertőző
betegségek, stb.). A felvételi-, 1-2-3 éves státuszlap, a fejlődési táblákat (fejlődési
tábla - étkezés, öltözködés, mosakodás, szobatisztaság, nagymozgások fejlődése,
értelmi fejlődés, hangadás és beszédfejlődés rögzítésére, percentil tábla (hossz
növekedés és a súlygyarapodás dokumentálására).

65

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Szakmai Program

❖ Fejlődési napló
Minden gyermeknek külön „füzet” tartalmazza a bölcsődei élete során a fejlődése
állomásait. Az első találkozás az első bejegyzés, melyet a családlátogatás és a
beszoktatás idejére vonatkozó bejegyzések követnek. A gyermek 1 éves koráig
havonta, később negyedévente kell a kisgyermeknevelőnek vezetni az értelmi-, a
mozgás-, a beszédfejlődésre, a szociális kapcsolatok alakulására, az önellátásra
vonatkozó részeket, nagyobb eseményeket.
❖ Családi füzet
A család és bölcsőde kapcsolattartásának igen fontos formája. A szülő tájékoztatást ad
a gyermeke életének korábbi időszakáról, fejlődéséről, otthoni szokásairól.
A kisgyermeknevelő minden olyan lényeges eseményről Ír, ami a gyermekkel a
bölcsődében történt. Ide jegyzi be a gyermek fejlődésében tapasztalt változásokat (pl.
szobatisztaság, beszéd, mozgás, játékfejlődés). Használata folyamatosan történik. Az
optimális, ha a kisgyermeknevelőn kívül a szülő is folyamatosan Ír az üzenő füzetbe,
Így tájékoztatja az otthoni történésekről a bölcsőde dolgozóit. Vezetése rendszeresen
történik. Negyedévente összefoglalót kell készíteni a kisgyermeknevelőnek a
gyermek fejlődéséről és az üzenő füzetben a szülő tájékoztatására.
❖ Ellátásról vezetett dokumentációk:

•

személyi nyilvántartás vezetése a Gyvt. 139.S alapján, o napi jelen és távolmaradás
kimutatása 328/2011. Korm. rendelet alapján.

•

gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása. Az étkezésben résztvevő
gyermekek nyilvántartását naponta vezetjük. Külön nyilvántartás készül a
kedvezményben részesülőkről.

•

Napi jelentés kimutatás TAJ alapú központi nyilvántartás (KENYSZI)

14 A fejlődés leggyakoribb jellemzői bölcsődéskor végére
A gyermek belső érése, a családi nevelés és a bölcsődei nevelési – gondozási folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége a bölcsődéskor végére eléri az óvodai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet:
❖ Nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik,
legfeljebb apró segítséget igényel.
❖ Már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem
szívesen játszik társaival is.
❖ Biztonsággal járnak, futnak, szívesen mozognak, guggolnak, ugrálnak, tornáznak.
❖ Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apróbb játékokkal játszani.
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❖ Próbálkoznak a ceruzafogással, rajzolással, festéssel, szívesen gyurmáznak.
❖ Beszédfejlődésük eltérő szinten van, de elsősorban beszéd útján tartanak kapcsolatot
felnőttel, gyermekkel.
❖ Ismerik a legfontosabb megszólítási szabályokat, köszönnek, helyesen alkalmazzák, a
kérem – köszönöm kifejezéseket.
❖ Rövid verseket, mondókákat, dalokat felidéznek.
❖ Rövid mesét végighallgatnak.
❖ Ismerik a nevüket.
❖ Könyvnézegetés közben felismerik a látottakat.
❖ Játéktevékenységekben képesek együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel.
❖ Jól tájékozódnak környezetükben, ismerik a napi eseményeket, a csoportban
kialakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent
nehézséget számukra.
❖ Környezetük

iránt

nyitottak,

érdeklődőek,

szívesen

vesznek

részt

új

tevékenységekben.
❖ Gyermekek többsége szobatiszta.

67

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Szakmai Program

Felhasznált irodalom:
•

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

•

Bölcsődei Nevelés — Gondozás Országos Alapprogramja 2020

•

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) Nm rendelet

•

Folyamatos napirend a bölcsődében. Módszertani levél. Bölcsődék Országos
Módszertani Intézete, Bp. 1982

•

Bölcsődei adaptáció. Módszertani levél. In: Előadások- közlemények dokumentumok.
Módszertani levelek, irányelvek. Bölcsődék Országos Módszertani Intézete, Bp. 1982

•

Játék a bölcsődében. Módszertani levél. Bölcsődék Országos Módszertani Intézete, Bp.
2003

•

A család és a bölcsőde kapcsolata. Módszertani levél. Kézirat. Magyar Bölcsődék
Egyesülete, Pedagógus- Pszichológus Tagozat anyaga 2007

•

A bölcsődei nevelés—gondozás szakmai szabályai — SZMI 2009.

Mellékletek
1.számú melléklet Felvételi kérelem
2. számú melléklet Megállapodás
3. számú melléklet Házirend
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1.számú melléklet Felvételi kérelem
FELVÉTELI KÉRELEM
Kérelem

Bölcsődei ellátás igénybevételéhez
Gyermek neve: ………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………………….
Gyermek TAJ száma: ………………………………………………………………………………………….
Kérelmező neve:……………………………………………………………………………………………….
A gyermek anyja neve (születési is): …………………………………………………………………
Munkahelye, foglalkozása: ……………………………………………………………………………….
Jelenleg GYED-en van-e?.......................................................................................
Jelenleg GYES-en van-e?.......................................................................................
Testvérek száma: ………………………………………………………………………………………………
Apa neve: …………………………………………………………………………………………………………
Munkahelye, foglalkozása: ………………………………………………………………………………..
Lakcím(bejelentett): ………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely (bejelentett): ………………………………………………………………………..
Elérhetőség, telefonszám: ………………………………………………………………………………..
E-mail cím: ………………………………………………………………………………………………………..
Miért kérik a gyermek bölcsődei elhelyezését?
………………………………………………………………………………………………………
Mikortól kéri a bölcsődei ellátást?: ……………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fent a leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott hozzájárulok személyes adataim, bölcsődei dokumentációkban történő kezeléséhez.

Kisláng, …………………év………………hó……………nap
…………………………………………………………………….
kérelmező szülő/v.törvényes képviselő aláírása
Felvétel esetén csatolandó dokumentumok:
1.
Munkaviszonyról szóló igazolás 15/1998.(IV.30) NM. Rendelet 36§ alapján a
keresőképességet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának
megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be vagy bemutatja
a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak
kezdő időpontját is.
2.
Orvosi igazolás, jelentés a gyermek egészségi állapotáról
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Nyilatkozat
Alulírott, …………………………………………………………………………………………szülő/gondviselő hozzájárulok,
nem járulok hozzá, hogy gyermekem bölcsődei elhelyezéséhez benyújtott kérelmem elbírálásáról
e-mail-ben értesítsenek.

E-mail címem: ………………………………………………………………………………

…………………………………………
szülő/gondviselő

Kisláng, …………………………………….
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2. számú melléklet Megállapodás
Felvételi könyv száma:

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről: Kisláng Község Önkormányzata- Kislángi Csicsergő ÓvodaMini Bölcsőde és Konyha, mint bölcsődei ellátást biztosító intézmény, képviseletében
eljáró Okos Tamásné ( továbbiakban Intézmény) valamint a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek szülője (törvényes képviselője) között.
1.Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:
Neve…………………………………………………………………………………………
Leánykori neve………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:..... ............................................................................................................
Anyja neve:……………………………………………………………………………………
Lakcíme:……………………………………………………………………………….............
Szem.ig.száma:..........................................................................................................................
között, az alábbi feltételek szerint.
2.A bölcsődei ellátást igénybe vevő:
Neve:………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………………………...
Lakcíme:....................................................................................................................................
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………
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2. Intézményben a bölcsődei ellátás kezdete•
bölcsődei ellátás megszűnésének időpontja:

.....hó............napjától a
év

hó

nap

3. Ellátás időtartama:
o határozatlan időtartamra: jogosultsági feltételek megszűnéséig.
*
o határozott időre: ………….......................-ig biztosítja. *
4. Bölcsődei ellátás a 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 42. S -a értelmében
A bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek, napközbeni ellátását kell
biztosítani. Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde
és a családi bölcsőde.
* A megfelelő aláhúzandó.
5. A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei a Gyvt. 37/A. S értelmében:
• Határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam — illetve a meghosszabbított
időtartam leteltével.
•

Jogosultsági feltételek megszűnésével.

•

Az önkéntesen igénybevett bölcsődei ellátás megszüntetését a jogosult illetve törvényes
képviselője kérvényezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti.
Az ellátás a megegyezés időpontjában illetve ennek hiányában, a megállapodásban
foglaltak szerint szűnik meg.

•

Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátást megszünteti, ha a
jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei okai már
nem állnak fenn.

•

Abban az esetben, ha a jogosult az ellátást három hónapig bejelentés nélkül nem veszi
igénybe.

•

A jogosult halála estén.

A házirend súlyos megsértése: A házirend súlyos megsértésének minősül, ha a szülő a bölcsőde
működési rendjét akadályoztatja. Ebben az esetben az intézményvezető gyermekvédelmi
intézkedéseket is kezdeményezhet.
Az intézményvezető az önkéntesen igénybevett bölcsődei ellátás megszüntetéséről, valamint
az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem
értés esetén a jogosult vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül, a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást
biztosítani kell.
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Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed
• a térítési díj rendezésére,
• az intézmény tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra.
5. A bölcsődei ellátásunk a gyermek számára a 15/1998.(lV.30. ) NM rendelet 41. S alapján
biztosítja:
•

A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja (10. melléklet), és a helyi
szakmai programunk szerinti nevelés és gondozás feltételeit, és az ehhez kötelezően
biztosítandó eszközöket és felszereléseket (11. melléklet).

•

A gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítjuk a nevelés és
gondozás feltételeit, a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés
lehetőségét, a bölcsődei ellátás tekintetében meghatározott textíliát, bútorzatot, egyéb
eszközöket és felszerelést, a játéktevékenység feltételeit, a szabadban való tartózkodás
feltételeit.

•

A gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének
megfelelő étkeztetést. A bölcsődében az étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak
megfelelően kell biztosítani.

A bölcsődei ellátásunk a szülő számára biztosítja:
•

A házirend megismertetését

•

Az adaptációhoz szükséges időt és feltételeket.

•

A tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről.

•
•
•
•

Megismerhesse a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentációkat.
Megismerhesse a gyermekcsoport életét, napirendjét.
Tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon.
Az intézmény működését illetően mondjon véleményt és tegyen javaslatot.

7. A tájékoztatási kötelezettséget a Gyvt.33.§-a szerint kell megvalósítani: A személyes
gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. A személyes
gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket
és törvényes képviselőjét, tájékoztatni kell:
• Az ellátás tartalmáról és feltételeiről.
•

Az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, a törvényes képviselő

•

köteles az intézményi nyilvántartásokhoz szükséges adatokról és azokban történő

•

változásokról 8 napon belül információt szolgáltatni.

•

Az ellátásra jogosult gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a

•

távozás és a visszatérés rendjéről.

•

Az érték- és vagyonmegőrzés módjáról.

•

Az intézmény házirendjéről.
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•

A panaszjoga gyakorlásának módjáról.

•

A fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.

•

A jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról.

A szülő a tájékoztatás megtörténtéről a megállapodás végen aláírásával nyilatkozik.
8. A Gyvt. 146. S - 151. § alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői
felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles, a jogviszony
megkezdésének első napjától az intézménynek megfizetni.
A Gyvt.147.§.(2) alapján a bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell
határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő
foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre
vonatkozóan.
A Gyvt. 148.S-a alapján a bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj mértékét az Önkormányzat
rendeletben szabályozza. A térítési díj mértékét minden év március 31-ig a fenntartó
önkormányzat képviselő testülete határozza meg.
9. A gyermekek étkeztetésére és a kedvezményekre, támogatásokra való jogosultság feltételei:
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell
biztosítani, azaz ingyenesen étkeznek ha
o
o
o
o
o
10. A

a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek,
családban tartósan beteg gyermeket nevelnek,
a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
a gyermeket nevelésbe vették.
bölcsődei étkezésért és gondozásét fizetendő személyi térítési díjat a szülő vagy a

törvényes képviselő köteles határidőre megfizetni. Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy
az intézményben a Gyvt.148.§ (2) bekezdés, valamint a 147.§.(4) bekezdés alapján az
Önkormányzat a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért 0 Ft/fő /nap (áfa nélkül)
összegű intézményi térítési díjat állapít meg.
Intézményünknél Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/ 2022 (II.01) A
gyermek és felnőttétkezési normákról és térítési díjakról szóló rendelete alapján az étkezési
térítési díjat a Kislángi Önkormányzati Hivatal pénztárosa előre meghirdetett időpontokban,
ügyfélfogadási időben, a Hivatal pénztárában szedi be a helyben szokásos módon a
tárgyhónapot megelőző hónap 10. napjáig. A térítési díj befizetésére – a pénztárban történő
befizetésen túl - készpénz-átutalási megbízáson történő befizetéssel, és a Kislángi Csicsergő
Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha B3 Takaréknál vezetett 5810 0075 10015328 számú
elszámolási számlájára történő átutalással is lehetőség van, melyeket a tárgyhónapot megelőző
hónap 10. napjáig kell feladni, illetve átutalni.
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Az készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással történő fizetés esetén a szülő előzetes
nyilatkozata alapján az intézmény élelmezésvezetője ad tájékoztatást a befizetendő étkezési díj
összegéről email-ben vagy telefonon.
A bölcsődei étkezési térítési díj összege a …………….. Ft.
11. Amennyiben a szülő nem fizeti meg a térítési díjat, hátralék esetén az intézmény az Kisláng
Község Önkormányzata felé továbbítja a rendezetlen számlát további intézkedésre.
12. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, az
intézményvezetőjénél köteles bejelenti a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe
újból a gyermekétkeztetést. Az étkezés lemondásánál a hiányzás első napját a szülőnek fizetni
kell. A lemondást minden nap 10 óra 30 percig tudják a szülők telefonon (0622435544),
személyesen vagy e-mailben(ovodakislang@datatrans.hu) megtenni. A bejelentést követő
naptól a távolmaradás idejére mentesül a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének
kötelezettsége alól a szülő vagy törvényes képviselő.
13. A bölcsőde zárva tartásának időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk.
Nevelés-gondozás nélküli munkanap a bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra
vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap.
14. A szülői felügyeletet gyakorló személy a házirendet betartja, valamint együttműködik az
ellátásban közreműködő személyekkel.
15. A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek
elmulasztása esetén panaszával az intézményvezetőhöz, valamint a fenntartóhoz fordulhat.
16. A személyes adataim kezeléséről (2011.évi CXII. tv. 5.S(1), a 1993. évi Ill. tv. 20.5
értelmében a tájékoztatást megkaptam. Az intézmény tájékoztatott az országos rendszerbe való
jelentésről. (KENYSZI)
17. Hozzájárulok és engedélyezem, hogy gyermekemről az intézményben készített fotókat és
videofelvételeket a bölcsőde szakmai anyagaiban (Szakmai Program, tájékoztató, faliújság,
szakmai előadások, konferenciákon, honlapon, kiadványokon, szakmai filmeken, stb.)
felhasználhassa, és nyilvánosságra hozhassa.
igen

nem

Az ellátást igénylő kijelenti, hogy a megállapodásban és a házirendben foglaltakat
megismerte, megértette és aláírásával egyidejűleg egy példányát átvette.
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Kisláng, 20... év

„ hó ......nap

………………………………………..

Szülő/gondviselő

………………………………………….

Intézményvezető
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3. számú melléklet Házirend

Kislángi Csicsergő Mini Bölcsőde Házirend

A bölcsődei ellátás tekintetében a szülőket tekintjük a szolgáltatás igénybevevőinek, azaz rájuk
vonatkozóan határozzuk meg a szolgáltatásra vonatkozó elvárásokat, szabályokat.
SZAKMAI ALAPELVEK
A bölcsődei gondozás, illetve nevelés a mini neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a
gyermek harmonikus fejlődését. A tevékenységet a vonatkozó szabályok, gyermeki és szülői
jogok és kötelezettségek figyelembe vételével végezzük. Intézményi célunk, hogy nyugodt,
biztonságos környezetet biztosítsunk a kisgyermekek számára, sokoldalúan fejlesszük
személyiségüket. Mindezek megvalósításához a szülők és az intézményi alkalmazottak
együttműködése, valamint a jelen szabályzat betartása szükséges.
INTÉZMÉNYI ADATOK
Bölcsőde címe: 8156 Kisláng, Szent István u 38/a
Telefonszám: 06-22 435 544
Bölcsődei szakmai vezető: Okos Tamásné
Intézményi nyitva tartás: hétfőtől-péntekig, 6:30 órától – 17.00 óráig
Speciális munkaidő beosztás (délutános munkarend) esetén a szülő kérje a kisgyermeknevelő
és bölcsődevezető segítségét a megfelelő napi rutin kialakításához és a kisgyermek bölcsődébe
érkezésének kialakításához.
A gyermekek hazavitelére délután 17 óráig van lehetőség. Ha a gyermekcsoport már étkezik,
vagy még alszik, akkor kérjük a szülők türelmét. Alvó, étkező gyermeket a kisgyermeknevelő
nem zavar meg, megvárja a gyermek ébredését, illetve az étkezésének befejezését.
A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli
zárást, a szülők igényeihez igazodva, a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket minden évben
tájékoztatjuk. A nyári zárás 2-4 hét (fenntartó döntése alapján).
A BÖLCSŐDEI MŰKÖDÉS
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító intézmény.

77

Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Szakmai Program
1. A bölcsődei felvétel

A bölcsődébe való jelentkezés a szülő, vagy családtag által, a hivatalos adatlapok kitöltésével
és aláírásával történik. A beiratkozás alkalmával lehetőséget adunk a csoportba való
betekintésre, a szülői kérdések megbeszélésére.
A bölcsődei elhelyezésnél előnyt jelent, hogy a gyermek szülei munkaviszonnyal rendelkeznek,
illetve a család szociális körülményei indokolják az intézményi ellátást. A gyermek bölcsődébe
való felvételéről, a csoport és a kisgyermeknevelő kiválasztásáról az intézményvezető dönt.
2. A gyermekek befogadása, beszoktatása
A gyermekek befogadása szülős beszoktatással kezdődik. A szülők maximum két hétig
mindennap az intézményben tartózkodhatnak, segíthetik a gyermek beilleszkedését a
közösségbe. A szülői közreműködéssel történő, fokozatos beszoktatás és a napi találkozások
során a szülők megismerik a bölcsődei nevelés-gondozás elveit és gyakorlatát, a
kisgyermeknevelő pedig megismeri a gyermek szokásait. Ezek a tapasztalatok kölcsönösen
segítik az együttnevelés megvalósulását.
A szülők a beszoktatás alatt cipővédőt, vagy váltócipőt használnak.
Kérjük, hogy reggel 8 óráig érkezzenek be a bölcsődébe, és délután 17 óráig jöjjenek a
gyermekekért.
3. A bölcsődei ellátás szabályai
A szülők a gondozást-nevelést napi rendszerességgel veszik igénybe. Az épületi ajtókat és
a kaput a gyermekek biztonsága érdekében, mindig csukják be. A megszokott fogadási időn
túl az épületbe csengetésre nyitunk ajtót.
A gyermek szülővel, vagy a szülő által írásban meghatalmazott személlyel érkezik és távozik
az intézményből.
14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.
A bölcsődében minden gyermeknek külön szekrényrésze van a ruhák és személyes holmik
tárolására.
A gyermeket a szülő öltözteti át, és lényeges (egészségére, napi történésekre vonatkozó)
információval adja át a kisgyermeknevelőnek. Kérjük, hogy mindig az évszaknak megfelelő
ruházatba öltöztessék a gyermeket! A ruhákat, cipőket jól látható módon jelöljék meg, (név, kis
figurás jel) és a megadott szekrénybe helyezzék el. Kérjük, hogy a szekrénybe csak a
legszükségesebb dolgokat tárolják. A gyermek kedvenc játéka, puha alvójátéka, kistakarója
mindennap behozható. A bölcsődébe behozott, vagy otthagyott játékokért felelősséget nem
vállalunk. A gyermek számára ékszer viselése balesetveszélyes, ezért annak viselése a szülő
egyéni felelősségének számít.
4. Egészséges életmód alakítása
A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható!
A többi gyermek egészségének megtartása érdekében lázas (37,5 °C és ennél magasabb
hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem
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látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét haladéktalanul értesíteni
kell.
A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás
eredményét kérjük bemutatni.
Ha a gyermek napközben megbetegszik, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a
hozzátartozót.
Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám, amit fel is vesz a szülő.
Ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról,
ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. Amikor a gyermek megbetegedése miatt nem
látogathatja a bölcsődét, kérjük, hogy az intézményi telefonszámon 11óráig jelentsék a
hiányzást, majd a visszatérést a közösségbe.
A betegség lezajlását követően a gyermek orvosi igazolással látogathatja újra a bölcsődét.
Gyógyszert a szülő a kisgyermeknevelőnek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére.
Kivétel, egyes nem fertőző ( allergia, anyagcsere, epilepszia stb.) betegségben szenvedő
gyermeknek, ha szükséges, a háziorvosa által előírt gyógyszerét beadhatják a bölcsődében.
Sürgős esetben csak láz és fájdalomcsillapítót kap a gyermek, amelyről a szülőt nyilatkoztatni
szükséges. A beadott láz és fájdalomcsillapító mennyiségét a beadás időpontját a
kisgyermeknevelő dokumentálja az Üzenő füzetbe.
A higiénia megőrzése és a gondozói-nevelői munka zavartalansága érdekében csoportszobába,
mosdóba, és a konyhába szülő csak rendkívüli esetben tartózkodhat. A gyermekek napi
négyszeri étkezését az intézmény biztosítja.

Kapcsolattartás
A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a személyes
találkozásokra, rendezvényeken való részvételre.
A kapcsolat személyes formái
- Napi átadás / átvétel
A szülő és a kisgyermeknevelő kölcsönösen tájékoztatják a másik felet a gyermek
viselkedésével, fejlődésével, változásával kapcsolatban. A rövid információcsere nem
zavarhatja a gyermekcsoport életét.
- Személyes megbeszélések
A vezetővel, a kisgyermeknevelővel a gyermekcsoporton kívül, nyugodt körülmények között
szerveződhetnek a gyermekről, a gyermek érdekében vagy mini bölcsődei élettel kapcsolatos
megbeszélések.
Módot adunk a családoknak a bölcsődei életbe való betekintésre is. Kérjük, hogy
látogatásuk időpontját a gyermekük kisgyermeknevelőjével előre egyeztessék.
A kapcsolattartás írásos formái
Üzenő füzetbe a kisgyermeknevelő és a szülő a gyermekkel kapcsolatos információkat közli. A
füzeten és az előtéri faliújságon keresztül juttatjuk el a közleményeket, a bölcsődei meghívókat
a szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre.
EGYÉB SZABÁLYOK
❖ Probléma, konfliktus esetén forduljanak a kisgyermeknevelőhöz, vezetőkhöz. Másik
kisgyermeket vagy szülőt vélt vagy valós sérelmek esetében sem vonhatnak
felelősségre. A bölcsődei működéssel, a szakmai tevékenységgel kapcsolatos
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

problémát az intézmény vezetőjének személyesen, vagy írásban jelezzék,
kezdeményezzék az ügy megtárgyalását.
A bölcsőde területén a dohányzás, a szeszesital fogyasztása tilos!
A bölcsőde udvarára kerékpárt behozni, vagy az udvar területén tárolni balesteveszélyes
és tilos.
Állatot (kutyát, macskát) szintén tilos behozni a bölcsőde területére!
Kérjük, hogy a gyermek szekrényében ételt és italt ne hagyjanak.
Gyermekükkel kapcsolatos információt csak gyermekük kisgyermeknevelőjétől vagy
az intézmény vezetőjétől kérjenek.
A gyermekről csak szülei és hivatalos szervek kaphatnak információt.
A babakocsit csak az erre kijelölt helyen kérjük tárolni, más helyiségekbe betolni, vagy
bevinni tilos!
A gyermekek mindenekfelett álló érdekének és életkori sajátosságainak érvényesítése
mellett nyílt napokat és különböző programokat szervezünk az intézményben a családok
bevonásával.
A szülői igényekre alapozva, a lehetőségek függvényében helyi bölcsődei
hagyományokat alapozunk meg.

A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS MEGSZŰNIK, HA:
❖ a nevelési év végén a gyermek betöltötte a 3. életévét, óvodaéretté válik,
❖ ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható
bölcsődében,
❖ sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az ellátás a gyermek 6. életévének
betöltését követő augusztus 31-én,
❖ a gyermeket gondozó szülő kéri az elhelyezés megszűnését,
❖ a gyermek orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt a bölcsődében nem
gondozható,
❖ a házirend többszöri súlyos megsértése esetén.
Kérjük, hogy vigyázzanak a bölcsőde külső és belső rendjére, környezetünk természeti és tárgyi
értékeire!
Köszönjük, hogy a Házirend betartásával segíti munkánkat!

Kisláng, 2022. .
…………………………………..
intézményvezető
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Legitimációs záradék

1. Az intézményvezetői jóváhagyás
Az intézmény Szakmai Programjának módosítását a 2022.05. 17. napon intézményvezetői
jogkörömben jóváhagyom.

……………………………………..
Intézményvezető

2. A fenntartó jóváhagyó nyilatkozata
A Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Bölcsődei intézményegység Szakmai
Programját az intézmény vezetője 2022. 05.17-én jóváhagyott, a mai napon ……………….
határozatszámon, a fenntartó képviselőjeként jóváhagyom.
Kisláng, 2022………..
……………………………….
Rumpler Tibor
Polgármester
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