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1. Az intézmény adatai

Az intézmény neve: Agárdi Tündérkert Bölcsőde

Az intézmény székhelye: 2484 Gárdony Ősz utca 10-12.

Fenntartó és irányító szerve, székhelye: Gárdony Város Önkormányzata

Képviselőtestülete

2483 Gárdony Szabadság u.20-22.

A bölcsőde vezetője: Zsalkovicsné Szilágyi Noémi

A szakmai program érvényességének ideje:

2019. szeptember 1. - 2024. szeptember 1.
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MINŐSÉGPOLITIKÁNK

Gárdony város lakosainak igényeihez igazodó jó színvonalú napközbeni

kisgyermekellátás biztosítása, bölcsődei kereteken belül; az alapellátás és

szolgáltatások nyújtásával.

Családbarát, támogató intézményként biztosítani szeretnénk a gyermekek

életkorának, fejlettségének, egyéni szükségleteinek megfelelő érzelmi, értelmi,

mozgásfejlődését, és biztonságos környezetet, lehetőséget adni új

tapasztalatok gyűjtésére, kísérletezésére, felfedezésére, más gyermekekkel

való kapcsolatteremtésre, örömteli játékra.

MISSZIÓS NYILATKOZATUNK

- Szeretnénk megvalósítani, Gárdony Város Önkormányzat Agárdi Tündérkert

Bölcsődéjének 28 férőhelyén, olyan jó színvonalú bölcsődei ellátás biztosítását,

mely a bölcsődei nevelés alapelveinek, feladatainak, főbb helyzeteinek, sajátos

feltételeinek és a családok támogatásának módszerei és lehetőségei figyelembe

vételével történik.

- Korszerű táplálkozás, diétás étkezés biztosítását.

- Az intézményen belül, igényfelmérésen alapuló szolgáltatások működtetését.

- A jó színvonalú ellátáshoz a megfelelő személyi, tárgyi feltételeket, és jó

munkahelyi légkör megteremtését, melyben az ellátottak és az ellátók is jól érzik

magukat.

- Az új feladatokra, elvárásokra a munkatársakat megfelelően felkészíteni.

Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk és támogatjuk a munkatársak

folyamatos képzését, továbbképzését, önképzését.
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1.2.Jogszabályi háttér

• ENSZ Emberi jogok nyilatkozata.

• ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól.

• Az Európai Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a

tagállamok számára a napközbeni kisgyermekellátásról.

• 1997. évi XXXI. törvény: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról.

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.

• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük

biztosításáról.

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről.

• 235/1997. évi (XII.17.) Korm. rend. a gyámhatóságok, a területi

gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

szóló.

• 15/1998. (IV.30.) NM. rend a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és

működésük feltételeiről szóló

• 328/2011.(XII.29.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és igénylésükről

felhasználható bizonyítékokról.

• 8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek

adatainak működési nyilvántartásáról.

• 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
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2. HELYZETELEMZÉS

2.1. A BÖLCSŐDE BEMUTATÁSA:

Az Agárdi Tündérkert Bölcsőde egy teljesen új intézményként nyitotta meg
kapuit 2014 novemberében. Az intézmény 28 férőhelyen fogadja a gyermekeket.

A bölcsőde a város kertvárosias övezetében található meg, jól megközelíthető
gyalogosan, autóval és több irányból autóbusszal. A bölcsődében egységes
szakmai elvárások érvényesülnek a szakszerű nevelés - gondozás területén,
kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés.

Az intézmény alapfeladata és egyéb szolgáltatások:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvén y
értelmében intézményünk alapfeladata, a személyes gondoskodás keretein belül,
a gyermekjóléti alapellátás rendszerében biztosítani 20 hetes kortól 3, illetve 4
éves korig, a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 5, illetve 6 éves korig a
kisgyermekek napközbeni ellátását – nevelését, gondozását, étkezését –
bölcsődei alapellátás formájában.

2.2 Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben
foglalt rendelkezések szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásnak a feladata a gyermekek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének és a családban történő nevelésének elősegítése.

Gárdony Város Önkormányzatának fenntartásában - a Gyvt. 94. § (3) bekezdés
a) pontja alapján előírt kötelezettséget, valamint az Önkormányzat azon
kinyilvánított szándékát figyelembe véve, mely szerint célja a településen élő
kisgyermekes családok segítése, a gyermekek napközbeni ellátása biztonságos
keretek között működik az Agárdi Tündérkert Bölcsőde.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy jelentősen növekedett a családok
igénye a gyermekek napközbeni elhelyezésére. A szolgáltatások elérhetősége, a
férőhelyek korlátozott száma - különösen a 3 év alatti kisgyermekek esetében (a
gyes mellett dolgozó szülők száma növekedik) - igen nagy probléma.
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Ellátottak köre: a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének
betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31. napjáig vehető fel, amelyben a
gyermek harmadik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte,
de a testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődei
gondozása a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31. napjáig
meghosszabbítható.

2.3. A szolgáltatás igénybevételének módja:

A bölcsőde szolgáltatás igénybevétele – a bölcsődei felvétel – az egész évben
folyamatos, a felvételek május közepén történnek a következő nevelési évre.

Az ellátásunkat elsősorban Gárdony város közigazgatási területén állandó
lakóhellyel rendelkező kisgyermekes családok gyermekei részére biztosítjuk.

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

Igénybevétel módja:
- a szülők egész évben jelentkezhetnek,

- a felvételek május közepén történnek a következő nevelési évre.

A bölcsődei felvétel rendje:
A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.
Bölcsődébe felvehető:

 minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok
miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást.

 Előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket,
akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében
szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.

 munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt,

A bölcsődei felvétel során előnyben részesítjük:

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek a
szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A gyermekek felvételét kérheti:

 a szülő, gondviselő,
 a körzeti védőnő, házi gyermekorvos,
 családgondozó, gyámhatóság szakembere.



8

Az ellátás igénylése a felvételi kérelem benyújtásával történik, melyhez csatolni
kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímkártyájának másolatát, a
szülő/törvényes képviselő munkáltatói vagy iskolalátogatási igazolását, valamint a
házi gyermekorvos vagy háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi
állapota alapján bölcsődében gondozható.

Bölcsődénkben a beiratkozás utáni felvétel során a szülők tájékoztatást kapnak
írásban (házirend, szórólap) és szóban (első interjú – személyes beszélgetés,
szülői értekezlet). A tájékoztatás tartalmazza az ellátás tartalmát és
feltételeit, az intézmény által vezetett és az adott gyermekre vonatkozó
nyilvántartásokat, valamint az azokba történő betekintés módját, a család és a
bölcsőde kapcsolattartás formáit, a házirendet, a panaszjog gyakorlásának
módját, a fizetendő személyi térítés díját.

A tájékoztatást követően az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője
megállapodást köt az intézménnyel, melyben nyilatkozik, hogy az általa megadott
személyes adatok a valóságnak megfelelnek, és ha abban változás áll be azt
köteles jelezni, valamint az ellátásról a tájékoztatást megkapta.

A bölcsőde nyitva tartása:

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartónak kell meghatároznia figyelembe
véve a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését,
valamint a bölcsődéből a munkahelyre, illetve a visszautazás időtartamát.
Bölcsődénk, munkanapokon a reggel 7 órától este 17 óráig tart nyitva a fenntartó
döntése alapján.

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó
minden év március 1-jéig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjéről.

A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra
esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás
nélküli munkanap. Célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. A nevelés-
gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében – erre irányuló szülői
kérés esetén – a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani. A
szülőket március 1-jéig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról
és a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az
étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről.
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A bölcsődei ellátás megszűnik

Az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén, ha a gyermek a harmadik
életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem
érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem
javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő
augusztus 31-ig. A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben,
gondozásban legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt,
amely évben a hatodik életévét betölti.

Ha a harmadik életévét - január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott
bölcsődei nevelési év végéig, - ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti
be, a következő bölcsődei nevelési év végéig.

Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának
szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható,
illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.

3. A BÖLCSŐDE SZEMÉLYI FELTÉTELE:

Szakmai szempontból a „saját gondozónői rendszer” kialakításával biztosítjuk,
hogy minden csoport gyermekének legyen egy „saját kisgyermeknevelője”. A
gondozónői párok kialakításában alapvető szempont, hogy egy csoport ugyanaz a
kisgyermeknevelői pár vigye végig a gyermekek bölcsődébe kerülésétől az
óvodába való átmenetig. A bölcsőde teljes nyitva tartása alatt a gyermekekkel
kisgyermeknevelő foglalkozik.

A kisgyermeknevelőink fő feladata:
Ez a hivatás a családok segítéséről, a gyermekekről való gondoskodásról,
elfogadásról, türelemről, toleranciáról szóló.
Az elsődleges motivációs cél – a másikról való gondoskodás, odafigyelés, törődés.
A fő hangsúly a gazdag érzelmi megnyilvánulásokon, kötődésen, ragaszkodáson, a
kommunikáció és metakommunikáció eszközeivel történő mintanyújtáson van.
Legfontosabb feladatuk a gyermekek szükségleteinek és érzéseik jogosságának
elismerése, a gyermek érzelmi állapotának támogatása a szomorú gyermek
megnyugtatása, megvigasztalása.
Célunk, minden csoportban megteremteni a gyermekek számára az érzelmi
biztonságot, otthonosságot, szeretetteljes nevelői légkört.
Mindezeket a bölcsődei nevelés alapelvei, feladatai, főbb helyzetei, sajátos
feltételei, a családok támogatásának módszerei és lehetőségei, az ellátás
kapcsolatrendszere előírások betartásával szeretnénk biztosítani.
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A kisgyermeknevelők munkáját az egységben egy bölcsődei dajka segíti, aki
gyermekfelügyeleti, kisegítői, higiéniai és egyéb feladatokat lát el.

A bölcsődeorvos havi 8 órában megbízási szerződés alapján látja el feladatát.

Az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat a dinnyési óvoda élelmezésvezetője és
szakácsnő koordinálja, a bölcsődei konyhai kisegítő közreműködésével.

A szakmai munkakörben foglalkoztatottak képesítése megfelel a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendeletben foglaltaknak.

A bölcsőde engedélyezett létszáma: 7 fő

Feladatkör Munkakör Fő

Szakdolgozók Bölcsődevezető 1 fő

Kisgyermeknevelők 4 fő

Bölcsődei dajka 1 fő

Egyéb foglalkoztatottak Gyermekorvos megbízási szerződéssel

Élelmezésvezető megbízási szerződéssel

Konyhai kisegítő 1 fő

Szakképzettség szerinti megoszlás:

-Bölcsődevezető: Szociális munkás BA diploma, Csecsemő- és kisgyermeknevelő
gyakorlatvezető mentor, csecsemő-és kisgyermeknevelő szakképesítés, szociális
mestervezetőképző
- Kisgyermeknevelő: csecsemő-és kisgyermeknevelő fsz. képesítés: 2 fő

csecsemő-és kisgyermekgondozó: 1 fő
kisgyermekgondozó, -nevelő: 1 fő

-Bölcsődei dajka: dajka szakmunkás, bölcsődei dajka képesítés
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Képzés, továbbképzés, egyéni szakmai fejlődés lehetőségei

• A szakdolgozók ösztönzése, hogy felvételt nyerjenek a főiskolai képzésre,
csecsemő és kisgyermek nevelő szakon.

• A kisgyermeknevelőink, kötelező, szakmai továbbképzéseken vesznek részt. A
továbbképzés tervezetten, egyéni továbbképzési időszakokban történik. A
továbbképzési időszak tartama hat év.

• Házi továbbképzéseken, szakmai napokon, konferenciákon való részvétellel is
lehetőség nyílik a dolgozók tudásának frissítésére.

• Ösztönözzük, és nagy hangsúlyt helyezünk a kisgyermeknevelőink önképzésére
is. Az új szakmai elvárásokról való tájékoztatással, megismertetéssel,
munkájukba való adaptálásával.

A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője éves továbbképzési tervet
köteles készíteni. A továbbképzési terv tartalmazza a tárgyévben
továbbképzésen résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek,
valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a várható
távolléti idő feltüntetésével.

4. A BÖLCSŐDE TÁRGYI FELTÉTELEI:

A bölcsőde tárgyi felszereltsége megfelel A Bölcsődei nevelés – gondozás
szakmai szabályai című módszertani levélben (továbbiakban: módszertani
levélben) előírtaknak.

A bölcsőde gondozási egységének száma: 1

Egy gondozási egységben lévő helyiségek: 2 csoportszoba, fürdőszoba,
gyermeköltöző, gyermekmosdó, udvar. A két csoportszobát nem köti össze ajtó,
és a csoportszobákból nem belátható távolságban vannak a mosdóhelyiségek.

A csoportszobák száma: 2                       alapterülete: 42 m² és 44 m²

A fürdőszobák száma: 2 alapterülete: 6 m² és 7 m²

Átadók száma: 2 alapterülete: 12 m² és 34 m²

A fürdőszobákban 2db gyermekmosdó, 2 db gyermek WC, 1 db zuhanytálca, 1
felnőtt kézmosó található.
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A csoportszobák berendezése gyermekközpontú, hangulatos, otthonos,
esztétikus. A csoportszobák berendezése (játéksarkok, nyitott polcok, stb),
felszerelése a gyermekek korához, fejlettségi szintjéhez igazodik.

Felszerelési jegyzék:
Gyermeköltözők db Fürdőszobák db Gyermekszobák db

hirdetőtábla 3 törölköző, fésű,
fogmosó

pohártartó (14
rekeszes)

2 gyermekágy
matraccal

szükség szerint

öltözőszekrény 28 pólyázó asztal 2 hempergő szükség szerint
ruhafogas 2 gyermekszék 2 elkerített

szobarész
1

szemetes badella 2 teljes alakos
álló tükör

2 gondozónői
támlás szék

4

pólyázó asztal 2 gyógyszeres
szekrény

2 gyermekasztal 8

cipőtartó
szekrény

2 hosszmérő 2 gyermek szék 28

öltöztető pad 2 bili 4 fektető 28
szennyes tartó 2 mozgásfejlesztő

eszköz
4

badella 4 beépített
szekrény

minden
csoportszobában

személymérleg 2 gyermekheverő 2
hőmérő 2 szeméttároló 2

fertőtlenítő
edény

2 falióra 2

szobai hőmérő 2 szobai hőmérő 2
olló 2

A játékeszközök a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi
szintjének, valamint szakmai előírásoknak felel meg.

Játékkészletünk mennyiségileg és minőségileg is alkalmas a gyermekek
készségeinek és képességeinek fejlesztésére.

A játékkészlet kialakítása az egészségügyi és pedagógiai szempontokat
figyelembevételével történik.
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Egészségügyi szempontok:
- Könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen.
- Balesetet ne okozzon – ne legyen törött, ne legyen könnyen törhető, ne essen
szét darabjaira, éles sarkai ne legyenek, ne lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl
nehéz.
- Csecsemő és tipegő korban ne legyen olyan kisméretű, hogy orrba, fülbe,
garatba kerülhessen!

Pedagógiai szempontok:
- Minden tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek (manipuláció,
konstruálás, utánzó-, szerepjáték, mozgásfejlesztő játék, stb.).
- A játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyermek
érdeklődését.
- Több fajta lehetőségre lehessen felhasználni.

- Legyenek más nemzetek szokásait tükröző játékok.
- Játékválasztásnál legyen szempont a nemek közötti egyenlőség elvének
betartása (a kislányoknak is legyen autó, a fiúknak is baba).
Kivitelezése igényes legyen. A fokozott igénybevételnek megfeleljen.

Elhelyezés:
- Nyitott játékpolcon. állandó helyen, gyermekek számára elérhető magasságban.
- Tárolóedényekben (vödrökben, kosarakban, dobozban, tálakban).
- Kisgyermeknevelő által elérhető polcon (felügyeletet igénylő játékok).

Az alapjátékok minden csoportban megtalálhatóak, de ezen felül természetesen
más és más a csecsemőkorú-, a tipegő korú- és a nagycsoportos gyermekek
játékigénye, melyek minőségben, mennyiségben biztosítottak.

A gondozási egységekben a fürdőszoba nem kapcsolódik közvetlenül a
csoportszobákhoz, gyermekátadóhoz. Bennük minden használati eszköz – mosdó,
törölközőtartó, tükör stb. – a gyermek önállóságra nevelését segíti elő.

A gyermeköltözőkben barátságos környezet fogadja a bölcsődébe érkező
kisgyermeket és szüleiket. Minden gyermek számára jellel ellátott szekrény
biztosítja a ruhák és egyéb használati eszközök tárolását.

A gyermekek saját ruhájukban vannak. Az ágyneműt, törölközőt, eldobható
pelenkát, törlőkendőt, kenőcsöt a szülők biztosítnak gyermekeik számára.

A gondozási egység kertkapcsolattal és fedett terasszal nem rendelkezik,
ezáltal a szabadban történő altatás nem biztosított.
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A játszóudvarunk tágas, szabad és biztonságos teret biztosít a játékra,
mozgásra. A tárgyi környezet változatos terepet nyújt az ismeretek, készségek,
szabályok elsajátítására. Gyerekpancsoló nem került kialakításra, mert az
udvaron nem található vízvételi lehetőség. Az udvaron gyermekmosdó, WC, udvari
játéktároló nem biztosított.

Az intézményt a kisgyermeknevelők és a gyermekek munkái varázsolják
otthonossá.

5. A NEVELÉSI – GONDOZÁSI PROGRAM

5.1. A bölcsődei nevelés-gondozás célja, feladata

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek
napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását végző intézmény.

Célunk és feladatunk a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a
gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának és jólétének megteremtésével,
feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermekek nemzetiségi-etnikai
hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásuk erősítésével,
kompetenciájuk figyelembe vételével, tapasztalatszerzési lehetőségek
biztosításával, pozitív viselkedési minták nyújtásával elősegíteni harmonikus
fejlődésüket.

A nevelési célok és feladatok bölcsődénk minden csoportjában azonos elvekre
épülnek. A megvalósítást, a csoport arculatát a gyermekek és nevelők személye
formálja, alakítja.

A bölcsődei nevelés – gondozás feladata

 a családban nevelkedő 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés
szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése,

 a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és
következményeik enyhítésére törekvés.
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Az egészséges testi fejlődés elősegítése

 A fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet
megteremtése.

 A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése.
 Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és

az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakításának segítése.

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése

 Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek
megelőzése, csökkentése.

 A kisgyermeknevelő–gyermek között érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat
kialakulásának segítése.

 A társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályainak elfogadása,
a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése.

 Lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és a társakkal közös élmények
szerzésére az én érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába
befolyásolva a gyermek fejlődését.

 A kommunikatív képességek fejlődésének segítése, a kommunikációs kedv
felébresztésével, fenntartásával.

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

 A gyermek életkorának, érdeklődésének, megfelelő tevékenységek
lehetőségének biztosítása.

 Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása.
 Ismeretnyújtás, tájékozódás, tapasztalatok, élmények feldolgozásának

segítése.
 Élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása.
 Önálló véleményalkotásra, döntésre, választásra való készség kialakítása.
 Támogató, bátorító megerősítés.
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5.2. A bölcsődei nevelés - gondozás alapelvei

A bölcsődei nevelés-gondozás alapdokumentuma az országos alapprogram, amely
a szakmai munka szabályozásának legmagasabb szintű dokumentuma,
iránymutatást ad a helyi programok elkészítéséhez, az egységes nevelési-
gondozási elvek érvényesítéséhez.

„A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” a hazai bölcsődei
nevelés-gondozás értékeire épít, és keretjelleggel határozza meg a nevelés-
gondozás fő céljait, helyzeteit, feladatait.

A család rendszerszemléletű megközelítése

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei
nevelésünkben 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.

A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása

A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet,
amely a kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és
figyelembevételét szolgálja. A bölcsődénk funkcióját tekintve alkalmas színtér a
koragyermekkori intervenció szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a
kisgyermeknevelőink feladata az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli
lemaradások, megtorpanások felismerése és jelzése.

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 a szülők
számára lehetővé tesszük a tevékeny, különböző szinteken és módokon
megvalósuló bekapcsolódást a bölcsődénk életébe.
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A kisgyermeki személyiség tisztelete

A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető
individuum, egyéni szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges
védelem, bánásmód illeti meg. A bölcsődei nevelésünk a gyermeki személyiség
teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák
fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben
tartásával. Fokozott figyelmet fordítunk az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi,
nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek iránti tolerancia
kialakítására.

A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe

A bölcsődei nevelésünkben 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 kisgyermeknevelők
felelősek a szakmai tudásuk szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai
kompetenciáik fejlesztéséért.

A biztonság és a stabilitás megteremtése

A kisgyermek egyéni igényeitől függő, bölcsődénkben történő beszoktatásra,
adaptációs időszakra úgy tekintünk, mint a kisgyermek elveszett biztonságának
újrateremtésére. A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága
(„saját kisgyermeknevelő” - rendszer, felmenőrendszer, csoport- és
helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a
jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok
egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást,
kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek
biztonságérzetét. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a
fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is.

Fokozatosság megvalósítása

A fokozatosságnak a bölcsődei nevelésünk 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 jó szokások kialakulását.
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Egyéni bánásmód érvényesítése

A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó,
empatikus, hiteles nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésünkben figyelembe
vesszük 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.

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 gondozásunk, hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív
alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere.

A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása

A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák,
ezért támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésünkben.
Biztosítjuk 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 segítjük az önálló kezdeményezéseit, megteremtve
ezáltal az egész életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait.



19

5.3. A BÖLCSŐDEI NEVELÉSÜNK FELADATAI

A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia
fejlesztése

A bölcsődénk, mint a kisgyermekes családokkal kapcsolatba kerülő első
gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia
fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok
kiemelésével valósul meg. A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a
kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló
partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek harmonikus
fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja
szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a
kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód
kialakításában. A kisgyermeknevelőink, mint szakemberek, szaktudásukra,
tapasztalataikra építve, a szülők igényeihez igazodva közvetítik a kora
gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, módszereket.

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása

A szakembereink 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 biztosításával, 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 törekszünk az alapvető
kultúrhigiénés szokások kialakítására. A prevenciós feladatok megvalósításába
szükség esetén speciális szakemberek is bevonunk: gyermekorvos, dietetikus,
gyógypedagógus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, gyermekfogszakorvos
stb.

Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése

A biztonságot nyújtó nevelői magatartásunk 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 kisgyermekek bölcsődénkbe kerülése
több lehetőséget teremt a társas kapcsolatok megtapasztalására.
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Az együttlét helyzetei az én érvényesítés, 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 kisgyermeknevelőink 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.

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses
tanulás lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelőink aktív részvételével
és a megfelelő környezet kialakításával történik. A bölcsődei nevelésünk-
gondozásunk helyzeteiben a szakember ismeretet nyújt, segíti a tájékozódást, a
tapasztalatok és élmények feldolgozását. A kisgyermek igényeihez igazodó közös
tevékenység során szerepet kap az élmények, viselkedési és helyzetmegoldási
minták nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás támogatása. Az önálló
választás és a döntési képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző nevelői
magatartás.

5.5. A bölcsődei nevelés – gondozás főbb helyzetei

A nevelés – gondozás valamennyi helyzetének célja, a gyermek testi, lelki
harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi-és tárgyi
környezettel való harmónia is, ezért a nevelés - gondozás valamennyi
helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára ahhoz, hogy
érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően
ismerkedhessen személyi – és tárgyi környezetével.

A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, WC használat, kézmosás, étkezés) és a
játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a
gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése.
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Tanulás

A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek, gondozás,
játék, együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, játékos
tapasztalatszerzés, szokás – szabálykialakítás, interakcióra épülő
ismeretnyújtás. Tanulás, minden olyan tapasztalat-, illetve információszerzési
folyamat, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben, illetve a
gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát és
környezetét. A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó
tevékenységekbe ágyazottan történik. A tanulás legfontosabb irányítója a
személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori tanulás színterei a
természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való
együttes tevékenység és a kommunikáció. A tanulás formái az utánzás, a spontán
játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek interakcióból származó
ismeretszerzés és szokáskialakítás. A kisgyermeknevelőnek a sajátos nevelési
igényű 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 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.
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Játék

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében
és befogadásában, elősegíti a testi és értelmi – az érzelmi – és a szociális
fejlődést. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői
magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a
kreativitást.
A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a
játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad
elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is.
A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak
viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. A játék
révén fejlődnek kognitív és pszichikus képességei, személyisége jellemző vonásai.

Vers, mese

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi (ezen belül beszéd,
gondolkodás, emlékezet, képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban
ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a
személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv nézegetés bensőséges
kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság
egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre
tesz szert, amelyekre más helyzetekben nincs lehetősége.

A mese és a vers a gyermeki igényeknek megfelelően spontán jelenik meg a
bölcsődei életben. A motiválást segítik a puha sarkok, kuckók, szőnyegek, a
csoport korosztályi sajátosságainak megfelelő érdekes könyvek, melyek jól
hozzáférhető helyen vannak elhelyezve.

Mondóka, ének

A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad
lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes
ének- és beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam
és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. A gyermek
életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához
igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák,
gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek
érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a
hagyományok megismerését és továbblépését.
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A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés,
zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot
adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a
zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei
anyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek
lelki egészségéhez, valamint a csoportban a derűs barátságos légkör
megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés eredményes megvalósítása
lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.

Mozgás

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki,
fejlődnek. A mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel
gyakorolja a mozgást. Mind a szobában, mind az udvaron biztosítani kell a
gyermek számára minél nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat,
melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes mozgásformákat,
fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik mozgásuk. A játékeszközök
szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása.
Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermeknek, annál nagyobb
örömüket lelik a játékban.
Csecsemőknek olyan játszóhelyet kell biztosítani, amely védett, de elegendő hely
áll rendelkezésre, pl. hempergő, elkerített szobasarok.
A nagymozgásos játékokra a szabadban, udvaron, teraszon több lehetőség adott,
mint a szobában.

A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finom mozgását és a
nagymozgásokat is fejlesztik. A szobában is szükségesek nagymozgásos játékok.
Az önállósodási törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való
aktív részvétel a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget.

Alkotó tevékenységek

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése,
az önkifejezés, az alkotás – nem az eredmény.
A rajzolás – mintázás során kerülni kell a direkt nevelői ráhatásokat, a gyermek
spontán kezdeményezésére építve segítse a kisgyermeknevelő az alkotókedv,
készség kibontakozását. A kisgyermeknevelőink feladata a tárgyi feltételek és
elegendő idő biztosítása, az egyes technikák, eszközhasználat megmutatása, a
kisgyermek pillanatnyi igényének megfelelő technikai segítségnyújtással az
alkotókedv ébrentartása.
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A kisgyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével a
kisgyermeknevelőink segítik az alkotó tevékenységek iránti érdeklődés
fenntartását és az alkotásból fakadó öröm személyiségfejlődésre gyakorolt
pozitív hatásainak érvényesülését. A leggyakoribb alkotó tevékenységi formák a
bölcsődénkben: gyöngyfűzés, nyomhagyó eszközök használata, firkálás,
gyurmázás, ragasztás, gyűrés, tépés, ujjfestés vagy vastag ecsettel festés.
Ezeket a kisgyermeknevelők külön tervezik, és készítik elő.

Környezet – természet tevékeny megismerése

A külső világ, azaz a környezet megismerése iránti vágy működik a gyermekben.
A gyermeki jellemzők a rácsodálkozás az erős közlési vágy, a kommunikációra
való nyitottság, az érzelmi fogékonyság a természet szépségeire, a személyes
kipróbálási vágy, a tettre kész cselekvőkészség, mind kedveznek a
tevékenységeken keresztül történő tapasztalatszerzésnek.

Egyéb tevékenységek

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és
megoldásához, a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl.
viráglocsolás, gyümölcsnap előkészítése, falevél gyűjtése, stb.). Az öröm forrása
az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának,
hasznosságának átélése.
A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az
önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat.

A helyzetek lényeges tanulási lehetősége az egymásra épülő elemekből álló
műveletsorhoz igazodással próbálkozás, az együttműködés és a feladatok
megosztása.

5.6. A bölcsődei élet megszervezésének feltételei

A kisgyermeknevelő feladata, hogy biztosítsa a gyermekek számára az érzelmi
biztonságot, azt a személyi, tárgyi feltételrendszert, amely segíti
személyiségfejlődésének folyamatát.
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A kisgyermeknevelő stílusa, jellemzői a következők legyenek:

 legyen megnyugtató, biztonságot adó a viselkedése a gyermek számára,
 magatartásában kiemelten fontos az elfogadás, a tolerancia, a nyitottság,
 érvényesüljön magatartásukban a másfajta értékek pozitív irányú

megközelítése,
 jellemezze a pedagógiai optimizmus, a tapintat, az empátia,
 jellemezze munkájukat a pedagógiai elvek, nevelési módszerek

összehangoltsága, az egymás, a szülők és gyermekek felé irányuló
segítőkészség.

A csoportok szervezése

A gyermekcsoportok összetételét a gyermekek korösszetétele, fejlettségi
szintjét figyelembe véve alakítjuk ki, melyhez a tárgyi és személyi feltételek
igazodnak. A bölcsődei nevelés alapelveinek megfelelően a kisgyermek a
bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a gyermekcsoportba jár.
Életkor szerint homogén és vegyes csoportok egyaránt előfordulnak. A szakmai
elveknek megfelelőbb az életkor szerinti homogén csoport, mert a gyermekek
közötti nagy egyéni különbségek kezelése homogén csoportban sem könnyű
feladat és a vegyes korcsoport előnyei a bölcsődés korban kevésbé
érvényesülnek, mint a későbbi életszakaszokban.

A csoportok kialakításánál a törvényi előírásokon kívül meghatározó:

 a gyermekek mozgásigénye, mozgástere,
 megfelelő élettér,
 lehetőség az elvonulásra,
 érzelmi biztonság.

Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12, amennyiben valamennyi gyermek
betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek gondozható.

„Saját kisgyermeknevelő”- rendszer

A „saját kisgyermeknevelő” - rendszer a biztonság és a stabilitás
megteremtésének szabályán alapul. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a
gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a
kisgyermek nevelője (felmenőrendszer).
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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.

A nevelés-gondozás tervezése, időkeretei, napirend

A gyermekek életének megszervezése során a megismerésük elsődleges
feladatunk. Ismernünk kell a gyermek állapotát, érdeklődését, szükségleteit,
társaihoz való viszonyát, egész napi tevékenységét úgy kell megszerveznünk,
hogy mindig érezze a számára legfontosabbat, az érzelmi biztonságot.

A kisgyermeknevelő számára fontos a teljes nevelési folyamat tudatos tervszerű
átgondolása. A gyermekek fejlődési ütemének megfelelően minden csoportban
éves tervet készítünk, ebből bontjuk le konkrét havi tervünket. Így lehetőség
van a gyermekek élményeinek, tapasztalatainak, ötleteinek beépítésére a
tervezés során. A gyermek szűkebb és tágabb környezetében szerzett
tapasztalatok igénylik a nevelőmunka rugalmasságát.

A nevelőmunka során az ismeretek sokoldalú megközelítését a törzslapon
rögzítjük, és az üzenő füzetbe is bejegyezzük.

A napirend és a heti rend biztosítja a gyermekek számára a kiszámíthatóságot,
az aktivitás és önállósodás lehetőségét, a felesleges várakozási idő
kiküszöbölését, az egészséges fejlődéshez szükséges tevékenységek és pihenés
biztosítását. A napirend kialakítása a csoportban dolgozó kisgyermeknevelő
feladata. A gondozási egységben együtt dolgozó kisgyermeknevelők munkájukat
összehangoltan végzik.

A gyermekek napirendjét a folyamatosság, egyéni bánásmód alapján szervezzük
meg, figyelembe véve a szakmai elveket, az egyéni és csoport szükségleteket, az
évszakok változását, a csoport létszámát. A személyi állandóságot a „saját
gondozónő” rendszer és a felmenőrendszer alkalmazásával biztosítjuk. A
gyermekek zavartalan ellátását a kisgyermeknevelők, kisegítő személyzet
összehangolt munkája biztosítja. A kisgyermeknevelők munkarendje a gyermekek
napirendjéhez igazodik.
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5.6. Családok támogatásának módszerei és lehetőségei

A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások
felkutatására és ezen erőforrások eredményes működtetésére irányul, mely
hozzájárul a család szocializációs funkciójának minél szélesebb körű
kibontakozásához. Ez a megközelítés szem előtt tartja a családi nevelés
elsődlegességét, a bölcsődei ellátás családi nevelésre való épülését. A
kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más-más
szerepet tölt be, ezért célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni belőlük.

Családlátogatás

Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek otthoni
környezetben való megismerése, ezért lehetőség szerint az első családlátogatásra
a beszoktatás megkezdése előtt kerüljön sor. A családlátogatás arra is
lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről,
jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza.

A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás
lehetőségének ajánlásakor, az időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és
után a család kívánságait mindenek felett tiszteletben kell tartani (a
családlátogatás előli elzárkózást is).

Beszoktatás (adaptáció) - szülővel történő fokozatos beszoktatás
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést
helyezi előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek,
és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a
kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a
gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a
beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, csökkenti az adaptáció során fellépő
negatív tüneteket (étvágytalanság, súlyesés, nyugtalanság, sírás, tiltakozás,
alvászavar, stb.).

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.

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.
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Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, a bölcsődevezető. A szakmai
kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése.

A szülőcsoportos beszélgetések

A szülőcsoportos beszélgetések a bölcsődei nevelési évenként legalább három
alkalommal szervezett tematikus beszélgetések a csoportba járó kisgyermekek
szüleit foglalkoztató aktuális nevelési témákról. A csoportos beszélgetéseket a
kisgyermeknevelők vezetik, a szülőkkel kialakított partneri viszonyra építve. A
problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés
megtartását. Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési módok
továbbgondolására, ezáltal a saját viselkedésrepertoár bővítésére. A
kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések befolyásolhatják a szülők
nevelési szokásait.

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.

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.

6. A bölcsőde kapcsolatrendszere

A bölcsődénk kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül

A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését
biztosítja a bölcsődék egymás közötti szoros együttműködése. A kistérségben, a
megyében működő bölcsődékkel, a volt regionális módszertani bölcsődével
rendszeres, egymást segítő, támogató szakmai kapcsolatot alakítottunk ki.
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Bölcsőde és társóvoda kapcsolata

A két intézmény között, olyan kölcsönös együttműködésre épülő, tartalmas
kapcsolat kialakítása szükséges, amely lehetővé teszi egymás szakmai elveinek,
céljainak megismerését, megértését. Fontos a szakmai kompetencia elismerésén
alapuló partneri viszony előtérbe helyezése. Mindezek a kisgyermek érzelmi
biztonsága folyamatos fejlődésének fenntartását szolgálják, intézményváltásnál
segítenek az új környezetbe történő beilleszkedésben

Egyéb kapcsolatok

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív
kapcsolatokat alakítunk ki mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok
kapcsolatba kerülnek / kerülhetnek:

 Gárdony Város Önkormányzatával
 Fejér Megyei Kormányhivatal Szociálpolitikai Intézettel
 Fókusz Szociális Szolgálattal
 Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézményével
 Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal
 Gyermekorvosi és védőnői szolgálattal
 Óvodákkal
 bölcsődékkel
 Magyar Bölcsődék Egyesülete
 Gyámhatóság,

7. Dokumentáció

A bölcsődénk a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat
alakulásáról való tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban
megfogalmazott módon dokumentációt vezethet.

A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk felhasználása a
gyermekről való lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, a
gyermek fejlődésének segítése. A dokumentáció semmiféleképpen sem a
gyermekek minősítését szolgálja. A dokumentációnk vezetésénél fontos
szempontok: a tárgyszerűség (objektivitás), a validitás (a szempontok,
kategóriák, kritériumok stb. alkalmasak annak a helyzetnek, folyamatnak a
jellemzésére, amelyre használják őket), a hitelesség, az árnyaltság, a
rendszeresség, ill. a folyamatosság.



30

A dokumentációnk készítéséhez alkalmazott módszerek és eszközök
kiválasztásánál különösképpen tekintettel leszünk a kisgyermekek fokozott
biztonságigényére (személyi- és tárgyi környezet állandósága, az adott
helyzetnek a kisgyermek megszokott, számára elfogadott élethelyzetekhez való
hasonlósága). A dokumentációnk vezetéséhez kérjük a szülők hozzájárulását, a
rögzítetteket kérésre a szülőknek megmutatjuk. A dokumentációnk vezetésénél
és őrzésénél a személyiségi jogokat a legmesszebbmenőkig figyelembe vesszük.

8. Az ellenőrzés és értékelés rendszere

A bölcsődében többrétegű ellenőrzési feladatokat kell elvégezni. A nevelési,
gondozási program a pedagógiai munkáról szól, a pedagógiai munka felelős
vezetője a bölcsődevezető, ezért az ellenőrzés is az ő feladata. Minden nevelési
év végén átfogó értékelést tervezünk.

A programhoz szorosan kapcsolódik:

 a bölcsőde éves munkaterve
 a csoportok éves terve (új gyermek esetén beszoktatási és

családlátogatási terv)
 csoportdokumentációk (csoportnapló, eszköztervezet, napirend)
 gyermekek fejlődéséről készült feljegyzések

A bölcsőde munkatervét évente, a csoportok munkatervét, a
csoportdokumentációkat és a gyermekek fejlődéséről készült feljegyzéseket
félévente ellenőrizni kell.

Az ellenőrzés kiterjed:

 a dokumentumok ellenőrzésére
 a gyakorlati munka ellenőrzésére

A pedagógia gyakorlati munka ellenőrzése során értékelni kell a
kisgyermeknevelő gyakorlati munkájának színvonalát. A kisgyermeknevelők
gyakorlati munkájának ellenőrzése során fő irányelv a kisgyermeknevelők
pedagógiai önállóságának elfogadása. Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy a
csoportban dolgozó két kisgyermeknevelő mennyire beszéli meg és értékeli
egymást közt a csoport és az egyes gyermekek fejlődését.
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A bölcsőde nevelőmunka értékelése az egész bölcsődére vonatkoztatva nevelési
értekezletek keretein belül történik. A nevelési értekezlet az értékelésen kívül
lehetőséget, ösztönzést kell, hogy adjon a megújulásra, a továbbképzésekre, a
program magasabb szintű végrehajtására.

9. ÉLELMEZÉS

A bölcsődei élelmezésünk során a korszerű csecsemő- és kisgyermek táplálkozási
elveket és a bölcsődei élelmezésünk során a korszerű csecsemő- és kisgyermek
táplálkozási elveket és normatívákat vesszük figyelembe úgy, hogy a táplálék:

− mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű,
− a higiénés követelményeknek megfelelő,
− megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített,
− élvezhető legyen.
Intézményünkben a kórszerű táplálkozás feltételeinek tárgyi, személyi feltételei
adottak lesznek. A gyermekek ékeztetést a dinnyési óvoda főzőkonyháról
biztosítjuk. Az élelmezésben a HACCP rendszer működtetését és folyamatos
felülvizsgálatát megvalósítjuk. 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásait betartjuk.

10. A FEJLŐDÉS LEGGYAKORIBB JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉS
KOR VÉGÉRE

A jó színvonalú ellátásunkkal szeretnénk megvalósítani, hogy gyermekeink
elérjék az óvoda érettségi 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,
- jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban
kialakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent
nehézséget számára,
- környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új

tevékenységekben,
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- gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel,
gyermekkel,
- a gyermekek többsége szobatiszta.

ÜNNEPEK

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, névnapját; hogy reggel közös együttléten
számolunk be az eseményekről, hogy szülőkkel közös délutánokat szervezünk az
ünnepkörökhöz kapcsolódva. Minden évben a Mikulás is ellátogat hozzánk.
Karácsony előtt közösen sütünk mézeskalácsot a gyerekekkel, majd a kisült
süteményeket egy alkotó délutánon szüleikkel közösen díszíthetik cukormázzal,
magokkal, aszalt gyümölcsökkel. A munka általában nagyon jó hangulatban folyik,
és természetesen közben mindent meg is lehet kóstolni. Az elkészült és
megmaradt mézeskalácsokat pedig mindenki hazaviheti. Húsvét előtt
tojásfestésre várjuk a vállalkozó kedvű szülőket, hiszen ilyenkor a gyerekek az
ujjukkal vagy ecsettel dolgozhatnak, és ez természetesen nyomot hagy a
ruháikon is. Festés közben a gyerekek gyakorolják a locsoló verseket, és közösen
énekeljük a nyuszis dalocskákat.

Gyermeknap alkalmából a gyerekeknek, szüleiknek, testvéreiknek,
nagyszüleiknek, vidám délelőttöt szervezünk. Mindig nagy sikere van az ugráló-
várnak, de nagyon élvezik az arcfestést, a közös táncot, az ügyességi tornát, a
gyurmázást, nyomdázást, ragasztást, gyöngyfűzést is. Mindenki jól érezheti
magát, sok nevetést, játékot és aktív részvételt tapasztalunk.

ÜNNEPEINK:

Húsvét, Karácsony – készülődés az ünnepre, ünnepvárás, hangulatkeltés
Anyák napja- ajándék készítés a gyermekek bevonásával
Születésnapok – egyéni megemlékezés, apró ajándék
Gyermeknap, Mikulás – közös családi délután a szülőkkel
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Évszakokra bontva tervezzük meg programunkat

Tavasz:

Séta a tavaszi kertben, ismerkedés a tavaszi virágokkal, rügyező fákkal. Tavaszi
hangulat megjelenése a dekorációkban, a kreatív játékokban – festés, gyurmázás,
ragasztás, stb. Évszakoknak megfelelő mondókák, dalok, mesék, versek
megismertetése. Virágok a csoportban. Gyümölcsök, zöldségek a csoportban.
Húsvéti készülődés, kifújt tojások festése, papírlapon tojásfestés, ragasztás,
stb. a gyermekekkel. Mese, mondóka, vers a nyusziról. Alkalomhoz illő díszítés.
Ünnepvárás. Anyák napi készülődés. Ajándék készítése a gyermekekkel, virágok
festése, ragasztása, gyurma szárazvirággal, termésekkel történő díszítése. Vers,
mondóka, ének.

Nyár:

Gyermeknapi családi délutánra készülődés. Díszítés. Ajándékkészítés a
gyermekeknek. Mese, mondóka, ének kapcsolódása. Zöldség, gyümölcsök a
csoportban. Óvodalátogatás. Nyári játék a kertben reggel, délelőtt délután.

Ősz:

Ismerkedés a természettel, környezettel, az őszi gyümölcsökkel. Játék az őszi
termésekkel, gesztenye, falevélgyűjtés, ujjfestés, falevélpréselés, levélfestés
az őszi színekkel. Só-liszt gyurmadíszítés termésekkel. Vers, mondóka, ének,
mese. Őszi hangulat megjelenítése a dekorációban, felhasználva a gyermekek
alkotásait. Gyümölcsök a csoportban.

Tél:

Várjuk a Mikulást, dekoráció készítése az alkalomnak megfelelően, gyermek
mikulás ruhák készítése, téli versek, mondókák dalok, ünnepvárás. Festés ujjal,
ecsettel Mikulás zsákja, csizmája kifestése közösen a gyermekekkel nagy és
kisméretű papíron. Adventi készülődés, díszítés a szülők, nagyszülők bevonásával
ünnepvárás. Díszek készítése, mézeskalácssütés. Ének, vers, mese, mondóka,
zene alkalomhoz illően. Játék a téli, havas kertben, ismerkedés a hóval,
hólapátolás, hóember, hógolyókészítés, stb. Hópelyhek festése parafa dugóval,
stb. Dekoráció készítése. Madarak etetése. Madáretető készítése. Készülődés a
farsangra, papírhajtogatás, álarc estés, ragasztás, stb. dekorációkészítés.
Délelőtt farsangi mulatság. Gyümölcsök, zöldségek a csoportban.
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11. Érdekvédelem

A gyermeknek joga van, hogy:

 segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, a
személyiségének kibontakozásához, a fejlődését veszélyeztető
elhárításhoz, a társadalomba való beilleszkedéshez,

 a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az
egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön,

 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai,
szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben
részesüljön,

 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben,
gondozásban részesüljön.

A szülő joga, hogy:

 megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza,
 megismerhesse a gyermekcsoportok életét,
 megismerje a nevelési, gondozási elveket,
 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke nevelőjétől,
 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 fizetendő személyi térítési díjat időben rendezze,
az intézmény házirendjét betartsa.

Az Érdekvédelmi fórum:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény értelmében, a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az
intézmény érdekképviseleti fórumot köteles működtetni.

Az érdekképviseleti fórum tagjai:

- a nevelési egységeket képviselő szülők
- a bölcsődét képviselő kisgyermeknevelő
- a fenntartó Önkormányzat delegáltja.
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Az aktuális tagok névsorát jól látható helyen a szülők tudomására kell hozni.

Az érdekképviseleti fórum feladata:

- az intézménnyel jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak
érdekeinek védelme,

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

- intézkedések kezdeményezése a fenntartónál, a gyermekjogi
képviselőnél. illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél,

- az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások
tervezése, működése, valamint az ebből származó bevételek
felhasználására vonatkozó javaslattétel,

- a házirend elfogadásánál egyetértési jog gyakorlása.

Az érdekképviseleti fórum működése:

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek
érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendbe
foglaltak szerint panasszal élhetnek a bölcsőde vezetőjénél vagy az
érdekképviseleti fórumnál:

-az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
-a gyermeki jogok sérelme,
-az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén.

Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja,
és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról.

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, ha 15 napon belül nem kap
értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért
egyet, az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat
jogorvoslatért.

A fórum szabályos működése érdekében évente legalább két alkalommal ülésezik
(aktuális probléma esetén szükség szerint.)
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12. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT

Ezen szakmai programot Gárdony Város Önkormányzat

Agárdi Tündérkert Bölcsőde részére

2019-2024-ig terjedő időszakra készítettük.

A szakmai program visszavonásig érvényes.

A Szakmai Programot a Gárdony Város Önkormányzat Képviselő Testülete

2019. …………. elfogadta.

A Szakmai Program naprakész állapotban tartásáról az intézményvezetője
gondoskodik.

Gárdony, 2019. …………………

Zsalkovicsné Szilágyi Noémi

Bölcsődevezető
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MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet

Gárdony Város Önkormányzat
Agárdi Tündérkert Bölcsőde
2484 Gárdony Ősz u. 10-12.
Tel: 22/ 370-100, 0630/83 89 868
e-mail: tunderkert.bolcsi@gmail.hu

Felvételi könyv száma:          /2019.

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

törvény 32.§. (7) bekezdésben foglaltakra hivatkozva

mely létrejött az Agárdi Tündérkert Bölcsőde, mint a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézmény, valamint a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek szülője
(törvényes képviselője) között.

Szülő (törvényes képviselő) adatai:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Lakcíme:

Gyermek adatai:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
TAJ szám:

I. A bölcsődei ellátás

Jogi szabályozás:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
36 § (1) bekezdése alapján „bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének,
fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, ill. annak az évnek a december 31-éig
vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét
betölti”.



39

1. A bölcsődei ellátás időtartama:
a) határozott
b) határozatlan

2. A bölcsődei ellátás kezdetének időpontja: 20…..év……………….hó…………………..nap

3. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény a gyermek számára az alábbiakat biztosítja:
- szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a szocializáció
segítése, - napi négyszeri (orvos által ellenőrzött, az életkornak megfelelő) étkezés,
- a fejlődéshez szükséges egészséges, biztonságos és esztétikus környezet,

- egészségvédelem egészségnevelés, kulturhigiénés szokások kialakulásának segítése,
- állandóság (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmód,
- időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra, alvásra
- az egyéni ruhanemű kivételével, a textíliával történő ellátás,

- személyes higiéné feltételeinek biztosítása,
- korcsoportnak megfelelő játékeszközök,
- rendszeres orvosi felügyelet, óvodai életre való felkészítés.

4. A bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja:
- a házirend megismerése,
- adaptációhoz szükséges idő és feltételek,

- tájékoztatás a gyermekével napközben történő eseményekről,
- rendszeres betekintés a kisgyermeknevelő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenő

füzet),
- szülői értekezlet, egyéni és csoportos beszélgetés kisgyermeknevelővel, vezetővel,
- tájékoztatók, étrendek megismerése.

5. A bölcsődei ellátás megszűnik:
- ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, vagy a
harmadik életév beöltését követő december 31. után, valamint a Gyvt. 42.§ (1) alapján a gyermek
4. életévének betöltését követő augusztus 31.
- ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy az

ellátás megszüntetését kéri,
- ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében
nem gondozható, ill. magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét.

5.1.A bölcsődei ellátás megszűnésének időpontja: 20….év……….hó…….nap
5.2. A bölcsődei megszűnés okai:
- óvodába ment
- betegség miatt
- elköltözött

- egyéb ………………
II. A személyi térítési díj megállapításáról és megfizetéséről

1. A szülő köteles a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat
szolgáltatni, és nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban
beállott változásokról.
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2. A szülő köteles a Gyvt. 148.§ (1)-(3), valamint (5) bekezdése alapján az intézményi ellátásért
térítési díjat kell fizetni.
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott étkezés intézményi térítési díja naponta 485,- Ft.
3. A gondozásra vonatkozó intézményi térítési díj: 1.200,- / nap

A személyi térítési díj meghatározásához szükséges dokumentumokat és a díjfizetési
kedvezményeket a kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat bemutatása utáni munkanapon
tudjuk érvényesíteni (MÁK igazolás, illetve szakorvosi és szakértői bizottsági igazolás, 3 vagy
több gyermeket nevelők nyilatkozata, rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat).

III. A tájékoztatási kötelezettségről

1. Az ellátását végző köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás
megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal
felnőttet tájékoztatni a Gyvt. 33.§. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
2. Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt. 35-36. paragrafusa rendelkezik.
A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek elmulasztása
esetén panaszával a bölcsődevezetőhöz, az intézményvezetőhöz, valamint a fenntartó
Önkormányzat Jegyzőjéhez fordulhat.

IV. A hozzájáruló nyilatkozatokról

1. 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

Gárdony, 20…... év ……………….. hó ……nap

Ph.
…………………………………………………… …...............................................
Szülő/gondviselő Bölcsődevezető
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Gárdony Város Önkormányzat
Agárdi Tündérkert Bölcsőde
2484 Gárdony Ősz u. 10-12.
Tel: 22/ 370-100, 0630/83 89 868
e-mail: tunderkert.bolcsi@gmail.hu

A megállapodás 2. sz. melléklete

GYERMEKÉTKEZTETÉSRE ÉS GONDOZÁSRA A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ
MEGÁLLAPÍTÁSA

Gyermeke neve:

Születési helye, ideje:

Gárdony Város Önkormányzat – Agárdi Tündérkert Bölcsőde

gondozottjának a gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díját
a…………………………………………. számú rendelet alapján az alábbi összegben állapítom meg:

- ingyenes, napi 0,00 Ft

- 100% -os, napi 485,00 Ft

gondozottjának a gondozásra vonatkozó személyi térítési díját
a………………………………………………… számú rendelet alapján, az alábbi összegben állapítom meg:

-napi 1200,00 Ft

Érvényes 2019.IV.28-tól, visszavonásig
Gyvt. 148.§ (3) Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj
összegéről.

Gárdony, 20…..

Bölcsődevezető

A személyi térítési díjak összegéről a tájékoztatást megkaptam.

A személyi térítési díjak befizetését, minden hónapban határidőre teljesítem

Gárdony, 20…..

Szülő aláírása
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Megállapodás 3. számú melléklete

HÁZIREND

1. Bölcsőde nyitva tartása: reggel 7.00 órától – 17.00 óráig
A bölcsőde naponta reggel 7.00 órától folyamatosan fogadja az érkező gyermekeket.
8.00 órától - 8.30-ig kínáljuk reggelivel a gyerekeket. Kérjük, hogy előtte vagy utána
érkezzenek. Abban az esetben, ha nem érkeznek meg 8.00 óráig, szíveskedjenek a
gyermeket otthon megreggeliztetni.

2. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő (törvényes képviselő) vagy az általa írásban
megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.

3. Kérjük, hogy a bölcsődébe a fertőzések elkerülése érdekében otthonról ételt ne
hozzanak.

4. Kérjük, hogy gyermekeik védelme, a balesetek megelőzése érdekében ékszert
(fülbevaló, lánc, karlánc) ne hozzanak magukkal.

5. A bölcsődei öltöztetőben minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására.
Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a
bölcsődében hagyott értéktárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.

6. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas (37,5
oC, vagy ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús
gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a
bölcsődét haladéktalanul értesíteni kell.
Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a
kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. Ehhez feltétlenül szükséges a
pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a
gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás
esélyeit.

7. Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után csak (egészséges, közösségbe
mehet) orvosi igazolással tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról
folyamatosan kérjük a tájékoztatást.

8. Kérjük, hogy a betegség vagy egyéb ok miatt hiányzó gyermekek távollétének okát 24
órán belül jelezzék bölcsőde felé.

9. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel
történő fokozatos beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi találkozásaira, az
üzenő füzeten keresztül történő információ cserére, szülői értekezletekre,
szülőcsoport beszélgetésekre, vezetői fogadóórákra.
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10. A bölcsődei gondozás - nevelés a családi neveléssel együtt, és azt kiegészítve
szolgálja a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi-, erkölcsi fejlődését. Tevékenységét a
vonatkozó gyermek és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével végzi. A
gyermeki érdekképviselet a bölcsődei Érdekképviseleti Fórum látja el, melynek a tagjai:
- intézményben, ellátásban részesítettek törvényes képviselői- Szülők
- intézmény részéről – kisgyermeknevelő
- intézményt fenntartó önkormányzat képviselője

11. A térítési díjakat az előre jelzett napon fizessék be, még hiányzás esetén is.
Fizetési és egyéb kéréseikkel keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és
segítséggel áll rendelkezésükre.

12. A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos!

13. A babakocsikat csak az erre kijelölt helyen kérjük tárolni.

14.A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári
zárás általában 4 hét, augusztus hónapban.

15. A gyermekek védelme érdekében kérjük a bölcsőde kapuját zárva tartani.

Köszönjük, hogy a házirend betartásával segítik munkánkat.

Zsalkovicsné Szilágyi Noémi

Bölcsődevezető



44

Megállapodás 4. számú melléklete

Napirend
7.00 – 8.00-ig         Érkezés

A gyermekek folyamatosan érkeznek, a gondozónő tájékozódik a szülőtől az előző napi
és éjszakai eseményekről, majd szabad játéklehetőséget biztosít a gyermek számára.

8.00 – 8.30-ig        Reggeli

Kézmosás után a csecsemők ölben, a kisgyermekek asztalnál ülve reggelizne, családias,
oldott légkörben.

8.30 - 11.00          Szabad játéktevékenység

A délelőtt folyamán a gyermekek számára – az időjárástól és az évszaktól függően –
biztosított a szabad játékválasztás lehetősége a csoportszobában vagy a játszóudvaron.

9.30 – A szabad játéktevékenység közben tízórai van felkínálva gyümölcslé, tea,
limonádé, gyümölcs, zöldség formájában.

11.00 – 11.30        Ebédhez készülődés

A kisgyermeknevelő „saját” gyermekeinek nevelését – gondozását végzi, gyermeki
autómiájuk tiszteletben tartása mellett, önállóságukat segítve.

11.30 - 12.15 Ebéd

A kisgyermeknevelő a gyermekek önálló, kulturált étkezési szokásainak kialakítását
segítve biztosítja az életkori sajátosságoknak és egyéni fejlettségnek megfelelő
táplálékot, a családias légkörű étkezést.

12.15 – 14.45        Alvás, Pihenés

A nyugodt, kiegyensúlyozott alvás feltételeinek megteremtése a kisgyermek számára, a
pihenés biztosítása.

14.45 – 15.15 Uzsonna

Az ébredés sorrendjében cipőhúzás, pelenkázás, bilizés, kézmosás. Az önálló étkezésre
nevelés feltételeinek megteremtésével, a kulturált étkezés biztosítása, oldott
légkörben.

15.15 – 17.00       Távozás

A szülő érkezéséig a gyermekek számára szabad játéktevékenység biztosítása – az
időjárástól és az évszaktól függően – a csoportszobában vagy az udvaron.

Megérkezéskor a kisgyermeknevelő tájékoztatja a szülőt, a gyermekével kapcsolatos
fontosabb eseményekről, a gyermek napközbeni tevékenységéről.


