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I. ALAPADATOK
A fenntartó neve

Siklós Város Önkormányzata

A fenntartó címe

7800 Siklós, Kossuth tér 1.

Az intézmény neve

SIKLÓSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Székhelye

7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 33.

OM azonosítója

202155

Alapító okirat száma

SIK/6151-5/2020.

Alapító okirat keltezése

2020.06.11.
Működési engedély kiadásának (módosított) 2015.09.03.
ideje:
Telefon/fax

72/352-004

Intézményvezető

Fromberger Gáborné

Email cím

ski.hetszinvirag@gmail.com

Az intézményegység
Neve

SIKLÓSI ÓVODA ÉS
INTÉZMÉNYEGYSÉG

BÖLCSŐDE

–

BÖLCSŐDEI

Címe

7800 Siklós, Köztársaság tér 7.

Telefon

72/ 351-817

Intézményegység-vezető

Tóth Mónika

E-mail

siklosibolcsode@gmail.com

A szolgáltató tevékenység típusa

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

A bölcsőde érvényességi területe

Siklós város közigazgatási területe

Gyermekcsoportok száma

2

Engedélyezett férőhelyszám

26 fő

Nyitva tartás

munkanapokon 6.30 – 16.30 óráig (napi 10 óra)

Szakmai dolgozók létszáma

5 fő

Az intézmény közös igazgatású. Élén az intézményvezető áll, a bölcsőde élén intézményegység
vezető áll, akit az intézményvezető nevez ki. A bölcsődei intézményegység vezetői megbízással
a szakmai vezetést látja el.
Gazdálkodási jogköre: Részben önálló gazdálkodó
A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
4
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 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
 15/1998. (lV.30) NM rendelet 10. sz. melléklete - A Bölcsődei Nevelés - Gondozás
Országos Alapprogramja

II. AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT ÉS AZ ELLÁTANDÓ
TERÜLET JELLEMZŐI
1. A település és az ellátási terület földrajzi, gazdasági jellemzőinek
bemutatása
A Siklósi járás Baranya megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Siklós.
Területe 652,99 km², népessége 36 257 fő, népsűrűsége 56 fő/km² volt a 2012. évi adatok
szerint. Három város (Siklós, Harkány és Villány) és 50 község tartozik hozzá.
A Siklósi Óvoda és Bölcsőde (7800 Siklós Dózsa Gy. u. 33). integrált, többcélú intézmény,
melynek 2013. Január 1-től része a bölcsőde, mely területileg a Köztársaság téri lakótelep
városrészben, jól megközelíthető övezetben helyezkedik el. A Köztársaság téri épület 1974-ben
készült óvoda-bölcsőde komplexumként. 1986-ban a bölcsőde elköltözött a Dózsa György
utcába, majd 2015-től ismét eredeti helyén működik, és Siklós Város bölcsődés korú
gyermekeket nevelő családjait szolgálja. Az épület viszonylag csendes környéken, lakóházak
övezte környezetben helyezkedik el. A szomszédban általános iskola, Családsegítő Központ,
Városi Könyvtár, valamint egy játszótér található. A gépkocsival érkezők dolgát megkönnyíti a
bejárat előtt található ingyenes parkoló.

2. A bölcsődei ellátást igénybe vevők
A gyermekek védelméről szóló törvény értelmében azon családok gyermekei vehetik igénybe a
bölcsődei ellátást, ahol a szülők dolgoznak, tanulnak, vagy betegségük miatt gyermekük
ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A három, vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei,
gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, előnyben részesítjük.
Bölcsődénk elsősorban Siklós Város közigazgatási területén élő - tárgyi és személyi feltételek
hiánya miatt kizárólag - a 18 hónapot betöltött kisgyermekes családoknak nyújt segítséget
gyermekük nevelésében, gondozásában.

3. Az ellátandó célcsoporthoz tartozó családok jellemző körülményei,
életmódja, szemlélete
Az elmúlt évekhez képest csökkenő tendenciát mutat az intézmény szolgáltatását igénybevevők
aránya, ami részben a csökkenő születési gyermeklétszámnak, részben a növekvő
munkanélküliségnek tudható be. Több esetben tapasztalható, hogy a munkát vállaló vidéki
szülők, beköltöznek nagyszülőkhöz, vagy más családtagokhoz, hogy az alapító okirat szerint
jogosult legyen a szolgáltatásra. Nyitottak vagyunk a családok fogadására, segítésére. A szülők
5
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többsége elsősorban alsó középosztálybeli, előfordul azonban olyan gyermek, aki kimagaslóan jó
családi környezetben él, de felkészültek vagyunk a hátrányos élethelyzetben nevelkedő
gyermekek fogadására is. Odafigyelünk az esetleges hátrányok csökkentésére, kompenzálására,
biztosítjuk az esélyegyenlőséget.

III. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA, ALAPELVEI
1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő
kapacitások, a nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek bemutatása
1.1.Az intézmény minőségpolitikája
A Siklósi Óvoda és Bölcsőde – bölcsődei intézményegységének (továbbiakban: Bölcsőde)
legfőbb célkitűzése olyan közszolgáltatási tevékenység végzése, mely magas színvonalon elégíti
ki az Európai Unió minőségi, környezeti elvárásokat is megfogalmazó követelményeit. Ennek
érdekében a fenntartó által elvárt megfelelő gazdálkodási színvonal folyamatos biztosítása
mellett, a jogszabályi és egyéb követelményeket is figyelembe véve működtetjük a
Bölcsődét. Elkötelezettek vagyunk a folyamatosan javuló szolgáltatás, valamint a környezet
erőforrásainak takarékos felhasználása, értékeinek megóvása iránt. Minden szinten elvárás, hogy
érvényesüljön az irányítási tevékenységünkben a minőségi munka szemlélete, a
környezetvédelem megkülönböztetett kezelése. Kötelességünk a minőség biztosítása a napi
munkavégzésben, a környezetvédelmi előírások és követelmények maradéktalan betartása, a
vállalt kötelezettségek teljesítése, a folyamatos fejlődésre való törekvés. A bölcsőde
fejlődésének mérése céljából évente konkrét és mérhető célokat, előirányzatokat határozunk
meg. A kitűzött célok elérése érdekében elvárjuk dolgozóinktól az egyéni minőségtudat
kialakulását.
Alapelvünk, hogy a minőségre hatni mindenkinek a feladata, felelőssége és kötelessége.
1.2.Az intézmény küldetése, missziója
Intézményegységünkben 26 férőhellyel, 2 csoportszobában, 4 szakképzett kisgyermeknevelő
végzi a kisgyermekek napközbeni ellátását, az egyben kisgyermeknevelői feladatokat is ellátó
megbízott bölcsődevezető irányítása mellett. A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része,
a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző
intézmény. Jól ismerjük a korosztály fejlődésének jellemzőit, a gyermekek egyéni igényeit.
Nevelőmunkánkban gyermekközpontú szemlélet, segítő magatartás érvényesül. A „saját”
kisgyermeknevelő rendszerben 6-7 gyermeket látunk el, felelősséget vállalunk a kicsinyek
érzelmi, értelmi, szociális fejlődéséért, testi-lelki jólétéért. Állandó jelenlétünkkel,
figyelmünkkel, segítő magatartásunkkal biztonságot nyújtunk a gyermekeknek. Bölcsődénkben
változatos, színes játékkészlet segíti az önálló, szabad játékot, a gyermekek aktivitásának,
kreativitásának kibontakozását. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek korának megfelelő
önállósodásra, a helyes higiénés szokások, viselkedési szabályok elsajátítására, a készségek,
képességek fejlesztésére. Fontosnak tartjuk a korszerű étkeztetést, a helyes táplálkozási
szokások kialakítását, az életkornak megfelelő tápanyagszükséglet kielégítését. Vannak olyan
kisgyermekek, akik még nem érték el az életkorukban elvárt fejlettségi szintet (értelmi fejlődés,
beszédfejlődés elmaradása, viselkedési zavarok, stb.) és fejlődésükhöz, képességeik
kibontakozásához szakemberektől várhatnak segítséget. Feladatunk a biztonságérzetet nyújtó,
6
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érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet,
megízlelheti az önfeledt, aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív
továbbfejlődésre. Élmény és fantázia világa gazdagodhat, és kialakulhat az esztétikum iránti
érzékenysége.
1.3.Helyi szakmai program
Bölcsődénk kiemelt szakmai programja az egészséges életmódra nevelést, a komplex esztétikaiművészeti nevelést és a családokkal való együttműködést tartalmazza. Ennek keretében gazdag
programokat kínálunk a gyermekek és szüleik számára. Arra törekszünk, hogy a gondjaikra
bízott kisgyermekekből, nyitott, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.
Célunk, hogy a családok felőli bizalom tartós maradjon, és a szülők aktív résztvevői legyenek a
bölcsődei életnek. A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a
gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Jól
képzett szakemberként foglalkozunk a gyermekekkel, jártasak vagyunk a fejlődéslélektanban,
pedagógiában és egészségügyi ismeretekkel is rendelkezünk. Munkánk a hivatásunk. A legújabb
szakmai módszerek szerint dolgozunk, ezáltal fejlesztjük a gyermekek kreativitását,
alkotókészségét. A természethez közelítve spontán ismereteket nyújtunk.
Gyermekkép:
Elfogadjuk a bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramja által meghatározott elvet,
miszerint minden gyermek külön személyiség; individuum és szociális lény egyszerre. Fejlődő
személyiség, akinek, sajátos, életkori és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.
Célunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben,
fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek
kompetenciájának
figyelembevételével,
tapasztalatszerzési
lehetőség
biztosításával.
Személyiségének szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet
szerepe meghatározó. A bölcsődében a nevelést – gondozást mindenben ehhez igazítjuk. A
nevelés legfőbb területei a gondozási helyzetek és a játék. A bölcsődében eltöltött évek alatt
alakul ki az én-tudat, ennek hatására indul meg a gyermeki öntevékenység és önállóság
kibontakozása és fejlődnek szociális kapcsolataik. Nem támasztunk elvárásokat a gyerekekkel
szemben sem az étkezés, sem a szobatisztaság, sem a beszéd tekintetében. Tisztában vagyunk
azzal, hogy mindenki a maga ritmusában fejlődik, és senkit nem hasonlíthatunk a másikhoz.
Fontosnak tartjuk a gyermek és kisgyermeknevelő között kialakuló érzelmi kapcsolatot, hiszen
az első kötődésnek döntő jelentősége van a későbbi személyiségfejlődésben. A család segítése
érdekében a szülők munkaideje alatt biztosítjuk gyermekeik számára a harmonikus,
kiegyensúlyozott biztonságot nyújtó gondoskodást. Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való
kapcsolattartást, egyéni, csoportos megbeszéléseket.
Miért jó a játék?
•
A játék egyetemes emberi tevékenység, életszükséglet.
•
A játék öröm, feszültségoldás, kreativitás.
•
Az együttjátszás gazdagítja, színesíti a kapcsolatokat.
•
Az önálló, szabad játék útján történő tanulás döntő hatású az ember egész életére,
személyiségfejlődésére.
•
A pedagógiailag értékes játékok a fejlődést szolgálják.
•
A játszó gyermeket figyelve jobban megismerhetjük igényeit, magyarázatot kaphatunk
viselkedésére.
Mit nyújtunk a gyermekeknek?
•
egészséges és biztonságos környezetet
7
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"saját" kisgyermeknevelőt
szakszerű és szeretetteljes nevelést-gondozást
a helyes higiénés szokások és viselkedési szabályok elsajátítását
jól szervezett, rugalmas folyamatos napirendet
sokfelé játéklehetőséget, önálló és szabad játékot, együttjátszást a társakkal: szobában,
játszóudvaron
életkornak megfelelő, változatos játékeszközöket, fejlesztő-játékokat
zene- és mesehallgatást, bábozást
firkálási, rajzolási lehetőségeket, gyurmázást, festést, tépést, vágást, ragasztást
játékos tornát, a nagymozgás fejlődését az óvoda épületében kialakított tornaszobában
a koruknak megfelelő tanulási lehetőségeket, a megismerő-folyamatok fejlődését
azonos korú gyermekek megismerését, együtt-játszást
levegőzést, játékot a szabadban
napi négyszeri étkezést, korszerű és az életkornak megfelelő táplálkozást, gondosan
összeállított étrendet
a különleges táplálkozási igények kielégítését diétás étkeztetéssel, az élelmezésvezető
egyeztetésével.

Gondoskodásunk eredménye, hogy 3 éves korára, az óvodai felvételig a legtöbb kisgyermek:
Nyitott, befogadó az új környezet iránt, szívesen barátkozik, játszik együtt társaival. Jól
tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket. Ismeri a csoportban kialakult szokásokat,
szabályokat, ezekhez nehézségek nélkül alkalmazkodik. Önállóan étkezik, kis segítséggel
önállóan tisztálkodik, öltözködik, a játékait helyre rakja, szobatisztává válik. Jól érthetően
beszél, gazdag a szókincse, megérti az egyszerű magyarázatokat, az összefüggéseket.
Mit nyújtunk a szülőknek?
Munkánk során fontosnak tekintjük, hogy együttműködő, harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a
családokkal, segítsük egymást a gyermek nevelésében. Ennek teljesüléséhez kínáljuk az alábbi
lehetőségeket:
•
a szülők és a gyermekek megismerkedhetnek a bölcsődével, még a felvétel előtt nyílt nap
keretein belül
•
kisgyermeknevelőink családlátogatást végeznek, lehetőség szerint a beszoktatás kezdete
előtt látogatják meg otthonában a kisgyermeket
•
szülővel történő fokozatos beszoktatással segítjük a gyermekek alkalmazkodását az új
környezethez
•
a szülők és a kisgyermeknevelők a reggeli érkezés és a délutáni hazaadás alkalmával
tájékoztatják egymást a gyermekkel kapcsolatos fontos eseményekről, a változásokról
•
a „saját” kisgyermeknevelők írásban is tájékoztatást nyújtanak a családok számára a
gyermek fejlődéséről, a változásokról;
•
a szülők igényük szerint kezdeményezhetnek beszélgetést a „saját” kisgyermeknevelővel,
vagy más bölcsődei szakemberekkel
•
ismerkedhetnek a napközbeni bölcsődei ellátással, megfigyelhetik a bölcsődei csoportok
életét, a nevelés-gondozás módszereit, eszközeit, a gyermekek napirendjét.
•
hagyományainknak megfelelően a jeles napokat, ünnepeket együtt tartjuk a csoportban.
Hagyományaink:
 Mikulás és Karácsony: Az ünnepi hangulatot a készülődés adja meg. Csoport feldíszítése közösen.
Ajándékok, díszek készítése, szülők bevonásával karácsonyváró kreatív délután keretein belül.
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Farsang: A kisgyermeknevelők már hetekkel a farsang előtt készülnek az ünnepre a gyermekekkel,



fejlettségi szintjüknek megfelelően mondókákat, verseket mondanak. Valamint feldíszítik a
csoportszobákat, beöltöznek.
Húsvét: Nyuszis énekekkel, mondókákkal való ismerkedés, ajándékok, díszek készítése szülők
bevonásával húsvétváró kreatív délután keretein belül.
Anyák napja: Gyermekekkel közösen ajándékok készítése, versekkel való ismerkedés.






Gyermeknap: Szülőkkel való közös kirándulás
Családi nap, óvodába távozók búcsúztatója: Rendezvény szülőkkel, testvérekkel,
nagyszülőkkel
Őszi est: Rendezvény szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel

A 2020/21-es nevelési gondozási évtől szeretnénk bevezetni hagyományőrző szándékkal:






Egészséghét
Állatok világnapja
Víz világnapja
Föld világnapja
Madarak és fák napja

Legfontosabb számunkra, hogy a bölcsődébe járó gyermekeknek boldog bölcsődés éveket
biztosítsunk a szülők együttműködésével, mely megkönnyíti számukra a bölcsődéből az óvodába
történő átmenetet.
1.4.Személyi feltételek
A bölcsődei ellátás szakmai létszám minimum követelményeit a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2-2 fő szakmai képesítéssel rendelkező kisgyermeknevelő
és egy bölcsődei dajka dolgozik a bölcsődében.
Szakmai létszám összesen 5 fő az alábbi bontásban
1 fő intézményegység-vezető és kisgyermeknevelő
3 fő kisgyermeknevelő
1 fő bölcsődei dajka
Összlétszá
m

Felsőfokú
végzettség BA

Intézményegység-vezető
és kisgyermeknevelő

1

1

Kisgyermeknevelő

3

Bölcsődei dajka

1

Munkakör

Felsőfokú
oklevél
FOKSZ

- OKJ

Bölcsődei
dajkakép
ző
tanfolya
m

3
1

2020.03.06-tól módosult a 15/1998(IV.30)NM rendelet, mely alapján döntési jogkörét
gyakorolva a fenntartó nem köteles bölcsőde orvost alkalmazni.
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Élelmezés:
Az intézmény tálalókonyhával rendelkezik (HACCP). Az étkeztetést a Eatrend Kft. konyhája
biztosítja. A bölcsődei étkeztetésre a 9/1985. (X.23.) EüM – BkM sz. „Az étkeztetéssel
kapcsolatos közegészségügyi szabályokról” szóló együttes rendelet vonatkozik. Az ingyenes
bölcsődei étkezéshez NYILATKOZAT, 6. sz. melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm.rend.
A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő- és kisgyermek táplálási elveket kell
figyelembe venni úgy, hogy a táplálék mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű
legyen. Naponta biztosítani számukra a megfelelő étrendet, folyadékpótlást, vitamin ellátást
zöldségek, gyümölcsök, főzelékek formájában. Megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal
elkészített és élvezhető legyen.
Munkahelyi légkör, munkavédelem:
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvényszabályozza az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkát
végzők egészségének megóvása érdekében, megelőzve a munkabaleseteket és a foglalkozással
összefüggő rendelkezéseket.
1.5.Tárgyi feltételek
Bölcsődei csoportjaink tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését - gondozását,
megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak. A gyerekek tágas, derűs,
otthonos, esztétikus csoportszobában játszhatnak kedvük szerint a változatos és pedagógiai
szempontból is igényesen megválogatott játékokkal, könyvekkel és egyéb eszközökkel. A
csoportokban a gyermekek igényeinek megfelelően különböző játéksarkokat alakítottunk ki,
melyek segítik a gyermeki utánzó és szerepjáték kibontakozását. A játékszereket, eszközöket
csoportosítva kínáljuk a gyermekeknek, a tér funkcionális tagolódásának megfelelően. Ügyelünk
arra, hogy a csoportszoba dekorálása kapcsolódjon az évszakhoz, a csoport életéhez és a
gyerekek alkotásai is helyet kapjanak.
A fürdőszoba az öltözőből, illetve a csoportszobákból nyílik, benne minden használati eszköz a
gyermekek önállóságra nevelését segíti. A gyermeköltözőben barátságos környezet fogadja a
bölcsődébe érkező és távozó kisgyermekeket és szüleiket. Minden gyermek számára jellel
ellátott öltözőszekrény áll rendelkezésre.
Játszóudvarunk nagysága ideális a gyermekek mindennapi szabadban töltött mozgásigényének
kielégítésére. Füves és betonos részek alkotják, a füves területeken nagymozgást fejlesztő
eszközök kaptak helyet, mint pl. kisvonat, rugós játékok, csúszdák, alagút, rotikon kockák. A
homokozási lehetőség is biztosítva van, valamint az egyéb udvari eszközök tárolása az udvaron
található játéktárolóban megoldott. Nyári időszakban a nagy lombos fák hűs árnyékot adnak, és
egyben kiváló megfigyelési lehetőség az évszakok váltakozásának nyomon követésében. Ősszel
nagy lelkesedéssel gyűjtik a lehullott, több színben pompázó leveleket, hordják kupacokba
azokat, és önfeledten dobálják a magasba.
A bölcsődei nevelés-gondozás alapprogramja:

általános emberi, etikai alapelvek,

az ENSZ „egyezmény a gyermek jogairól” c. dokumentumban rögzítettek,

a pszichológia és a pedagógiai kutatások eredményei,

a 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerése,
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a bölcsődei nevelés - gondozás története alatt felhalmozódott értékek, a bölcsődei ellátás
nemzetközileg elismert gyakorlata figyelembevételével határozza meg a bölcsődében folyó
gondozó-nevelő munka szakmai alapelveit, melyek érvényesek a speciális csoportokra és a
szolgáltatásokra is, a sajátosságainak megfelelő kiegészítésekkel. Ezeknek az elveknek az
elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a bölcsőde gondozó – nevelő munkájának
minimum követelménye.

2. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés
módja
Intézményen belüli:
Bölcsődénk kapcsolatrendszerében első helyen a CSALÁD áll. Fontosnak tartjuk a családdal
való együttműködést, az együttnevelést. A bölcsőde sajátos arculatának alakításához nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy az idejáró gyermekek érzelmi biztosságot nyújtó, derűs,
szeretetteljes, elfogadó, értő, fejlesztő bölcsődei légkörben nevelkedjenek, munkánk a családi
nevelés fontos kiegészítője legyen. A bölcsőde a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve
szolgálja a gyermekek fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a
szülők és a kisgyermeknevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a
gyermekek harmonikus fejlődésének. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés.
Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól az írásos tájékoztatáson át a
különböző rendezvényekig magukba foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket a bölcsőde,
illetve a család teremt meg.
Intézményen kívüli:
A bölcsőde a fenntartóval van függő kapcsolatban. Köteles a fenntartó felé, az éves munkaterv
alapján, a munkájáról éves beszámolót készíteni. A működési engedélyt a fenntartó szerzi be, az
SZMSZ, Szakmai Program elkészítése az Intézményegység vezető feladata. Partneri
kapcsolatban van a védőnői szolgálattal, az óvodákkal, a Gyermekjóléti és Családsegítő
szolgálattal, a Házi gyermekorvosi szolgálattal, Gyámhatósággal. Kiemelkedő szerepe van a
jelzőrendszeri munkában. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel közegészségügyi,
élelmezési és higiénés szempontból tartja a kapcsolatot. Az általa észrevételezett hiányosságokat
a lehető legrövidebb időn belül pótolja. Szakmai kapcsolatot a bölcsődei módszertani
szaktanácsadóval tartja. A dolgozók részt vesznek az általuk szervezett szakmai napokon,
konferenciákon, tapasztalatcseréken. Felkészül és együttműködik a Kormányhivatal
Gyámhivatalának ellenőrzésén.

IV.A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA,
SZOLGÁLTATÁSOK
1. A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei
A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, a bölcsőde kiegészítő szerepet
játszik. A családi nevelés, a nevelés értékeinek, hagyományainak és szokásainak tiszteletben
tartása mellett veszünk részt a gyermek nevelésében, gondozásában.
1.1.
A család rendszerszemléletű megközelítésének elve, mely szerint a bölcsődei
nevelésben elsődleges szempont a család működésének megismerése, megértése. Feladatunk
ezen a téren, hogy kisgyermeknevelőink tudatosan készüljenek fel arra, hogy a családok
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hagyományait, szokásait megismerjék és elfogadják, hiszen így kaphatnak teljes képet a
családról, annak gyengeségeiről, erősségeiről, és ennek függvényében a gyermek viselkedése is
érthetőbbé válik a szakdolgozók számára.
1.2.
A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása, melybe beletartozik
minden olyan tevékenység, amely a gyermekek és a családjaik speciális támogatását segíti, és
személyre szólóan reagál az igényükre. Feladatunk, az esetlegesen a fejlődésbeli megtorpanások,
lemaradások felismerése, és jelzése a gyermekorvos, szülő, és a Pedagógiai Szakszolgálat felé,
majd a szakemberekkel való összefogás és együttműködés. Tisztában vagyunk azzal, hogy a
korai felismerés, majd az azt követő tudatos és rendszeres fejlesztés elősegíti a gyermekek
személyes fejlődését, a család kompetenciájának megerősödését.
1.3.
A családi nevelés elsődleges tisztelete, azért is fontos nekünk, mert a szülőknél, a
családnál senki jobban nem ismerheti a gyermeket, ezért az ő szokásaikat, hagyományaikat
nekünk tiszteletben kell tartani. Nemcsak figyelembe kell vennünk, hanem lehetőségeinkhez
képest el is kell tudnunk fogadni a különböző kultúrák nevelési elveit. Ahol szükség van, ott,
kompenzáljuk a családi, nevelési hiányosságokat, és ha lehetőségünk nyílik arra, akkor
segítséget is nyújtunk a nevelési problémák megoldásához. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy
kisgyermeknevelőink képesek legyenek jó nevelési mintákat nyújtani a családoknak, hogy
nyitottak legyünk és így nagyobb betekintést engedjünk napi munkánkba.
1.4.
A kisgyermeki személyiség tisztelete nélkülözhetetlen azok számára, akik
kisgyermekkel foglalkoznak. Tudjuk, hogy mindenki önálló egyéniség, aki egyéni szükséglettel
rendelkezik, és megilleti az egyéni bánásmód és a személyiségének tiszteletben tartása. Ezért
figyelmet fordítunk az etnikai, vallási, kulturális, nemi, nyelvi valamint fizikai és mentális
képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására. A családok felé igyekszünk
folyamatosan közvetíteni támogató és elfogadó szemléletünket.
1.5.
A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe van, hiszen ő az,
aki a személyiségén keresztül hatni tud a kisgyermekekre és családjaikra, és jól ismeri a
bölcsődés korú gyermekek életkori sajátosságait. Ismernie kell a kompetencia határokat,
rendelkeznie kell megfelelő önismerettel, és magas szintű társas készséggel, hogy hivatását
megfelelően el tudja látni. Emiatt kisgyermeknevelőink rendszeresen részt vesznek
továbbképzéseken, melyek hozzájárulnak szakmai tudásuk fejlődéséhez. Támogatjuk a
továbbtanulási igényüket is.
1.6.
A biztonság és a stabilitás megteremtése. Tudjuk, hogy a gyermekek számára
milyen fontos a biztonság érzése. Ez az érzés a családból kikerülve és egy új környezetbe való
beilleszkedésnél sérül, ezért lényeges számunkra, hogy ezt a folyamatot lerövidítsük, illetve
megkönnyítsük. Amivel mi ezt segíteni tudjuk, az a szülővel történő fokozatos beszoktatás
alkalmazása, a „saját” kisgyermeknevelő rendszer, a felmenőrendszer, a csoport és a hely
állandóságának a biztosítása. A napirend folyamatosságából és az egyes mozzanatok egymásra
épüléséből fakadó ismétlődések, tájékozódási lehetőséget, kiszámíthatóságot, stabilitást
eredményeznek a napi események sorában, így növelik a gyermek biztonsági érzetét. A
biztonság nyújtása magában foglalja a pszichikai, és fizikai erőszak minden formájától való
védelmet is. Alapvető, hogy bölcsődénk tárgyi és személyi feltételei biztosítottak legyenek, mert
azok növelik a gyermekek érzelmi biztonságát.
1.7.
A fokozatosság megvalósítása a fokozatosságnak a bölcsődei nevelőmunkánk
minden területét érintő bármely változás esetén érvényesülnie kell. A kisgyermek új
helyzetekhez való hozzászoktatása segíti az alkalmazkodást, a változások elfogadását, az új
dolgok megismerését, a szokások kialakulását.
1.8.
Egyéni bánásmód érvényesítése, szakmai munkák egyik fontos alapja, hiszen
még az azonos korú gyermekek fejlődése és igénye között is nagy eltérések lehetnek. Emiatt
elsődleges feladatunk, hogy elfogadó, empatikus, hiteles nevelői magatartással forduljunk a
gyermekek felé és vegyük figyelembe a kisgyermekek spontán érésének, egyéni fejlődésének
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ütemét, a pillanatnyi pszichikai és pszichés állapotát. Fontosnak tarjuk, hogy jól ismerjük a
gyermek egyéni szükségleteit, mert ehhez kell igazítanunk a munkarendünket, így tudjuk
megvalósítani a személyre szóló gondozást és segíteni a gyermekek önállósodási törekvését.
Fontos számunkra, hogy a gyermekek érezzék, ránk mindig számíthatnak, ha szükség van egy
bátorításra, gondoskodásra, simogatásra.
1.9.
Gondozási helyzetnek kiemelt jelentősége van, mert ez sokszor egy bensőséges,
intim helyzet, ahol a kisgyermeknevelő a gondozási folyamatok alatt sok mindenre meg is
„tanítja” a gyermeket, hiszen gondozásba „ágyazottan” nevelünk is. Ezek a meghitt együttlétek a
személyes kapcsolatok alakulását nagyban segítik.
A bölcsődénkben törekszünk arra, hogy a gondozási feladatokba bevonjuk a kisgyermekeket.
Türelemmel kivárjuk, míg próbálkozik önállóan az öltözéssel, evéssel. Elegendő időt és
lehetőséget biztosítunk számukra, hogy egyedül oldják meg ezeket a feladatokat. Gondozásnál
pozitív visszajelzésekkel erősítjük az egészséges énkép kialakulását, valamint folyamatosan
törekszünk annak megerősítésére.
1.10.
A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása. A gyermekek érdeklődők,
kíváncsiak, szeretik felfedezni a világot, szeretik megismerni, hogy mi miért működik, szeretik
kipróbálni, hogy nekik is sikerül-e összerakni, megszólaltatni azt a játékot, amelyet társaik nagy
élvezettel használnak. Ehhez nekünk kell megteremteni és biztosítani a nyugodt biztonságos
légkört, a változatos, inger gazdag környezetet ahol a gyermekek élményekhez, tapasztalatokhoz
juthatnak, és átélhetik a spontán tanulás örömét úgy, hogy megmaradjon bennük a vágy az őket
körülvevő világ felfedezéséhez. Ezért kulcsfontosságú, hogy ott legyünk a közelükben, és ha
valamiben elakadnak, bizonytalanná válnak, akkor egyből tudjunk segítséget nyújtani nekik.
Pozitív visszajelzéseinkkel segítjük a gyermekek önálló kezdeményezéseit.

2. A bölcsődei nevelés – gondozás feladatai
Bölcsődénkben a nevelés – gondozás alapelvei a nevelési – gondozási feladatokon keresztül
valósulnak meg, melyek az egészséges testi fejlődés, az érzelmi – és szocializációs fejlődés, a
megismerési folyamatok fejlődésére kell, hogy irányuljanak.
2.1.A családok támogatása, a szülői kompetencia fejlesztése
Bölcsődénk, mint a kisgyermekes családokkal kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény,
jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. Mindez, a családok megismerésével
és a pozitívumok kiemelésével valósul meg. A kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez
elengedhetetlen a családi és a bölcsődei nevelés összhangja, amelyhez szükség van a kölcsönös,
bizalmon alapuló szülő, és a kisgyermeknevelő közötti partner kapcsolatra.
A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja gyermeke szokásait, szükségleteit,
ezzel segítve a kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód
kialakításában. Szakembereink viszont szaktudásukra, tapasztalataikra építve, a szülők
igényeihez igazodva közvetítik a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos
ismereteket, módszereket. Törekszünk az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti
nyitottság megőrzésére.
2.2.Az egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
Az egészséges életmód és az egészséges életmódra nevelés a kisgyermekek bölcsődei életében is
kiemelten fontos. 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, a bölcsődés korosztálynak megfelelő változatos
és egészséges táplálkozást, a mozgás, a játék, a szabad levegőn való aktív tevékenység és
pihenés feltételeit biztosítva. Törekszünk a kulturhigiénés szabályok kialakítására. Intézményünk
a szabadlevegőn tartózkodást, és ezzel együtt a szabad mozgás lehetőségét előtérbe helyezi, így
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amennyiben az időjárás engedi, gyermekeink a tágas udvaron játszhatnak. Kültéri telepített
játékainkat rendszeresen átvizsgáltatjuk, és azon vagyunk, hogy játékparkunkat korszerűsíteni
tudjuk.
Az egészséges táplálkozásra irányuló folytonos törekvés is kiemelt feladat. A közétkeztetést
biztosító vállalkozó élelmezésvezetője és a bölcsődevezető, minden hónapban a kisgyermekek
étlapját egyezteti, ha szükség van, korrigálja.
2.3.Az érzelmi fejlődés és társas kompetenciák fejlesztése
A kisgyermekek bölcsődébe kerülése több lehetőséget teremt a társas kapcsolatok
megtapasztalására. Az együttlét helyzetei, az én érvényesítés, a tolerancia, az empátia
gyakorlásának színterei, amelyek hozzájárulnak az érzelmi és társas kompetenciák
fejlesztéséhez. Olyan légkört teremtünk, amelyben a családok gyermekeiket érzelmi
biztonságban tudhatják, így könnyebben fogadják el és élik meg a bölcsődébe kerüléssel járó
nehézségeket. Feladatunk ezzel kapcsolatban ennek a megtartása. A ”saját” gondozónő rendszer
biztosításával pedig a gyermek és a kisgyermeknevelő között szükséges érzelmi biztonság
kialakítását segítjük.
A csoportlétszám kialakításánál figyelembe vesszük, hogy a hátrányos helyzetű, lassabban
fejlődő, nehezen szocializálható gyermekeknek biztosítani tudják dolgozóink a többlettörődést
úgy, hogy ezzel párhuzamosan a többi gyermek ne szenvedjen hátrányt. Szükség esetén
megkeressük azokat a szakembereket, akik segíteni tudnak nekünk ebben, illetve a családoknak a
probléma feltárásában. Kisgyermeknevelőink feladata, a kisgyermek beszédkészségének
fejlesztése érdekében az ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása, a
kommunikációs kedv felkeltése és annak fenntartása a bölcsődei nevelés – gondozás minden
helyzetében, mondókák, énekek, versek mesék közvetítésével.
2.4.A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
Tárgyi feltételeink megteremtésével támogatjuk kisgyermeknevelőink munkáját abban, hogy ez
által hatékonyabban tudják segíteni a gyermekek érdeklődési körének kialakulását, bővítését.
Kisgyermeknevelőink, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtásával, a közös
tevékenységek során szerzett élményekkel segítik a kisgyermekek önállósági törekvéseit,
ismeretet nyújtanak számukra, támogatják, bátorítják őket.

3. Bölcsődénk nevelési – gondozási tevékenységei
A nevelés – gondozás valamennyi helyzetében feladatunk, a gyermek testi – lelki harmóniájának
elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi és tárgyi környezettel való harmónia. Ezért
lehetőséget biztosítunk a kisgyermekek számára ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi
pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen meg személyi és tárgyi környezetével.
Ezzel hozzájárulunk, hogy segítséget kapjon az optimális és sokoldalú fejlődéséhez,
szocializációjához. Szándékunk, hogy a bölcsődei élet legyen részvételre motiváló, társas
közegben zajló, élvezetes, tanulási élményeket biztosító, interakciót ösztönző.
3.1.Tanulás
A bölcsődei gondozás-nevelés folyamatában a tanulás tágan értelmezett fogalom, hiszen a
kisgyermek minden olyan tevékenységét ide soroljuk, amely változást idéz elő gondolkodásában,
viselkedésében. A tanulás legfontosabb irányítója ebben az életkori szakaszban a személyes
érdeklődés – minden esetben tevékenység által, illetve tevékenységbe ágyazottan történik.
Bölcsődei színterei a természetes élethelyzetek, a gondozás és a játék. A tanulás alapfeltételeinek
– fizikai és érzelmi biztonság – megteremtését kiemelten kezeljük, mindkettőnek teljesülnie kell
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ahhoz, hogy a gyermek érdeklődéssel forduljon környezete felé, ismerkedni, tevékenykedni
akarjon.
A megfelelően ingergazdag környezet biztosítását szintén az alapfeltételek közé soroljuk, ezért
gondot fordítunk a játékkészlet összeállítására:
 az eszközök feleljenek meg a kisgyermek életkorának, fejlettségének, érdeklődésének
 az eszközök reprezentálják a kisgyermek szűkebb és tágabb környezetét, lehetővé teszik
az események, élmények eljátszását
 feleljenek meg mind az egészségügyi, mind a pedagógiai szempontoknak
 legyen minden tevékenységformához megfelelő eszköz
 az eszközök keltsék fel a kisgyermek érdeklődését
 az eszközöket többféle tevékenységhez lehessen felhasználni
 arányaiban közel hasonló legyen a fiúknak-lányoknak szánt játék
Az eszközöket aktivitásra, szabad választásra módot adva, rendezetten tároljuk.
Kisgyermeknevelőink elegendő időt biztosítanak az egyéni tapasztalatszerzésre,
élményszerzésre, önálló tevékenykedésre, emellett tapintatosan támogató jelenlétükkel, bátorítómotiváló magatartásukkal segítik az örömteli folyamatokat, kerülve a direkt, erőltetett
ismeretgyarapítást. Tanulási formának tekintjük az utánzást, a spontán tapasztalatszerzést, az
interakciókból származó ismeretszerzést, a szokások kialakulását.
Az új információkkal való kapcsolatba kerülés, azaz a tanulást segítő tevékenységünk többféle
módon valósul meg:
 a kisgyermeknevelő bátorító – támogató – megerősítő jelenlétét
 a szituációnak megfelelő segítséget – ötletadást – magyarázatot – együttműködést
 direkt vagy indirekt befolyásolást
 mintaadást, modellnyújtást
A kisgyermek fejlődése szempontjából optimálisnak mondható indirekt, kompetenciáit
figyelembe vevő, azoknak érvényesülési lehetőséget biztosító módokat részesítjük előnyben.
A sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésben részt vevő gyermekek esetében figyelembe
vesszük a tanulási folyamat esetleges akadályozottságát.
3.2.Gondozás
Célunk, hogy minél szorosabb, bensőségesebb kapcsolat alakuljon ki a gyermek és
kisgyermeknevelője között, amelynek elsődleges feladata a gyermek testi szükségleteinek
kielégítése. A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a
gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége
legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a szülő, a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását,
támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait megerősítéssel, dicsérettel jutalmazzuk (ez növeli az
együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő
idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel
való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak
az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. A gondozási helyzetek tartalommal való
kitöltése jelentős mértékben segíti a szokáskialakítást és az önállósodást. Az étkezéssel
kapcsolatban fő nevelési célunk, hogy a gyermek jó étvággyal, örömmel, korának, fejlettségének
megfelelő módon fogyassza el az ételt. Ezért lényeges, hogy az étkezéshez nyugodt
körülményeket, próbálkozásaihoz elegendő időt teremtsünk. Hosszú folyamat vezet addig, amíg
a gyermek eljut az önálló evésig. Ebben segít a kisgyermeknevelőink figyelme, türelme, ha a
kisgyermek egyéni szokásait, fejlődési ritmusát jól ismerve alkalmazza a különböző
módszereket.
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3.3.Játék
A játékot a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tekintjük, amely segít
a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális
fejlődését. A bölcsődei nevelés legfontosabb eszközének tartjuk.
Kisgyermeknevelőink a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök)
biztosításával és nevelői magatartásukkal, támogatják az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet,
a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a
játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A társakkal való együttlét örömet
szerez, kedvezően befolyásolja az értelmi és érzelmi fejlődést. 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 társas
kapcsolatok fejlődésére, alakulására elsősorban a játéklehetőségek teremtenek lehetőséget. A
kisgyermeknevelő feladata a nyugodt, derűs légkör megteremtése, szükség estén segítség a
konfliktusok megoldásában.
A játék a gyermek alapvető tevékenysége, lehetőségét a korai életévekben magas színvonalon
biztosítani tehát hosszútávon megtérülő befektetés. A bölcsődei játékban a „Játék a bölcsődében”
módszertani levél számunkra az irányadó, kiemelve a gyermek számára biztonságot nyújtó
felnőtt, a kisgyermeknevelő szerepét, amely a gyermek igényeihez és fejlettségéhez igazodó
tevékenységekben, a hozzájuk kapcsolódó élményekben, a felnőtt mintanyújtásában, a folyamat
komplexitásában nyilvánul meg.
3.4.Mozgás
Csecsemő – és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, ebben az időszakban
minden terület fejlődésének az alapja. A korosztály mozgásigénye rendkívül nagy, ezért olyan
környezeti lehetőséget kell biztosítani, mely ez irányú tevékenység kielégítésére alkalmas.
Bölcsődénk rendelkezik olyan nagy udvarral, mely minden szempontból megfelel gyermekeink
számára a szabad levegőn tartózkodásra, játékra, mozgásra. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
környezetünk balesetmentes legyen és, hogy kiküszöböljük a veszélyforrásokat. Nemcsak az
udvaron tudjuk biztosítani gyermekeink számára a minél nagyobb mozgásteret, hanem a
csoportszobában és az általunk is igénybe vehető óvodai tornaszobában, ahol bölcsődéseink
életkorának megfelelő eszközöket használjuk. A nagymozgásos, mozgásfejlesztő játékok
használatával gyakorolják az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, testi
képességeik, mint erőügyesség, gyorsaság, állóképesség. Utóbbiaknak fontos szerepük van az
egészség megőrzésében, és mindezek mellett egyéb képességek fejlődésére is hatással vannak.
3.5.Mondóka, ének
A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához
igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és
értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét,
zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban,
játékhelyzetben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket, örömélményt
keltenek, érzelmi biztonságot adnak a kisgyermeknek. A mondókákat dallamosan, ritmikus
mozgássorral mutatjuk be, és többször elismételjük, mivel egy-egy dal, mondóka csupán néhány
másodperc és mire a gyermek ráfigyel, felfogja, már véget is ér. A hangulat kialakulásáért és a
zenei hatás tartós hatása miatt is lényeges az ismétlés, mindaddig, míg a gyermek figyelme és
érdeklődése megkívánja. Bölcsődénkben fontosnak tartjuk, hogy a szülőket segítsük
mintanyújtással ezen a területen, ennek érdekében a csoportok faliújságján elhelyezzük az éppen
aktuális dalokat, mondókákat.
3.6. Vers, mese
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A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, gondolkodás,
emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A vers ritmusa, a mese cselekménye az
érzelmeken keresztül hat 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 beleélés, az érzelmi azonosulás fejleszti
empátiáját, gazdagodik szókincse, de segít a személyes élmények feldolgozásában is. A
bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van. A helyzetek alakítását,
alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó igényei befolyásolják
elsősorban. Tapasztalataink szerint kedveltek a különböző mozgásformákkal kísért versek,
mondókák, melyeket szívesen alkalmazunk.
Az anyanyelvi nevelés
Az anyanyelv legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek közötti
kommunikációnak fejlesztésével a gondolkodás is fejlődik. Az első három évben az anyanyelv
elsajátításának folyamatáról beszélhetünk, melyet a kisgyermeknevelő tudatosan segíthet. Az
anyanyelv elsajátítása ép beszélő környezetben lehet csak sikeres. Az anyanyelv elsajátításának
segítése komplex nevelési folyamat és hatás eredménye, a bölcsődei nevelési folyamat
egészében benne van. Meghatározó a felnőtt szerepe, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy
feladatunk közé tartozik ennek tudatosítása a szülőkben.
Mit teszünk az anyanyelvi nevelés területén?
A nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása alapfeltétel. Már a legfiatalabb kortól beszélünk a
gyermekhez, beszédünkre várjunk választ. Megfelelő érzelmi légkör kialakításával a beszédöröm
kialakítása, majd fenntartása. A gyermekek életkori, egyéni fejlettségükhöz mérten merjenek,
tudjanak kérdezni, kérdéseikre fejlettségüknek megfelelő szinten kapjanak választ. A
beszédfejlődés bizonyos állomásaitól törekedjünk tudatosan a beszédértés, beszédaktivitás,
artikulálás, szókincs fejlesztésére. A vers, mese nagy hatással van a kisgyermekek érzelmi-,
értelmi- (ezen belül beszéd, gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A
versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a
személyiségre. Ezen lehetőségeket figyelembe véve a népi és irodalmi művekben, a verselés,
mesélés, képeskönyv-nézegetés, bábozás dramatikus hatásain keresztül, azoknak bensőséges
kommunikációs helyzetét kihasználva, a mindennapi tevékenységbe ágyazottan a
kisgyermeknevelőink olyan élményeken keresztül biztosított tapasztalatok és ismeretek
elsajátítását segítik, melyben fejlődik a kisgyermekek emberismerete, a főhőssel való azonosulás
által empátiája, gazdagodik a szókincse és az önálló véleményalkotás kialakulása. Az anyanyelvi
élmények színterei a csoportszobák, az udvar. Az esetleges ejtési és beszédhibákat ebben a
korban nem javítjuk ki.
3.7. Alkotó tevékenységek
Az öröm forrása maga a tevékenység, - az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az
alkotás, - nem az eredmény. A kisgyermeknevelőink a feltételek biztosításával, az egyes
technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítésével, az
alkotókedv ébren tartásával, a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével,
megőrzésével támogatják az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre
gyakorolt hatások érvényesülését. A gyermekek finommotorikáját fejlesztjük a különböző
technikák bemutatásával. Papírtépés, nyomdázás, vágás, ragasztás, gyurmázás, festés. A
gyermekek alkotásait a szülők számára is láthatóvá tesszük a faliújságon, vagy aki szeretné, haza
is viheti.
Egyéb tevékenységek
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Az egyéb tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, a
környezet aktív megismeréséhez, az egymásról és a környezetről való gondoskodáshoz
kapcsolódnak, a játék mellett a megismerési folyamatok fejlődését, a tanulást más formában
teszik lehetővé. Idetartozik, amikor a kisgyermekekkel közösen virágot ültetünk, és utána vagy
együtt, vagy önállóan a gyermekek meglocsolják a növényeket. Ősszel a faleveleket
gereblyézzük nagy örömmel közösen. Az öröm forrásai, az „én csinálom” élményének, az
együttességnek, a közös munkálkodásnak és a tevékenység fontosságának, hasznosságának
átélése lényeges. A kisgyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek. Az
önkéntesség nagyon fontos, a ténykedés nem lehet feladat. Ezek a helyzetek lehetőséget
nyújtanak az együttműködésre, a feladatok megosztására, ok-okozati összefüggések
felfedezésére, megértésére.
3.8. Környezet – természet tevékeny megismerése
Környezet megismerésének körébe tartozónak érezzük az önmagunkról és a környező világról
szóló ismereteket. Az első három évben fokozatosan alakul ki a kisgyermekben az önmagáról
alkotott kép. A testséma, majd az én – tudat kialakulását tudatos kisgyermeknevelői
tevékenységgel segítjük. A kisgyermek számára a fejlődés elsősorban a mozgásfejlődés során
nyílik a világ, megismerése a szűkebb környezetből halad az egyre táguló környezet felé. A
megismerési folyamatban a kisgyermeknevelő fontos szerepet tölt be. A tudatos tartalommal
kitöltött beszélgetések során beszélgetés témája lehet a család, segítve ezzel a szülő – gyermek
kapcsolat mélyülését, de a spontán beszélgetések témái lehetnek a közös élmények, történések is,
melyek az ismeretek bővülése mellett segítik a csoportkohézió erősödését is. Kiemelkedően
fontosnak tartjuk a társadalmi környezet ismeretei mellett a természeti környezet
megismertetését, megszerettetését. Azt gondoljuk, hogy a természetet, természetvédelemre
nevelést nem lehet elég korán kezdeni!
Mit teszünk ennek érdekében?
Fontosnak tartjuk a példaadást, a szemléletkialakítást. Lehajoljunk a természethez, saját, élő
környezetében figyeljük meg az élőlényeket. A gyermekek által felvetett témákat a természet
szeretetéről szóló ismereteinkkel gazdagítjuk. Kihasználjuk az időjárás, évszakváltozás kínálta
lehetőségeket.
Például:
Ősz: színes falevelek gyűjtése
Tél: hogyan védekezünk a hideg ellen – téli ruhadarabok elővesszük, madarakat etetünk, a
télhez kapcsolódó ünnepekre készülődünk.
Tavasz: éledő természetet megfigyelése, tavaszi ünnepekre készülődünk.
Nyár: a melegben pancsolás, vizezés, homokozás kerül előtérbe. A szabadban töltjük a nap
nagy részét, vigyázva, hogy a károsító napsugarak ellen védve legyenek a gyerekek.
A környezet, természeti – társadalmi ismeretek tágan értelmezett körébe beletartozónak érezzük
a matematikai ismeretek nyújtását is. Már óvodás kor előtt felfigyel a kisgyermek a dolgok
mennyiségi és minőségi összetevőire. Az ismeretek megszerzésében segít a tudatos nevelői
tevékenység a kisgyermeknevelő részéről. Játékcselekményébe építetten, az önállósodás
nyomán, a környezet megismerése során ismerkedik meg a kisgyermek matematikai tartalmú
ismeretekkel, melyen nem a számfogalmak elsajátítását, hanem a relációk fokozatos
megértésének segítését, helyes használatát értjük.
 Gondozási műveletek folyamatában: viszonyfogalmakkal, elöl – hátul, felül – alul, kicsi
– nagy, hosszabb – rövidebb.
 Étkezés, terítés: pohár, bögre, tányér, elosztás egyenlő részekre. Ki van jelen, ki hiányzik.
Játéktevékenységekben is kihasználjuk a lehetőségeket, helyzeteket úgy, hogy az nem
erőltetett. Tudjuk, mikor kell a háttérbe vonulni, és mikor igénylik a gyermekek a
közreműködésünket.
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Gyermekeink napirendje:
Időpont

Tevékenységek

6.30-8.00

Gyermekek érkezése a bölcsődébe, szabad játék, szükség szerint mosdó
használat

8.00-8.30

Reggeli

8.30-9.30

Szabad játék

9.30-9.50

Tízórai

9.50-10.45

Kimenetel az udvarra, udvari játék (időjárástól függően)

10.45-11.25

Bejövetel az udvarról, tisztázás, mosdó használat

11.25-12.10

Ebéd

11.50-14.30

Alvás

14.30-15.00

Ébredés, tisztázás, mosdó használat

15.00-15.30

Uzsonna

15.15-16.30

Szabad játék, hazamenetel

A napirend folyamatosan igazodik az évszakos időjáráshoz, a hűvösebb évszakokban a
szabadban töltött idő csökken, a meleg évszakban a leírtakhoz képest növekszik.
Csoportjaink a következők:
- Pillangó csoport
- Katica csoport

V. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
Gyermekek napközbeni ellátása: a hét 5 napján, naponta 6.30.-16.30 –ig.
Intézményünkben a beiratkozási időszak minden év májusa - melynek időpontját Siklós Város
honlapján is közzéteszünk - , illetve a gyermekek felvétele folyamatos, a szülők igénye szerint, a
szabad férőhelyek tekintetében. A védelembe vett gyermekek felvételéről azonnal haladéktalanul
gondoskodnunk. A gyermekcsoportok kialakításában a szakmai szabályokat figyelembe vesszük.
Ellátási forma:
Gyermekek napközbeni ellátása / alapellátás /
Gyermekfelügyeletet a tárgyi és személyi feltételek hiányában nem tudunk biztosítani.
Sajátos Nevelési Igényű gyermeket a tárgyi és személyi feltételek hiányában nem gondozunk.

1. Felvétel rendje
Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell elsősorban biztosítani:
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Akiknek szüleik vagy nevelőik munkavégzésük, a munkaerő piaci visszatérésüket segítő
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt, nem tudják
biztosítani a gyermek napközbeni ellátását, a felvételnél előnyt élvez az a gyermek (az
alábbi sorrendben) aki:
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
aki egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön élő – kivéve, ha
élettársa van - szülője nevel
betegsége miatt nem tudja biztosítani gyermeke napközbeni felügyeletét
akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a
három főt, de rá nézve a szülő GYED-ben, GYES-ben nem részesül, (LXXXIII. Tv.
42/C§e pontja alapján)
akinek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében- a
jelzőrendszer tagjai szerint- állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
akit-gyámhatósági határozat alapján-védelembe vettek, vagy gyámként kirendelt
hozzátartozója nevel.

A gyermek felvételét kérheti: a szülő/gondviselő, bölcsődei ellátását javasolhatja a
gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság. A bölcsődei felvételhez a szülő
személyes jelenléte szükséges, aki igényli a gyermek bölcsődei napközbeni ellátását.
Az intézménybe történő felvétel önkéntes az ellátott szülőjének (gondozójának) kérelmére
történik, melyet az intézmény vezetőjének kell benyújtani személyesen.
A kérelem benyújtása után a felvételről az ellátott nyilvántartásba vétele után az intézmény
vezetője dönt.

2. A felvételhez szükséges dokumentációk









a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján
bölcsődében gondozható,
munkáltatói igazolás a szülők munkaviszonyáról, vagy a Munkaügyi Hivatal igazolása a
programban való részvételről, a képzésről, időtartamáról
gyermek és a szülők lakcímkártyája,
gyermek TAJ kártyája
gyermek anyakönyvi kivonata
Csatolni kell azokat az igazolásokat, mely a Gyvt. 150 §(5.) bekezdésében meghatározott
kedvezmények igénybevételét és jogosultságát alátámasztja
Gyvt. 150§ 5) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj
fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.
(6) Bölcsőde esetében
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy
gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj
- a 151. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - csak az étkezésért kérhető.
A c) pont szerinti gyermekszámot a 151. § (10) bekezdésében foglaltak szerint kell
meghatározni.
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Tanulói jogviszony esetén iskolalátogatási igazolást,
Magyar Államkincstár igazolása (egyedülálló szülő, tartós betegség esetén, családi
pótlék folyósításáról 3 gyermek esetén)

A felvételkor az intézményegység vezetője tájékoztatást ad az intézményi ellátás tartalmáról, az
intézmény házirendjéről, fizetendő térítési díjról, a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti
fórumról, panaszjoga gyakorlásának módjáról, az intézmény által vezetett reá vonatkozó
nyilvántartásokról, szakmai programról. Ezt követően az intézmény és az ellátásra jogosult gyermek

törvényes képviselője megállapodást köt egymással, melyben nyilatkozik arról, hogy az általa
megadott személyes adatok megfelelnek a valóságnak, és ha abban változás áll be, azt köteles
jelezni.

3. A bölcsődei elhelyezés megszűnése








A szülő jelzi az intézményegység vezetőnél gyermeke bölcsődei elhelyezésének
megszűntetési igényét,
Jogosultsági feltételek megszűnésével.
A nevelési év végén, ha a gyermek 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
Ha a szülő a házirendet az intézményvezető írásbeli figyelmeztetésére sem tartja be.
Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább egybefüggően
10 napig indokolatlanul nem veszi igénybe, az a gyermekjóléti alapellátás keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátásának (bölcsődei ellátás) megszüntetését vonhatja
maga után. Az ismételt indokolatlan hiányzás esetén a szülő, törvényes képviselő részére
levélben felszólítás kerül kiküldésre, hogy igazolja a gyermek távollétét. Amennyiben
erre a levél kézhezvételétől számított 5 napon belül nem kerül, sor a gyermek bölcsődei
jogviszonya megszüntetésre kerülhet.
A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése alapján az intézményegység vezető az önkéntesen igénybe vett
gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a
jogosultat, illetve a törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes
képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

VI. A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI
FORMÁJA
1.

A házirend célja és feladata

A házirendben foglalt előírások célja biztosítani a bölcsőde törvényes működését, a
bölcsődei nevelés és gondozás zavartalan megvalósítását, valamint a kisgyermekek
bölcsődei csoportjában életük megszervezését.

2.

A házirend hatálya

Kiterjed a Siklósi Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei intézményegységébe felvett
kisgyermekek szüleire, az intézményben dolgozó kisgyermeknevelőkre és
alkalmazottakra.
3. A házirend nyilvánossága:
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•
•

•
•
•

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (szülőknek, valamint a
bölcsőde alkalmazottainak) meg kell ismernie
A Házirend egy-egy példánya megtekinthető:
gyermeköltözőben
vezetői irodában
bölcsőde irattárában
A házirend egy példányát a bölcsődébe történő felvételkor a szülőnek át kell adni,
és a szülőnek nyilatkoznia kell annak elfogadásáról.
Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól a bölcsődevezetőnek
tájékoztatni kell a szülőket.
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet a bölcsőde vezetőjétől,
valamint a gyermek nevelőjétől fogadóórájukon vagy ettől eltérően előre
egyeztetett időpontban.

VII.AZ IGÉNYBE VEVŐK ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST
VÉGZŐ SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELMÉVEL
KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból. Különösen az ellátott, vagy a törvényes
képviselője, neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, cselekvőképességének hiánya,
korlátozottsága, fogyatékossága, vagy egyéb helyzete miatt. A szolgáltatást igénybe vevő
jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a törvény felhatalmazása alapján készült
kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.

1. A gyermeknek joga van
 védelemre és gondoskodásra a család és az ellátó rendszer részéről, amely a megfelelő
testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges,
 szülői szeretetre, amely nélkülözhetetlen a saját családi környezetében történő
nevelkedéshez,
 rendszeres egészségügyi ellátáshoz,
 hogy a bölcsődei ellátását, napirendjét úgy alakítsák, ami az életkorának, fejlettségi
szintjének és szükségleteinek megfelelő,
 ahhoz, hogy legyen elegendő ideje játékra, pihenésre,
 hogy, személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák,
 hogy a bántalmazással – fizikai, szexuális, vagy lelki erőszakkal-, az elhanyagolással
szemben védelemben részesüljön,
 hogyha szükséges, kapjon segítséget a saját családjában történő nevelkedéshez,
személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához,
 a fejlődését és személyisége kibontakoztatását segítő különleges ellátáshoz, amennyiben
sajátos nevelési igényű, vagy tartós beteg gyermekről van szó,
 a családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben
részesülnie.
Az igénylő családok számára ismertté kell tenni a gyermekjogi képviselő nevét, és hivatali idejét.
A gyermekjogi képviselő, a személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosító intézményi
elhelyezést igénybe vevő számára biztosít segítséget jogai gyakorlásában.
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2. A szülőnek joga van






megválasztani azt a bölcsődét, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza,
megismerni a bölcsőde nevelés-gondozás elveit, házirendjét,
megismerni azon gyermekcsoport életét, ahova gyermeke kerül,
megismerni gyermeke kisgyermeknevelőjét,
tanácsot kérni, illetve rendszeres tájékoztatást kapni gyermeke fejlődéséről a
kisgyermeknevelőtől, vagy szakemberektől,
 megismerni azokat a dokumentációkat, melyek gyermeke ellátásával kapcsolatosak,
 a bölcsőde munkáját támogatni segítő véleménnyel, javaslattal,
 az érdekképviseleti fórum tagjaként az ellátásra jogosultak érdekeit képviselni.
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, emberi
méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint azt, hogy, a munkáltató
megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. Az intézményben nem állhat
alkalmazásban olyan személy, akivel szemben a gyermekek védelméről, és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény kizáró tényezője áll fenn.

3. A kisgyermeknevelőnek joga van






ahhoz, hogy a munkájával kapcsolatban hozzájusson a szükséges információkhoz,
a vele jogsértő, vagy etikátlan bánásmóddal szembeni védelemre,
ahhoz, hogy ugyan a munkája során a gyermekek érdekeit tartja elsődlegesnek, de ez nem
sértheti egyéni, magánéleti, állampolgári érdekeit, jogait,
a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetéhez és a Magyar Bölcsődék
Egyesületi tagságához csatlakozni jogvédelme érdekében
a különös védelemhez, amennyiben várandós, vagy kisgyermeket nevel.

4. Jogosultak érdekvédelme
Az ellátásban részesülők érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum /GYVT 35§ (1)/szolgálja és
szabályozza.
4.1. A fórum működése:

A fórum testületként működik. A megválasztott, illetve megbízott tagok maguk közül választják
meg a vezetőjét. A fórum alkalomszerűen működik, összehívásáról a vezető gondoskodik. A
fórum döntéseit a tagok többségének egyetértésével hozza meg, melyhez a tagok többségének
jelenléte szükséges.
4.2. A fórum tagjai:

a.) az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői közül 2 fő
b.) az intézmény dolgozói közül
1 fő
c.) fenntartó képviseletében a szociális bizottság elnöke
1 fő
4.3. A fórum feladatai:

•
•

A bölcsőde dolgozóival közösen rendezi a család-bölcsőde együttműködését szolgáló
rendezvényeket.
15 napon belül köteles kivizsgálni a gyermekkel és hozzátartozójukkal kapcsolatos
sérelmeket, panaszokat, mely a vizsgálat eredményéről és megoldási módozatairól írásban
23

Siklósi Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei intézményegységének Szakmai Programja

•
•
•
•
•
•
•
•

értesíti a panasztevőt. (A szülő, ha nem elégedett az eredménnyel, joga van a fenntartóhoz
fordulni.)
Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.
Intézkedést kezdeményezhet a fenntartóval a szakmai ellenőrzést ellátó megyei
gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.
Véleményt nyilváníthat az intézményvezetőjénél a gyermeket érintő ügyben.
Javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban lévő szolgáltatások
tervezéséről, működéséről, az ebből származó bevételek felhasználásáról.
Egyeztetési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásáról. A gyermek szülője, vagy más
törvényes képviselője, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és
szakmai szervek panasszal élhetnek a fórumnál:
az intézményi ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében
gyermeki jogok sérelme
intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén

VIII.A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓK FOLYAMATOS SZAKMAI
FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
1. Önképzés, továbbképzés
A munkájára igényes szakember a továbbképzéseken való részvételen felül is rendszeresen
képezi magát. Ehhez a bölcsőde biztosítja a szakmai folyóiratok beszerzését, jogszabályokat
értelmező kiadványokat, Internet használatának lehetőségét, audiovizuális eszközöket, valamint
szakmai kiskönyvtárat. A magas színvonalú munkát, amely a mai szakmai követelményeknek
megfelel, csak úgy tudjuk megvalósítani, ha folyamatosan képezzük magunkat, bővítjük,
gazdagítjuk ismereteinket. Ez történhet akkreditációs képzésen való részvétellel, vagy a
magasabb szintű szakképzettség megszerzésével.
A 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet
szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek adataink működési nyilvántartásba
vételét, a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet pedig a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzését határozza meg. Ezen rendeletek értelmében, a nyilvántartásba vett, szakképzett
dolgozónak meghatározott számú kredit pontot kell gyűjtenie a 4 éves képzési ciklus alatt. 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 továbbképzésre
kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80 pont, egyéb
szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni.
2018.január 1-től, a vezetőképzés keretében a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven
belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá az alapozó képzés teljesítésének időpontjától
számított két éven belül, majd ezt követően két évenként megújító képzés teljesítésére köteles
minden vezető. Fontos az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatok megtervezése, hogy
mindenki eleget tudjon tenni a rendelet előírásainak, ezért évente továbbképzési tervezetet
készítünk. Év végén a pontok összesítésre kerülnek, és ha szükséges, akkor a lejelentési
kötelezettségnek is eleget teszünk, ami a bölcsődevezető feladata.

2. A kötelező továbbképzések tervezése
A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője éves továbbképzési tervet köteles
készíteni.
A továbbképzési terv tartalmazza:
24

Siklósi Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei intézményegységének Szakmai Programja


A tárgyévben továbbképzésben résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára
kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és várható
távolléti idő feltüntetésével.
 Helyettesítésre vonatkozó tervet
 Források megjelölését és felosztását.
A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a
továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti
díjat fizetni, valamint a továbbképzés részvételi díját viselni.
A továbbképzések témáinak kiválasztásánál lehetőséget biztosítunk, hogy a kisgyermeknevelők
érdeklődési körüknek megfelelően válasszanak.

3. Továbbképzés, képzési rendszer
A bölcsődei nevelési-gondozási feladatok ellátását nagymértékben befolyásolja a megfelelő
szakmai képzettség, mely kötelező feladat. A továbbképzésre normatíva igényelhető.
A képzési előírások nagymértékben változtak, különös tekintettel a Csecsemő- és
kisgyermeknevelő (BA) képzésre. A képzések tekintetében a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet ad
útmutatót. A kisgyermeknevelők a meghatározott terv szerint vesznek részt szervezett
továbbképzéseken. Kötelezően előírt továbbképzést évente egy kisgyermeknevelő teljesít.
A továbbképzés jogi hátterét a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet tartalmazza.
A szakmai programban foglaltak jellemzik a bölcsődében dolgozók szakmai törekvéseit.
Célunk a fent megfogalmazottak maradéktalan megvalósítása. A végrehajtáshoz szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a bölcsőde vezetője, valamint a fenntartó a felelős. A
szakmai tartalom megvalósításáért az intézmény valamennyi dolgozója felelősséggel tartozik.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Megállapodás bölcsődei ellátásra
2. számú melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat

Siklós, 2020.08.24.

Tóth Mónika
Intézményegység vezető
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Legitimációs záradék

Az érvényességet igazoló aláírások
Készítette
…………………………………………………
…
Tóth Mónika

…………………………………………….
Fromberger Gáborné
intézményvezető

intézményegység-vezető

A Siklósi Óvoda és Bölcsőde
kisgyermeknevelői közössége a Szakmai
Programot megtárgyalta és elfogadta

A Szülői Érdekképviseleti Fórum a Szakmai
Programot megtárgyalta és elfogadásra
javasolja

………………………………………………
….

……………………………………………..
a szülők nevében (névaláírás)

a közösség nevében (névaláírás)

…………………………. sz. határozatszámon jóváhagyta
Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…………………………………………………..
Riegl Gábor polgármester
Siklós Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevében
Hatályba lépés, érvényesség: fenntartói jóváhagyást követően visszavonásig, módosításig
Egyidejűleg a 2015-ben elfogadott szakmai program hatályát veszti
A dokumentum jellege: nyilvános
Megtalálható az intézmény irodájában
Iktatószám: …………./ 2020
Készült 2 eredeti és 2 másolati példányban
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1.

számú melléklet - Megállapodás bölcsődei ellátásra

Bölcsőde neve, címe (fejbélyegző)

Ügyiratszám:
Tárgy: megállapodás
Megállapodás bölcsődei ellátásra
Megállapodás, amely létrejött
a) egyrészről,
□ az ellátást nyújtó állami fenntartású intézmény (továbbiakban: intézmény) részéről,
melynek adatai:
 az intézmény neve: Siklósi Óvoda és Bölcsőde
 az intézmény címe: 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 33.
 az intézményt képviseli: Fromberger Gáborné
b) másrészről az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője részéről
 az alábbi gyermek vonatkozásában:
- természetes személyazonosító adatai:
- név:
- születési helye és ideje:
- anyja születési neve:
 egyéb, önként szolgáltatott adatai:
- lakcíme:
- tartózkodási helye:
- személyazonosításra szolgáló adata
- TAJ száma:
 a gyermek szülője/vagy törvényes képviselője:
- természetes személyazonosító adatai:
- név:
- születési neve:
- születési helye és ideje:
- anyja neve:
 egyéb, önként szolgáltatott adatai:
- lakcíme:
- tartózkodási helye:
- személyazonosításra szolgáló adata:
- adószáma:
- telefonszáma:
illetve, között a gyermek bölcsődei ellátására.
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A megállapodás tárgya

1.

Az intézmény az igénybe vevő részére bölcsődei ellátást nyújt.
Az intézmény a vonatkozó szolgáltatás nyújtására működési engedéllyel rendelkezik. (a
működési engedélyének száma: SO239527 SO239534)
Az ellátás nyújtásának pontos helye: 7800 Siklós, Köztársaság tér 7.
2.
Az ellátás időtartama:
A felek tudomásul veszik, hogy az ellátás kezdetének időpontja ……………. napja, valamint
az intézmény az ellátást az ellátást igénybe vevő részére határozott/határozatlan időtartamra
szólóan biztosítja.
Határozott időtartam esetén: …………..év ……….hó ……….-tól ……………..év ………..hó
………..napig.
3.
Az ellátást igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt
a gyermek számára.
Tartalma: napközbeni ellátás a 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-,
szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.
Biztosításának módja:
1. az ellátás időintervalluma: napos bölcsőde, 10 óra igénybe vehető időtartamban
2. az ellátás gyermekcsoportban történik
3. az ellátás térítési díj ellenében történik.
Az alapellátás keretén belül az intézmény biztosítja a gyermek életkorának és egészségi
állapotának megfelelő:
a) gondozást és nevelést, így:
 a fokozatos beilleszkedés lehetőségét a törvényes képviselő közreműködésével
 megfelelő textíliát és bútorzatot
 a játéktevékenység feltételeit
 a szabadban való tartózkodás feltételeit
b) az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetést.
4.

A személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályok

4.1.

A személyi térítési díj összege

A személyi térítési díj konkrét összegben kerül megállapításra.
A gyermekvédelmi törvény 148. § (2) bekezdése, valamint
a) a 151. § (3) és (4) bekezdése alapján a bölcsődei ellátás keretében biztosított
gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj összege: ………… Ft.
b) a gyermekvédelmi törvény 21/B. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint 100 %-os normatív
kedvezmény vehető figyelembe:
aa) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
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 a tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130 %-át,
 nevelésbe vették,
ba) azon aa) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. Évi III. törvény hatálya alá
tartozó intézményben helyeztek el.
A normatív kedvezményen túl igénybe vehető kedvezmények:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
c) a fenntartó döntése alapján
□ gondozásra megállapított személyi térítési díj van, összege: …………. ft/ nap,
melyet készpénzben, a Siklósi Óvoda és Bölcsőde (7800 Siklós, Dózsa Gy. u.
33.) irodájában lehet befizetni.
Nem lehet a gondozásért személyi térítési díjat kérni:
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
 a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
 a három vagy többgyermekes család gyermekének
 az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy
gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek gondozása esetén.
A személyi térítési díj megállapításánál a gyermekvédelmi törvény 150. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó bölcsődei ellátása esetében a gyermek
családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.
A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az egy főre jutó
rendszeres havi jövedelem:
 25 %-át, ha a fenntartó bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a
bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat,
 20 %-át, ha a fenntartó a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett
a gyermek gondozására nem állapít meg személyi térítési díjat.
4.2.

A térítési díj kiszámítása

A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az étkeztetést nyújtó intézmény vezetője az
étkeztetési nyersanyagköltség napi összege általános forgalmi adóval növelt összegének és az
igénybe vett étkezések számának – valamint a normatív kedvezményeknek – a
figyelembevételével állapítja meg.
A gondozás személyi térítési díját az intézmény vezetője teljes hónapra állapítja meg akkor is, ha
a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.
4.3.

A térítési díj megfizetésére kötelezettek
29

Siklósi Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei intézményegységének Szakmai Programja

A térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy
más törvényes képviselő fizeti meg.
A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg.

4.4.

A személyi térítési díj megfizetése

A személyi térítési díjat:
□ az igénybevétel napjától egy hónapra vetítve, előre kell megfizetni a tárgyhónap
15. napjáig.
□ az igénybevétel napjától a kormányrendeletben meghatározottaktól eltérően – a
faliújságon jelzett időpontig – köteles megfizetni a személyi térítési díj összegét:
személyesen az Eatrend Kft. irodájában (7800 Siklós, Iskola u. 25.).
Ha a térítési díj fizetésére kötelezett személy a fentiekben megjelölt határidőn belül a személyi
térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az intézményvezető 15 napos
határidő megjelölésével felszólítja a kötelezettet az elmaradt személyi térítési díj megfizetésére.
Ha a határidő eredménytelenül telik el, akkor a díjhátralék nyilvántartásba vételre kerül. A
nyilvántartott díjhátralékok behajtásáról az intézmény tájékoztatása alapján a fenntartó
gondoskodik.
4.5.

A személyi térítési díj felülvizsgálata

A személyi térítési díj összege – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény meghatározott kivételekkel – a megállapítás időpontjától függetlenül
évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.
5.

A bölcsődei ellátás megszűnésének módjai

A bölcsődei ellátás megszűnik
a) a határozott idejű elhelyezés esetén megjelölt időtartam – illetve meghosszabbított
időtartam – elteltével,
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.
Az ellátás megszüntetését kérelmezni kell, melynek alapján az intézményvezető az ellátást
megszünteti.
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.
Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető írásban értesítést (határozatot) küld.
A bölcsődei ellátás megszűnik:
 ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még
nem érett óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő szeptember 1-jével,
 a fenti pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
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- 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 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. A bölcsőde orvosa a szakvélemény kialakítása előtt
más szakember (gyógypedagógus, pszichológus, kisgyermeknevelő stb.) véleményét is kikéri.
6.

Nyilatkozatok

6.1. az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a gyvt. 33. § (2)
bekezdésében meghatározott tájékoztatást megkaptam, azaz tájékoztattak:
 az ellátás tartalmáról és feltételeiről
 a bölcsőde által vezetett, gyermekre és a törvényes képviselőre vonatkozó
nyilvántartásokról
 az érték és vagyonmegőrzés módjáról
 a bölcsőde házirendjéről
 a panaszjog gyakorlásának módjáról
 a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról
 az érdek-képviseleti fórumról
6.2.

Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy:
 a gyermekvédelmi törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz köteles
vagyok adatot szolgáltatni
 nyilatkoznom kell a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító
adatokban beállott változásokról.

Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a
Siklósi Óvoda és Bölcsőde, mint adatkezelő a bölcsődei ellátás igénybevételére megkötött jelen
megállapodásban megadott személyes adatokat a megállapodás megkötése és nyilvántartási
célból kezelje.
Az adatkezelés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényen, mint kötelező adatkezelésen és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a)
pontjában előírtak szerint az önkéntes hozzájárulásomon alapul.
Tudomásul veszem, hogy a kezelt adatokat az adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján megadandó adatokat a gyermekem intézményi jogviszonyának megszűnését
kövező 5 év időtartamig.
- az önkéntes hozzájárulásom alapján megadott adatokat a gyermekem intézményi
jogviszonyának megszűnését követő 1 év időtartamig.
Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá tudomásul
veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek tájékoztatást és bármikor
kérhetem az adataim törlését az adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött megkeresésemmel,
amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs.
Adatkezelő neve:
Postai címe:

Siklósi Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei intézményegysége
7800 Siklós, Köztársaság tér 7.
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Siklósi Óvoda és Bölcsőde – Bölcsődei intézményegységének Szakmai Programja
Email címe:
Telefonszáma:

ski.hetszinvirag@gmail.com
72/351-817; 30/884 2015

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi
elérhetőségein:
Hivatalos név:
Postai cím:
Telefonszám:
Email:
Weboldal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
+3613911400
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

6.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az
ellátásra vonatkozó gyermekvédelmi jogszabályok, valamint az 1997.évi XXXI. Tvc.
rendelkezései az irányadóak.
A felek a megállapodást közös elolvasást követően, mint akaratukkal megegyezőt írják alá.
Kelt: Siklós, 2020.augusztus 24.
az ellátott részéről:

az intézmény részéről:

………………………………………………… …………………………………………………
………………………
………………………
ellátást igénybe vevő törvényes képviselője
intézményegység vezető

2.számú melléklet – Szervezeti és Működési Szabályzat
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