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Gyermekképünk 

 

Egy harmonikusan, sokoldalúan fejlődő gyermek – aki testileg és lelkileg egészséges – 

szociálisan kompetens. Nyitott az őt körülvevő világra, környezetében jól eligazodó, 

érdeklődő, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező személyiség. Örömben, 

nyugalomban, szeretetteljes légkörben éli meg mindennapjait. 

 

 

Az intézmény bemutatása 

 

Településünkön felmerült a bölcsőde létesítésének gondolata. A bölcsőde hiánya főleg az 

utóbbi években jelent nagyobb gondot a fiatal szülők számára, akik közül egyre többen 

mennének el dolgozni a gyermekük 3 éves kora előtt. Ez számukra csak úgy lehetséges, ha 

meg tudják oldani gyermekük napközbeni elhelyezését, amelyre a bölcsőde jelentené a 

legoptimálisabb megoldást.  

A képviselőtestület döntése alapján a bölcsőde az óvodával közös intézményként működik.  

Ez az ellátási forma nagy segítség a családok számára, mert javítja a szülők elhelyezkedési 

esélyeit, és könnyebbség abban az értelemben, hogy az iskola előtt ugyanabba az intézménybe 

írathatják be gyermeküket. A bölcsődei gondozónők és az óvodapedagógusok létbiztonságát 

fokozhatja, előnyös a szakmai fejlődésre, jobb lehetőséget biztosít a fejlesztésre. 

A közös intézményben kiemelt szerepet kap egymás szakterületének megismerése, a 

kölcsönös tapasztalatszerzés lehetőségeinek megteremtése.  

A bölcsőde és az óvoda egy épületben, azonos bejárattal, azonban külön szárnyban és 

szeparált udvarrésszel működik. A közös intézményben a bölcsőde szakmailag önálló, külön 

szakmai vezetővel rendelkezik. 

A bölcsődében a fenntartó a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő számú munkaerőt 

foglalkoztat. A fenntartó ezen felül vállalja, hogy a bölcsőde nyitvatartási ideje rugalmasan 

alkalmazkodik a szülők munkakezdéséhez és befejezéséhez. 

 

A Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Óvodája és Bölcsődéje Társulás 12 férőhelyen, 

egy bölcsődei csoportban fogadja a gyermekeket. A bölcsőde a fenntartó közigazgatási 

területén élő gyermekek ellátását tudja biztosítani. A bölcsődében a bölcsődei szakmai 

elvárások érvényesülnek a szakszerű gondozás – nevelés területén, kiemelt szerepet kap a 

gyermekközpontú pedagógiai megközelítés. 
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Bevezetés 

 

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömöt. 

De, hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Csak a lelki táplálék válik javára, 

 amit maga is kíván.”                            (Kodály Zoltán) 

 

 

 

I. JOGI KERETEK 

 

Szervezeti feltételek 

A bölcsőde alapító okirattal rendelkező jogi személy, szakmai önállósággal bír.  A bölcsőde a 

Hajnal Óvoda intézményével összevontan működik, biztosítva önálló szakmai egységként 

történő működtetését. [15/1998.(IV.30.)NM r.35§ (4)] 

 

A bölcsőde fenntartója 

Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Óvodája és Bölcsődéje Társulás 

 

A nyitva tartás 

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve az óvoda nyitva 

tartását, és a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek munkaidejét. 

Egy gyermek napi gondozása az alapellátás idejében a 12 órát nem haladhatja meg.  

Egyéb szolgáltatások működtetése, nyitva tartása tekintetében a fenntartó dönt.   
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II. A BÖLCSŐDEI ELLÁTOTTAK KÖRE, SZOCIÁLIS JELLEMZŐI, 

ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEI 

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. Bölcsődébe a családban nevelkedő gyermek 20 

hetes korától harmadik; fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az 

évnek december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos 

gyermek az ötödik életévét tölti be. 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./1997.XXXI.tv.42.§(1)/  

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem 

tudják biztosítani a napközbeni gondozását. 

A bölcsőde vállalhatja a hat éven aluli fogyatékos gyermek korai fejlesztését, gondozását, 

fejlesztő felkészítését, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik.  

A bölcsődébe történő felvételt fogyatékos gyermek esetén a gyermek rehabilitációját segítő 

szakember és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 30. §-ának (3) bekezdésében, valamint 

34. §-ának a) pontjában szabályozott szerv (a továbbiakban: szakértői bizottság) is 

kezdeményezheti, ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszervezhető. 

 

 

A bölcsőde kapcsolatai 

 

A bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki- és szülői jogok és kötelességek 

figyelembevételével végzi. A bölcsőde egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben 

tartásával együttműködik mindazokkal, akik a gyermekekkel illetve a gyermekek családjával, 

a családnak nyújtott szolgáltatások során kapcsolatba kerülhetnek (gyermekjóléti szolgálat, 

védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő központ, 

óvoda, a korai fejlesztés szakemberei, gyermekvédelmi szakellátás, gyámhatóság). 

 

A bölcsőde az óvodához igazodva, a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn 

belül biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén egy gyermek 

napi gondozási ideje: 10,5 óra: 6.30-tól – 17 óráig. 
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III. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 

 

A bölcsőde helyiségeit a funkciónak megfelelően alakítottuk ki. 

OTÉK előírásait figyelembe kell venni és kötelezően alkalmazni, valamint az MSZ-04 205/2-

87 építésügyi ágazati szabványt kell irányadónak tekinteni. 

 

A bölcsőde helyiségei és udvara 

 

A bölcsőde 12 férőhelyes, egyedi terv alapján épült, az óvoda bővítése során külön 

épületszárnyban helyezkedik el.  

A bölcsőde tárgyi felszereltsége megfelel „A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei” 

című módszertani kiadványban előírtaknak. (5sz.melléklet) 

 

A gyermekszoba alapterülete 1 db 50 m
2
 

A fürdőszoba alapterülete  1 db  20,96 m
2
. 

Az átadó helyiség területe  1 db 16,04 m
2
. 

 

 

A gyermekek által használt helyiségek 

 

Gyermeköltöző: külön helyiségben, a mosdó mellett helyezkedik el. 

Felszerelése megfelel a 0-3 éves korú gyerekek öltöztetési igényeinek. Minden gyerek részére 

biztosított a ruha- és cipőtároló, pad.  

Mosdó: a gyerek gondozását és önállósodását segítő berendezési tárgyak és eszközök a 

gyerek méretéhez és fejlettségéhez adottak. 

Gyerekszoba: az előírt alapterület 4 m
2
/fő 

Természetes megvilágítás legyen 

Sötétítés legyen 

A bútorozást balesetmentesen, a gyerekek fejlettségét figyelembe véve kell kialakítani. 

Tartós, melegburkolatú legyen, ami mosható és fertőtleníthető. 

A világítást közvetett formában, káprázásmentesen kell kialakítani, fényerő min. 300 lux. 

A szobák falai világosak és meleg színűek legyenek. 

A bútorzat fénytelen felületű legyen. 

 

A csoportszobából közvetlenül a teraszra ki lehet menni, esztétikus, tágas zöld területen az 

udvari játéklehetőség biztosított. Külön játszóudvari részt alakítottunk ki a bölcsődések 
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számára, így a gyermekek biztonságérzetéhez az ismerős társak nagymértékben 

hozzájárulnak.  

A játékkészlet összeállításánál a módszertani levél útmutatásait figyelembe vettük. Az 

eszközök beszerzése során a célunk, hogy a gyerekek minél több tevékenység eszközeihez 

hozzájuthassanak. 

 

Játszókert 

Felületi kialakítása: füvesített legyen, homokozó, beépített játékok. 

Kerítés 

Homokozó 

 

Játékkészlet 

      Egészségügyi szempontok: 

Könnyen tisztítható és fertőtleníthető legyen 

Balesetet ne okozzon 

Ne legyen olyan kisméretű, hogy orrba, garatba kerülhessen 

 

      Pedagógiai szempontok: 

 Minden tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek, figyelembe véve a 

kivitelezés, az elhelyezés szempontjait. Lényeges a pihenő sarok kialakítása. 
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IV. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

 

Intézményvezető 1 Óvodavezető 

Főiskola 

Szakmai vezető 1 Főiskola 

Csecsemő-és kis gyermeknevelő-gondozó 2 Középfokú 

Bölcsődei dajka 1 Szakképesítés 

 

A bölcsőde minden dolgozója rendelkezik a munkaköréhez előírt képesítéssel.  

A szakdolgozók részvétele a kötelező továbbképzéseken rendszeres (előírásnak megfelelően 5 

évente 60 pont), emellett házi továbbképzések keretében állandó önképzéssel is foglalkozunk. 

A bölcsődeorvos havi 4 órában végzi tevékenységét. 

A védőnő heti rendszerességgel látogatja a bölcsődei csoportot. Munka és pihenőidő 

meghatározására a KJT. és a hatályos jogszabályok érvényesek. 

 

 

V. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS SZAKMAI  PROGRAMJA 

 

1. A bölcsődei gondozás-nevelés célja 

 

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként 

napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. A családi nevelést segítve a 0 – 3 éves korú 

gyermekek nevelése, gondozása biztonságos, nyugodt környezetben, tevékenységbe ágyazott 

tapasztalatszerzés biztosításával, egyéni bánásmód alkalmazásával. 

Ez az időszak az első kötődések, a korai szocializáció időszaka, melynek döntő jelentősége 

van a későbbi személyiségfejlődésben. Ebben az életszakaszban a kisgyermek testileg-lelkileg 

még erősen függ a felnőttől. A bölcsődei gondozásunk, nevelésünk gyermekközpontú, a 

gyermeki személyiség egészséges fejlődésére és kibontakoztatására törekszik. 

A bölcsődei ellátás igénylése a felvételi kérelemmel történik, ezzel egy időben az 

intézményvezető megállapodást köt. (Felvételi kérelem: 2. sz. melléklet, Megállapodás: 3. sz. 

melléklet, Házirend: 4. sz. melléklet) 

 

2. A bölcsődei gondozás-nevelés alapprogramja 

 

 az általános emberi, etikai alapelvek 

 az ENSZ „Egyezmény a gyermekek jogairól” c. dokumentumban rögzítettek 
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 a pszichológiai és a szakmai kutatások eredményei 

 a 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerése 

 a bölcsődei gondozás-nevelés története alatt felhalmozódott értékek 

 a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata 

 

Mindezek figyelembevételével határozzák meg a bölcsődékben folyó gondozó-nevelő munka 

szakmai alapelveit, melyek érvényesek a speciális csoportokra és a szolgáltatásokra is, a 

sajátosságaiknak megfelelő kiegészítésekkel. Ezeknek az elveknek az elfogadása és a 

gyakorlatban való érvényesítése a bölcsődei gondozó-nevelő munkájának minimum 

követelménye. 

 

 

 

3. A bölcsődei gondozás-nevelés alapelvei 

 

 A család rendszerszemléletű megközelítése  

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges 

szempont a család működésének megismerése, megértése.  

A rendszerszemlélet lényege olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a 

kisgyermeket, hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a 

kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az 

erősségek hangsúlyozása által a szakember hozzájárulhat a család életminőségének 

javításához. 

 

 A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása  

A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a 

kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja.  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a 

koragyermekkori intervenció szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a 

kisgyermeknevelő feladata az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások 

felismerése és jelzése.  
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 A családi nevelés elsődleges tisztelete 

A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 

szolgáltató a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és azokat 

erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében.  

Mindezek értelmében fontos a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken 

és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató 

életébe. 

 

 A kisgyermeki személyiség tisztelete  

A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum, egyéni 

szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, bánásmód illeti meg. 

A bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a 

szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki 

jogok tiszteletben tartásával. Figyelmet kell fordítani az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, 

nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására. 

 

 A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe  

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A 

feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, 

kellő önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből adódóan a 

kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai 

kompetenciái fejlesztéséért.  

 

 A biztonság és a stabilitás megteremtése  

A kisgyermek egyéni igényeitől függő bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz 

történő beszoktatásra, adaptációs időszakra úgy tekintünk, mint a kisgyermek elveszett 

biztonságának újrateremtésére. A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága 

(„saját kisgyermeknevelő”-rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az 

érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A 

napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések 

tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események 
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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 nevelés minden területét érintő bármely változás esetén 

érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a szokások 

kialakulását. 

 

 Egyéni bánásmód érvényesítése  

A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, hiteles 

nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek spontán 

érésének, egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, 

kompetenciáját, nemzetiségi/etnikai, kulturális és vallási hovatartozását. A fejlődés ütemét 

mindig magához a gyermekhez viszonyítva kell megítélni. Minden új fejlődési állomásnak 

kiindulópontja maga a gyermek. Ezért fontos, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, 

szolgáltatóhoz járó kisgyermekek mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben 

részesüljön érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodásban és támogatásban. 

 

 Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége  

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensőséges, 

intim helyzetei. A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak 

elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében nevelés folyik. A 

nevelés helyzetei, lehetőségei nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás 

szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit. 

A professzionális gondozás, hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a 

nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere.  

 

 A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

 A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezért 

támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben. Biztosítani kell annak a 

lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken 
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keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, átélhesse a spontán tanulás 

örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének vágya. Kíváncsiságának fenntartásával, 

pozitív visszajelzések biztosításával segíteni kell önálló kezdeményezéseit, megteremtve 

ezáltal az egész életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait.  

 

 

 

4. A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai 

 

A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek 

kielégítése, a fejlődés elősegítése. A bölcsődei gondozást-nevelést képzett, a korosztály 

sajátosságait jól ismerő szakemberek végezik. Hangsúlyt fektetünk a gyermekek egyéni 

fejlődésének figyelembe vételére, fontosnak tartjuk a gondozónők, és a gyermekek közötti 

személyes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakítását.  

 

 Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 

 A fejlődéshez szükséges az egészséges és biztonságos környezet megteremtése, mivel a 

gyermek jó közérzetét, fejlődését, nagymértékben befolyásolja az őt körülvevő nyugodt, és 

állandó környezet, valamint a szorosabb kötődést, érzelmi biztonságot nyújtó saját 

gondozónői rendszer, 

- az elsődleges szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése 

- egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 

kulturhigiénés szokások kialakulásának segítése 

- A megfelelő környezet, mozgásfejlesztő eszközök, játékok biztosításával a gyermek 

elsajátítja a legharmonikusabb mozgásokat, és saját ütemében fejlődik. Hangsúlyt fektetünk a 

szoba elrendezésére, játéksarkok, és egy szeparált meleg puha sarok kialakítására. 

- szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok ellátása 

 

 Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 

- derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 

megelőzése, csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségeinek feldolgozásában 

- a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat 

kialakulásának segítése 
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- az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetben, az éntudat egészséges 

fejlődésének segítése 

- a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti 

nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése 

- lehetőségteremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére 

- A szocializációs problémával küzdő, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a 

sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása 

speciális többlet-törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával. 

 

 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

 

- a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása 

- az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása 

-  ismeretnyújtás 

- a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése 

- gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzet-

megoldási minták nyújtása 

 

 

5. A bölcsődei élet megszervezésének alapelvei 

 

 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek 

fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás-nevelés 

kialakításában, és a családokat is segíti gyermekük nevelésében. 

A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai 

szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó. A 

kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van. Mivel mindegyik más-más szerepet tölt 

be, a cél minél többet alkalmazni közülük: 

- beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor 

- szülői értekezletek: - hagyományos értekezletek 

- szülőcsoportos beszélgetések 

- hirdetőtábla 

- üzenő füzet 
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- belső levelező rendszer 

- írásos tájékoztatás, napló 

- nyílt napok 

- időpont-egyeztetés után egyéni beszélgetés 

- szervezett programok 

 

 Családlátogatás 
 

Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek otthoni környezetben való 

megismerése. Az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt kerüljön sor. 

A gondozónő: 

- ismerje a családlátogatás jelentőségét 

- a családlátogatáson hivatásának megfelelően viselkedjen 

- a szülők felé hitelesen képviselje azt, hogy a családlátogatás előnyös a gyermek 

szempontjából 

 

 Beszoktatás (adaptáció) - szülővel történő fokozatos beszoktatás 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének bevezetése, a bölcsődei gondozó-

nevelő munka egyik fontos feladatát, a családdal való együttműködést helyezi előtérbe.  

Az anya vagy apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új 

környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a gondozónő 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 (pl. étvágytalanság, súlyesés, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, alvászavar, 

stb.).  

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének feltételei: 

- a bölcsődevezető és a gondozónő korrekt tájékoztatással teremtse meg az 

együttműködés feltételeit 

- a szülő részéről a módszer elfogadása, és együttműködő részvétele 

- a beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében legalább 2 

hét legyen 

- a beszoktatás első hetében az anyával /szülővel/ együtt, a második héten már az anya 

/szülő/ állandó jelenléte nélkül, de rövidebb és fokozatosan emelt idővel történjen 
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- a beszoktatás első hetében úgy kell a beszoktatási időt alakítani, hogy az anya a 

gyermekével valamennyi gondozási műveletet elvégezhesse és a gondozónő ezeket 

megfigyelhesse 

- a gyermek együttműködésétől függően a gondozónő az első napokban is kísérletet 

tehet egy-egy gondozási művelet elvégzésére az anya jelenlétében /kínálás, orrtörlés/ 

- a harmadik-negyedik naptól a gondozónő fokozatosan veszi át az anyától a gondozási 

műveleteket 

- a gyermek ébrenléti ideje alatt az anya rövidebb - hosszabb ideig távozhat a 

csoportszobából 

- az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget, ezért az anya még a 

második hét végéig is tartózkodjon a bölcsődében az elaltatás ideje alatt, illetve az 

ébredés várható időpontjában 

- célszerű beszoktatási terv készítése, hogy a csoportban dolgozó gondozónők 

összehangolhassák a beszoktatás sorrendjét és a gyermekek által ott töltött időt 

- egy gondozónőhöz egy időben csak egy gyermek kerüljön beszoktatásra, hogy az 

adott gyermekkel tudjon foglalkozni 

- a gyermek bölcsődei életének kialakításánál, a szakmai elvek megszabta kereteken 

belül, figyelembe kell venni az otthoni szokásokat 

- A beszoktatás során a gondozónőnek az egész családot, nem "csak" a gyermeket kell 

segítenie. 

 

 A "saját gondozónő" - rendszer  

 

A személyi állandóság elvén nyugszik a bölcsődei csoportban. A csoport gyermekeinek egy 

része /6-6 gyermek/ tartozik egy gondozónőhöz. A gondozás, nevelés mellett ő kíséri 

figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, ő tartja 

számon az újabb fejlődési állomásokat. 

A gondozónő az ún. ölelkezési időben – az az időszak, amikor mindkét gondozónő jelen van – 

idejét elsősorban a "saját" gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. A "saját gondozónő" 

szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a 

gondozónője. 

A "saját gondozónő"- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani 

a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a "saját" gondozónő segíti át 

őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. 
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 Gyermekcsoport szervezése 

 

A bölcsődei gyermekcsoport létszáma 12 fő. A bölcsődei gyermekcsoport létszámát 

jogszabály határozzák meg [15/1998. (IV. 30) NM rendelet 40.§. (2).]. 

A magasabb létszám szakmailag nem fogadható el. Nem csupán ellátási problémát jelent a 

gondozónőnek, hanem nagyobb a zaj a csoportban, valószínűsíthetően több a konfliktus, 

megterhelőbb az alkalmazkodás a gyermekek számára, kevesebb a lehetőség az egyéni 

bánásmódra. Egy gondozónő max. 6 "saját" gyermeket láthat el. 

Ha sérült gyermeket egészséges bölcsődei csoportban, (integráltan) helyezünk el, ellátása két 

egészséges gyermek gondozásához szükséges személyi feltételek biztosításával oldható meg. 

A gyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a gyermekcsoportba járjon. 

 Napirend 

 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja 

biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az 

önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, 

hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek 

tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a várakozási idő. Ez egyben a 

csoport belső nyugalmát is biztosítja. 

A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a 

gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg - s egyben kiiktatják a felesleges 

várakozási időt. 

A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségtől, szükségleteitől, de 

befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők (pl. bölcsőde 

nyitása, zárása, stb.) is.  

Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját gondozó - rendszer), a tárgyi 

feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a gyermekek 

otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele. A gondozónők 

munkarendje a gyermekek napirendjének alapján készül el. A részletes napirend leírását az 

1. sz. melléklet tartalmazza. 
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6. A bölcsődei gondozás-nevelés főbb helyzetei 

 

A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, illetve 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. 

 

 Gondozás 

 

Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges célja a 

gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 

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 gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres 

próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési 

kedvet), a sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Lényeges az elegendő idő 

biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel 

való kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az 

önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. 

 

 Játék 

 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és 

befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést. A gondozónő 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. 

Tulajdonságai: 

o Örömet szerez  

o A játék önmagáért való  

o Nem feladat  

o Mindig valamilyen aktív részvételt tételez fel a gyermek részéről  

o A csecsemő és kisgyermek fő tevékenysége  
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o Gazdagítja ismereteit, tapasztalatait, a világ megismerésének egyik eszköze  

o Megismeri a tárgyak tulajdonságait  

o Eközben gyakorolja az újonnan elsajátított mozgásokat, tevékenységmódokat  

o Megtanul figyelni, egyre hosszabb ideig elmélyülten tevékenykedik  

o Megismeri a nehézségek leküzdésének örömét  

o Fejleszti fantáziáját, megfigyelőkészségét 

o Azért játszik, mert jólesik, mert örömet lel benne, mert saját játékával saját vágyait, 

törekvéseit valósítja meg 

o A gyermeki játék a gyermek fejlettségi szintjét tükrözi 

 

 

 Mondóka, ének, zene  
 

A zenei nevelésnek a gyermeki lét egészét át kell hatnia. Fontos a gyermek zenei hallásának, 

ritmusérzékének, érzékelési készségének, harmonikus, szép mozgásának fejlesztése. 

 Cél:  

1. A gyermek zenei érdeklődésének felkeltése  

2. Érzékennyé tegye a környezet hangjai iránt  

3. Énekes játékkal, az együtténeklés örömével érzelmei gazdagítása  

Zenei nevelés feladatai: – magyar mondókák megismertetése  

– Magyar énekes játékok megismertetése  

– Dalolással kedvet keltsen, a mintaadás az önkéntes utánzásra  

– Összerendezett mozgásra késztetés 

 – Ritmusérzék fejlesztés  

 

Zenei nevelés tartalma: 

 – Kötetlen formában, a napszak bármely időszakában  

– Heti rendszerességgel, az évszaknak megfelelő terv alapján  

 

Zenei nevelés feltételei:  

Személyi feltétel  

– Gondozónő énekeljen  

– Rendelkezzen megfelelő számú énekanyaggal 

 – Énekelgetés alkalma, módja korcsoportonként változó  

– Többszöri rövid énekelgetése  
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A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére:  

– Egyszerű kétszólamú énekek éneklése  

– Érzékenyek a természet, és környezet hangjára 

 – Ismeri a dalok, mondókák szövegét, a hozzá kapcsolódó kézmozdulatokat  

– Kedvelik az élő zenét, örömet okoz számukra a zene hallgatása 

 

 

 Vers, mese  

Az érzelmi biztonság megadásának és az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei a 

többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek 

ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermekeknek érzelmi élményeket adnak. 

A mese a gyermek érzelmi-értelmi fejlődésének és fejlesztésének legfőbb segítője. A mesével 

való személyes kapcsolatban a gyermek érzelmi biztonságban érzi magát s a 

játéktevékenységhez hasonlóan, a mesehallgatás intim állapotban eleven belső képvilágot 

jelenít meg. A mesélés a kisgyermek mentális egészségének elmaradhatatlan eleme. 

 

A gondozónő feladata:  

- A mese, a versmondás feltételeinek megteremtése 

 - Kívülről tudja a verseket, meséket  

- Arcjátékával, ritmikus mozdulatokkal, hanglejtéssel kísérje  

- A hangerő változtatásával teszi érzékelhetőbbé a gyermek számára  

- Kihasználja a mondókázás nyugtató hatását  

- Megismerteti a néphagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó meséket 

 - A régi szokások értékét közvetíti 

 - Az irodalom megismertetésén, megszerettetésén át közvetetten hat a szülőkre.  

 

 Alkotótevékenység  
 

Az alkotó tevékenységekre az egész nap folyamán lehetőséget biztosít a gondozónő.  

Maga a tevékenység és ennek öröme a fontos, nem a mű, nem az eredmény. Tág teret kap a 

belülről fakadó motiváció, kreativitás. A gondozónő által biztosított feltételekkel, az egyéni 

fejlettséghez igazodva segítik az alkotó tevékenységek gazdagodását, az esztétikai 

érzékenység, a szép iránti nyitottság, igényességük alakulását. Igyekszünk kerülni a direkt 
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nevelői ráhatásokat, a gyermek spontán kezdeményezésére építve segítjük az alkotókedv, 

készség kibontakozását. A gondozónő feladata megismertetni a gyermekeket a különböző 

anyagokkal, a kézi munka alapelemeivel. Főbb alkotó tevékenységeink: festés (ujjfestés, 

ecsettel), tépés, ragasztás, gyurmázás, rajzolás, építés (homokkal, építőkockákkal).  

Cél:  

- Az építő, ábrázoló, alkotó tevékenység segítése  

- A térbeli, formai, színi képzet kialakulása, gazdagítása 

 - A természet színeire, formáira való ráhangolódás 

 Feladat: 

 - Az alkotó tevékenységre lehetőség biztosítása az egész nap folyamán  

- Megismertetni a gyereket a különböző anyagokkal, a kézi munka alapelemeivel  

- Az egyéni fejlettségnek megfelelő motiválás  

 

A fejlesztés tartalma:  

- Képalkotás: firkálás, rajzolás  

- Rajzolás: ceruzával, zsírkrétával, filctollal  

- Festés: ujjheggyel, ecsettel, szivaccsal  

- Agyagkompozíciók: gyurmával, karcolás, lenyomat  

- Képalakítás: tépéssel, vágással, ragasztással, mozaikkészítés  

- Plasztikai munkák: egyszerűbb ajándéktárgyak készítése  

- Építés: hóval, homokkal, építőkockával 

 

 A fejlődés várható jellemzői a bölcsődéskor végére: 

- Szívesen rajzol, egyszerű formát másol  

- Rajzait meg is nevezi  

- Ollóhasználat kezdete  

- Nagy szemű gyöngyöt fűz  

- Tökéletes ceruzafogás 

 - Felismerhető formákat rajzol 
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 Egyéb tevékenységek 

 

Környezet-természet megismerése 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és tágabb 

természeti- emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.  

A gyermek miközben felfedezi környezetét,olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő eligazodáshoz szükségesek. A környezet 

megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek a birtokába jut. 

Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. A gondozónő lehetővé teszi a 

gyermekek számára a környezet megismerését. Alkalmat, időt, helyet biztosít a spontán és 

szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és biztonságos életvitel 

szokásainak alakítására. 

A környezettel való ismerkedés a kisgyermek születését követő, a fejlődését alapvetően 

befolyásoló, az életkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyülő 

folyamat.  

 

Cél:  

- Környezeti kompetencia megalapozása 

- A gyermekek tevékenységébe ágyazva minél gazdagabb ismeret átadás a szűkebb és tágabb 

környezetről.  

- Lehetőség biztosítása a megannyi tapasztalatszerzésnek természetes élethelyzetben. 

 

Feladat: 

- A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatszerzés a közvetlen, és a tágabb 

környezetről. 

- A valóság felfedezése során a pozitív élmények feldolgozása 

- Elegendő idő, és alkalom biztosítása 

- Spontán és szervezett ismeretszerzés lehetősége 

- Környezettudatos magatartás megalapozása 

- Szelektív hulladékgyűjtés 

- Környezetbarát szemlélet közvetítése partnereink felé 

- Környezetbarát intézmény 



 

22 

 Munka jellegű tevékenységek 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató, 

azzal egybeeső munka jellegű játékos tevékenység (az önkiszolgálás, segítés, környezet, 

növénygondozás). A gyermek munka jellegű tevékenysége önkéntes, örömmel, szívesen 

végzett játékos tevékenység. A tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének fontos 

lehetősége. Társkapcsolatok alakításának eszköze. A gondozónőtől a gyermekkel való 

együttműködést, folyamatos és pozitív értékelést igényel. 

 

 

Mozgás 

A mozgás szerepe a személyiség fejlődésében, a kompetencia kialakulása szempontjából 

nagyon fontos. 

A környezet és a saját testből eredő ingerek hatására megismeri a világot, gondolkodása 

fejlődik, beszéde megindul, kibontakozik. Önérvényesítésében eszközként használja saját 

testét és mozgásos megnyilvánulásait, mindennek kiemelt szerepe van a személyiségfejlődés 

szempontjából. 

Célunk a gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése életkorilag a 

legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével. Eszközökben gazdag mozgáslehetőség 

biztosítása. Nevelőmunkánkban igyekszünk kihasználni a nagymozgások és a finommotorika 

fejlesztésének lehetőségeit. A mozgás javarészt a zene, mondókák által felkeltett érzések 

mozgásos kivitelezésére épül. A nap meghatározott szakában a gondozónővel közösen 

mondókázva, énekelve végzik a játékos tornát a gyermekek. 

Ezen kívül különböző mozgásfejlesztő játékokkal rendelkezünk, amelyek elősegítik a benti és 

az udvari, kis és nagymozgás lehetőségét. 

 

A mozgáskészség fejlesztése: 

- Testérzékelést fejlesztő játékok (ölbéli, kézfogós játékok) 

- Fogás fejlesztése (tologatós, kalapálós játékok, gombos játékok, asztali játékok, különböző 

tapintású anyagok) 

- Egyensúlyérzék fejlesztése (tornapad, bordásfal, csúszda) 

- Ritmikus járás (karikák segítségével) 

- Hintajátékok (libikóka) 

- Ugró játékok (ugráló labda, ugráló csacsi, trambulin) 
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 A mozgáskészség tartalma: 

- Kötetlen formában (csoportszobában, udvaron) 

- Heti rendszerességgel, előre felépített konkrét fejlesztés 

 

A mozgásfejlesztés feltételei: 

 Hely: - csoportszobánkban kialakított rész ad helyet a mozgásos gyakorlatok elvégzésére. 

- az udvaron nagyobb hely van a mozgásra, ezért ennek lehetőségét kihasználjuk. 

 

Eszközök:  

- mozgásfejlesztő eszközök 

- játékszerek változatos tevékenységekhez 

Gondozónő: a csoportban dolgozó mindkét gondozónő nagy hangsúlyt fektetve szervezi meg 

mind a mindennapos mozgást, mind a heti rendszerességgel beiktatott mozgásos 

kezdeményezéseket. 

 

A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére: 

- Szereti és igényli a mozgást 

- Egyensúlyérzéke stabil 

- Minden lépcsőfokra egyet lép, váltott lábbal 

- Fürge a mozgása 

- Rövid ideig tud fél lábon állni 

- Lendíti a karját járás közben 

- Ügyesen használja a 3 kerekű bicikli 

 

Tanulás  

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye.  

A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük: 

minden olyan tapasztalat- és / vagy információszerzési folyamat tanulás, amely tartós 

változást idéz elő viselkedésben és / vagy a gondolkodásban. A tanulás a gyermek korából és 

fejletségéből adódó tevékenység, illetve tevékenységbe ágyazottan történik. A tanulás 

legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori tanulás 

színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való 

együttes tevékenység és kommunikáció.  

A tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a gondozónő-gyermek 

interakcióiból származó ismeretszerzés, szokás kialakítás. A gondozónő a sajátos nevelési 
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igényű gyermekekkel való foglalkozás során alkalmazott módszereiben figyelembe veszi, 

hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat, és ebben direktebben kell részt 

vennie, mint az egészséges gyermekeknél. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 

kevésbé építhet arra a belső motivációra, amely az ép gyermeknél természetesen jelentkezik a 

fejlődés folyamán. A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív 

képességek fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-

gyermek és gyermek-gyermek interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a 

nyelvi szükségleteit, akiknek más az anyanyelvük, mint a nemzetni nyelv. 

 

 

 Feladatok részletes leírása 

A gondozás bensőséges interakciós helyzet a gondozónő és a gyermek között, melynek 

elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. Lényeges az elegendő idő 

biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlás eredménye. A felnőttel 

való kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az 

önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. 

A bölcsőde kisgyermek érdeklődésére, aktivitására építve biztosítja a változatos 

tevékenységeket, melyek tapasztalathoz juttatják természeti és szociális környezetéről a 

gyermekeket. A tapasztalatszerző - tanulásos tevékenységek lehetőségének biztosítására külön 

gondot fordítunk. Fontos, hogy a gyermekek hozzájussanak olyan anyagokhoz is, amelyekkel 

képességeik jobban kibontakozhatnak, fejlődhetnek (agyag, gyurma, természetes anyagok, 

papír, ragasztó, festék, víz, homok, stb.). A harmonikus személyiségfejlődés elősegítése 

érdekében fontos, hogy a gyermekeknek legyen lehetőségük a különböző tevékenységfajták 

bármelyikére, kedvüktől függően. Az alkotó tevékenységeknek, a felnőtt tevékenységeiből 

egy-egy művelet elsajátításának lehetőségéről, a vízzel, homokkal tevékenykedés szobai-

fürdőszobai lehetőségeiről nagyon fontos, hogy tudjanak a gyermekek. Tudják azt, hogy 

milyen lehetőségeik vannak, mihez kérhetnek eszközöket.  

A napirendünk folyamatos és rugalmas, a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósulását biztosítja – 

megteremtve a biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét.  

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében a lehető legtöbb időt biztosítjuk a 

szabadlevegőn történő mozgásra, játéktevékenységre.  

A caries megelőzése érdekében a zárt fogsorú gyermekeknél bevezetésre kerül a fogmosás. 

Étkezések során kerti veteményeket kapnak a gyermekek a rágás elősegítése érdekében. 
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A bölcsődékben kialakításra került a somadrin helyiség – ezzel a felső légúti hurutok 

gyakoriságát csökkentjük.  

Az egészséges táplálásra különös módon figyelnünk kell a gyermekeink jövője 

szempontjából. Az étrend az évszaknak és a beíratott gyermekek fejlettségének megfelelően 

összeállított, az iskola konyhájáról kapjuk, nyersanyagnorma-felhasználását ellenőrizzük.  

 

 

 

 

7. Sajátos nevelési igényű gyermek fogadása – szükség esetén 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek habilitációs céllal a korai fejlesztés feltételeivel rendelkező 

bölcsődébe abban az esetben vehető fel és gondozható, ha 

a) szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében erre javaslatot tesz, és 

b) a bölcsődei gondozás során nem veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét 

A sajátos nevelési igényű gyermek a bölcsődei korai fejlesztésben, gondozásban vagy 

fejlesztő felkészítésben legfeljebb a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-ig 

vehet részt. A gyermek képességeiről ötödik életévének betöltésekor a szakértői bizottságnak 

szakvéleményben kell ismételten nyilatkoznia. 

Sajátos nevelési igényű gyermeket bölcsődébe próbaidővel lehet felvenni, melynek 

legrövidebb időtartama egy hónap. A próbaidő letelte után a gyermekkel közvetlenül 

foglalkozó szakmai csoport (orvos, gyógypedagógus, gondozónő) együttes véleménye 

figyelembevételével kell dönteni a gyermek további gondozásáról. Elutasítás esetén a 

gyermeket további korai fejlesztése érdekében a szakértői bizottsághoz kell irányítani. 

A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei elhelyezése történhet egészséges gyermekekkel 

közös csoportban. Az elhelyezésre a szakértői bizottság javaslatot tesz. 

 

A sérült gyermekek elhelyezési módjai a bölcsődében 

 

Teljes integráció: egészséges bölcsődei csoportban egy vagy két sérült gyermek helyezhető el. 

A sérült gyermek ellátása két egészséges gyermek gondozásához szükséges személyi 

feltételek biztosításával oldható meg, így a csoportlétszám maximum 10 fő. 
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 Személyi feltételek 

Teljes integrációban 

 

gondozónő 

Felkészítő továbbképzésen részt vett, szakképzett csecsemő- és 

kisgyermek gondozónő, illetve szakgondozónő, a 

csoportlétszámnak megfelelő számban. 

 

gyógypedagógus 

Olygophren vagy a sérülésnek megfelelő szakos, konzulensként – 

hetenként a szükséges óraszámban – végzi a korai fejlesztés 

gyakorlati feladatait. 

gyermekgyógyász 

vagy orvos háziorvosi 

szakvizsgával 

 

részállásban 

 Tárgyi feltételek 

Teljes, ill. részleges integráció 

Az ép bölcsődei csoport mozgás- és játékfejlettségi szintje határozza meg. A sérült gyermek 

számára a sérülésének megfelelő fejlesztő eszközöket, játékokat kell biztosítani. Ezeket az 

eszközöket, játékokat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne okozzanak konfliktushelyzetet, és az 

egészséges gyermekek is játszhassanak azokkal. 

 

 Gondozás - nevelés – fejlesztés 

A sérült kisgyermekek bölcsődei gondozása lehetővé teszi, hogy minél fiatalabb életkortól 

kezdve fejlesztő programmal segítsék a gyermek optimális személyiségfejlődését, biztosítsák 

a szülőkkel való együttműködést. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a szülők figyelemmel 

kísérhessék gyermekük bölcsődei fejlődését, fejlesztését, választ kaphassanak kérdéseikre, 

igény szerint írásos fejlesztő programot kérhessenek otthonra. Fontos, hogy a gondozónő a 

sérült gyermeket önálló személyiségként fogadja el, gondozását-nevelését a gyermek egyéni 

igényének figyelembevételével végezze.  

A gondozónő a sérült gyermekekkel való foglalkozás során módszerében figyelembe veszi, 

hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat, és ebben direktebben kell részt 

vennie, mint az egészséges gyermekeknél. A sérült gyermek esetében kevésbé építhet arra a 

belső motivációra, amely az ép gyermeknél természetesen jelentkezik a fejlődés folyamán. 

A gondozónő több elemből álló habilitációs munkát végez: 

- gondoz 

- napirendbe illesztve végzi az egyéni és csoportos foglalkozásokat a gyógypedagógus 

irányítása alapján 
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Egyéni foglalkozás 

1.  A gyógypedagógus felméri, és írásban rögzíti a gyermek fejlettségi szintjét 

2. A látottak alapján részletes, írásbeli tervet készít, a fejlődés területeit külön-külön számba 

véve 

3. A fejlesztési terv fő törekvéseit és az oda vezető apró lépéseket is megbeszéli a gyermek 

gondozónőjével 

4. Bemutatja a gyakorlatban 

5. Utazó gyógypedagógus esetén ezután a gondozónő a megbeszéltek szerint a napi 

gyakorlatban végzi a fejlesztést. 

6. A gyógypedagógus folyamatosan együttműködik a gondozónővel, konzultál a 

szakvizsgálatot végző orvosokkal, utazó gyógypedagógussal, pszichológussal, más 

szakemberekkel, szükség esetén változtat a módszerekben, a programban és a fejlesztő 

eszközökben. 

7. A gyógypedagógus meghatározott időközönként (2-3 havonta) újra felméri a gyermek 

állapotát, és ehhez igazítja a programot. 

 

Csoportos foglalkozás 

Teljes integrációban az egyéni foglalkozás, a gondozásba épített fejlesztés és az ép társakkal 

való együttlét biztosítja a sérült gyermek harmonikus fejlődését.  

A gyógypedagógus tervezi, és napi rendszerességgel vezeti. A csoport gondozónőjével 

megbeszéli a foglalkozással elérni kívánt hosszú távú célkitűzéseket és az ahhoz vezető apró 

lépéseket is. Előzetes megbeszélés alapján a gondozónő előkészíti a napi foglalkozáshoz 

szükséges eszközöket. 

Nem főállású gyógypedagógus/konduktor esetén távollétében, részletes megbeszélés, és 

írásban összeállított segédlet alapján, a csoportos foglalkozás vezetésével megbízott 

gondozónő végzi.  

 

 

8. A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére 

 

 

o Nagyon sok területen a gyermek önálló, egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, legfeljebb 

apró segítséget igényel. 

o Már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem 
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szívesen játszik társaival is. 

o Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított 

szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget számára. 

o Környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben. 

o Gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel-gyermekkel. 

o A gyermekek többsége szobatiszta. 

 

 

 

 

VI. DOKUMENTÁCIÓ 

 

 

1. Bölcsődevezető által vezetett nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok 

 Dolgozókról: 

- „Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok” (C.3151-2/A). 

- Beutalás munkaköri alkalmassági vizsgálatra (A.3510-217). 

 Ellátottakról: 

- Felvételi könyv (SZ. NY.3354-10 r.m.sz.ny.), vagy számítógépes adatnyilvántartás. 

- 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklet „A gyermekjóléti alapellátásban 

részesülő gyermekről” 

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

- Szülői nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség megtörténtéről a gyermekvédelmi törvény 

33. § (2) bek. 

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

gyerekek….%. 

- A személyi gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

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

- Gyermekétkeztetés – intézményi térítési díjkedvezmény – elszámolása 

- Hatósági bizonyítvány, illetve igazolás, határozat a 3 vagy több gyerekes illetve tartósan 

beteg gyereket nevelő családok étkezési térítési díj kedvezményéhez 

- Ingyenes étkezés – önkormányzat határozata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

jogosultságáról 

- Kérelem étkezési támogatáshoz – helyi önkormányzat határozata 
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- KSH Bölcsődei Kérdőív, illetve az online adatszolgáltatás a KSH rendszerben 

- Heti étrend (gazdasági ügyintézővel vagy élelmezésvezetővel) 

- Fertőző betegségekről történő kimutatás 

- Tetvességi nyilvántartás – a „Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ Módszertani 

levele alapján 

 Költségvetés (gazdasági ügyintézővel) 

 Szakmai Program készítése 

 Elkészíti az SzMSz-t, kötelező mellékleteit, függelékeit, valamint az intézmény Belső 

Szabályzatait. (munkaköri leírások, szabályzatok készítése és felülvizsgálata) 

 Dolgozók szabadságának nyilvántartása (B.18-50 r.sz.). 

 Dolgozók jelenléti kimutatása 

 Személyi anyagok vezetése. 

 Dolgozó nyilatkozata arról, hogy nem folyik ellene gyermekbántalmazás miatt eljárás 

gyermekvédelmi törvény 15. § (8) bek. 

 Dolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítésének nyilvántartása. 

 Élelmezés egészségügyi minimum tanfolyamok nyilvántartása. 

 Kis és nagy értékű eszközök nyilvántartása (leltár). 

 Munkavédelmi napló vezetése. 

 Éves munkaterv, munkatervi beszámolók készítése. 

 Szabályzatok készítése és felülvizsgálata. 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi 

CXII. törvény 

 

2. Gondozónők által vezetett nyilvántartások 

 Csoportnapló naponta 

 A gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatás (33762-1 C.SZ. NY. 3354-1 r.sz.) 

vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 

 Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap (C.3354-6/a.r.sz.ny.r.) (a gyermek 1 éves 

koráig havonta, később negyedévente vezetve) 

 percentil tábla (fiú 3341-46/b, lány 3341-45/b) 

 Üzenő füzet: 
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- családlátogatásról feljegyzés  

- beszoktatás folyamata 

- a nap folyamán új tevékenység fejlődésbeli változás 

- események, köszöntők, stb. 

- gyermek fejlődésének nyomon követése (fejlődési napló szempontjai alapján) 

 Fejlődési napló (a gyermek 1 éves koráig havonta, később negyedévente vezetve) 

 

 

 

3. Bölcsődeorvos által vezetett nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok 

 

 Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap (a gyermek 1 éves koráig havonta, 

később negyedévente vezetve) 

 Óvodai jelentés a 6 év alatti gyermekről 

 Heti étrend (együttműködés az illetékes szakemberekkel) 

 Az élelmezés ellenőrzése mind szakszerűség, mind higiéné szempontjából. 

 

4. Élelmezésvezető által vezetett nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok 

(főzőkonyha által vezetett) 

 

 Étkezők nyilvántartása (gyermekek, dolgozók) 

 Heti étrendek (bölcsődeorvossal, bölcsődevezetővel) 

 Nyersanyag felhasználás, allergén anyagok feltüntetése 

 Árubeszerzési bizonylatok, számlák 

 Adagolási útmutató 

 Ételrecept – gyűjtemény 

 HACCP működtetése 

 

A szervezeti felépítéstől függően a feladatok átcsoportosíthatók. 
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VII. EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS MINT BÖLCSŐDEI FELADAT 

 

1. Közvetlen prevenció 

- Vitamin és ásványi anyag profilaxis 

-  Gyermekfogászati prevenció 

-  Levegőzés 

 

2. Gyógyszeradás, elsősegély 

 Lázas, hurutos, antibiotikumokkal kezelt, beteg gyerek nem jöhet bölcsődébe. 

 Sürgős esetben csak láz- és fájdalomcsillapítót kap a gyerek. 

 

 Egyes nem fertőző (allergia, anyagcsere, vese-húgyúti, epilepszia stb.) betegségben 

szenvedő gyerekeknek, ha szükséges a háziorvosa által előírt gyógyszerét beadhatják a 

bölcsődében 

 A szülőknek írásban kell nyilatkozniuk a gyógyszerszedéssel kapcsolatos valamennyi 

kérdésben (milyen gyógyszert kaphat a gyerek, milyen gyógyszert kapott a gyerek 

(üzenő füzet) 

 Minden bölcsődében kell lennie mentődoboznak. A szabvány mentődobozt – MSZ 

13 553 – hozzáférhető helyen kell tárolni 

 A gyermekorvos állítja össze a bölcsőde gyógyszerkészletét, melyben kell, hogy 

szerepeljenek: 

- lázcsillapítók (kúp, tabletta, szirup, injekció) 

- görcsoldók (kúp és tabletta) 

- allergia elleni szerek (tabletta, szirup, injekció, kenőcs) 

- életmentő gyógyszerek  

 

3. Élelmezés 

A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő- és kisgyermektáplálási elveket kell 

figyelembe venni, úgy hogy a táplálék: 

- mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű 

- biztonságos, a higiénés követelményeknek megfelelő 

- megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen 
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Az étkeztetés közegészségügyi szabályai 

A bölcsődei étkezésre a 9/1985.(X.23.) EüM.-BkM. számú „Az étkeztetéssel kapcsolatos 

közegészségügyi szabályokról” szóló együttes rendelet vonatkozik. 

 

Csomagolás, szállítás 

Bölcsődénk a helyi általános iskola konyhájáról külön ételhordó termoszban kapja meg a kész 

ételt. 

A kiszállított ételeket a tálaló-melegítő konyhán a szállítóedényből áthelyezve fel kell 

forralni, ill. a forrásban lévő víz hőfokára kell hevíteni, kivéve a termoszkonténerrel szállított 

ételeket. A tálaló-melegítő konyhába csak fogyasztásra kész állapotban előkészített, mosott 

élelmiszerek vihetők be. 

A készételek tárolásához külön hűtőt kell biztosítani.  

A tárolás során a nyersanyagokat, a kész termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni, romlás 

és lejárati idő vonatkozásában.  

A gyermekeknek és a bölcsődében dolgozó felnőtteknek külön étlap szerint kell főzni. 

 

Kisgyermektáplálás 

A korszerű táplálkozási elveknek és konyhatechnikai eljárásoknak figyelembevételével a 

bölcsőde vezetője az élelmezésvezetővel és a bölcsőde orvosával közösen állítja össze, 

legalább két hétre előre az étlapot, a korosztály élelmezési-, nyersanyagnormáinak figyelembe 

vételével. Az étrend tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a kisded bölcsődei 

élelmezésében - minimum 3-szori étkezés esetén - az ajánlott napi energia- és tápanyag-

tartalom 65 %-át kell biztosítani. Az étrendnek változatosság, idényszerűség, ízében való 

összehangoltság, önálló étkezésre nevelés szempontjából is megfelelőnek kell lennie. 

A gondozónőknek minden étkezés előtt meg kell kóstolni az ételt.  

Az étlapot minimum háromhavonta minőségi és mennyiségi szempontból, ellenőrizni vagy 

ellenőriztetnie kell a bölcsődevezetőnek dokumentálva. A krónikus betegség vagy 

táplálékallergia miatt diétára szorulók ellátását a bölcsőde csak akkor vállalhatja, ha az 

étrendre vonatkozó előírásokat be tudja tartani.  

A bölcsődés gyermekek étkeztetésében makrobiotikus ill. tisztán vegán étrendek nem 

szerepelhetnek. Speciális étrend (pl. szemi-vegetáriánus, lakto-ovo vegetáriánus) szigorú 

szakmai feltételek teljesülése mellett vezethető be, az országos tisztifőorvos 1/1994. számú 

„A bölcsődében és közoktatási intézményekben közétkeztetésben alkalmazható különleges 

étrendekről” szóló állásfoglalásban előírtak szerint. 
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VIII. A BÖLCSŐDE EGÉSZSÉG-, BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEMMEL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYAI 

 

1. Egészségvédelemmel kapcsolatos szabályok 

Az egészségvédelmi követelmények betartását a bölcsőde vezetője és orvosa rendszeresen 

ellenőrzi. 

 A bölcsődés gyerekek egészségvédelme: 

A betegség gyanúját a gondozónő jelzi az orvosnak. Annak hiányában a szülőket értesíti, és 

gondoskodik a mielőbbi elvitelről. 

A bölcsődében sürgősségi ellátás történik. A betegség kezelése a család orvosának a feladata. 

Betegség után a szülő köteles orvosi igazolást hozni, melyet a gondozónő a bölcsődei 

gyermek-egészségügyi törzslapon dokumentál, a bölcsőde orvosa számára megőriz. 

 

A járványügyi előírásokat, az ÁNSZT előírásokat, az orvos és a bölcsődei egészségvédelmi 

szabályokat maximálisan be kell tartani. 

 

 A bölcsődei dolgozók egészségvédelemmel kapcsolatos szabályai: 

A dolgozók kötelesek a munkába lépés előtt a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 

megjelenni. A dolgozónak rendelkeznie kell érvényes ernyőszűrési lelettel. A dolgozó köteles 

bejelenteni, ha nála, vagy a közös háztartásban lévő személynél betegség gyanúja jelentkezik. 

(pl. hasmenés). 

 

 Takarítás 

Hetente egyszer, ill. járvány idején soron kívül fertőtleníteni kell. A fertőtlenített játékokat 

meleg folyóvízzel többször, alaposan le kell öblíteni. 

A bölcsőde helyiségeit 2-3 évenként festeni és 6 évenként mázoltatni kell. 

 

 Szennyes-ruha kezelése, mosása 

Minden gyerek tisztázása után fertőtleníteni kell a pelenkázót. Az egyszerhasználatos pelenka 

zárt fóliazsákban a települési hulladékkal együtt kezelendő. 
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2. Balesetvédelemmel kapcsolatos szabályok 

 

A balesetvédelemmel, munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos szabályokra a Hajnal 

Óvoda szabályozásai a mérvadóak. Ezenkívül a gondozónők elsősegély-nyújtási ismereteit 

rendszeresen fel kell eleveníteni. 

 

 

 

 

VIII. ELLÁTOTTAK ÉS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELMÉVEL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK, ÉRDEKKÉPVISELET 

 

1. A szülő joga, hogy: 

lassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását- nevelését bízza 

hesse a gyermekcsoportok életét 

-nevelési elveket 

kérjen és kapjon a gondozónőtől 

 véleményt és tegyen javaslatot 

ával kapcsolatos dokumentumokat 

 

2. A szülő kötelessége, hogy: 

 együttműködjön, 

 

  

3. A gyermek joga, hogy 

 személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való 

beilleszkedéshez 

e kibontakozását segítő 

különleges ellátásban részesüljön 

A fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros 

szerek ellen védelemben részesüljön 
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– fizikai, szexuális vagy lelki 

erőszakkal – az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön 

a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben 

részesüljön 

4. A bölcsődei gondozónőknek és technikai személyzetnek biztosítani kell, hogy: 

egfelelő munkakörülmények mellett dolgozhassanak 

águkat és személyiségi jogaikat 

5. A fenti jogok megsértése esetén az alábbi szervekhez fordulhatnak panasszal: 

 Bánházi Ágnes Gyermekjogi képviselő 

Fejér, Veszprém megye 

 06/20 489 9621 

 e-mail: banhazi.agnes@ijb.emmi.gov.hu 

 

 6. A panaszjog gyakorlásának módja: 

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

érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak 

szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél, vagy Érdekképviseleti Fórumánál az 

ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az 

intézmény dolgozói 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 az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz 

fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld 

értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.  

7. Az érdekképviseleti fórum tagjai és elérhetőségük: 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai és elérhetőségük a bölcsőde hirdetőtábláján olvasható. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a bölcsőde működését szabályozó 

törvények és rendeletek felsorolását. A gyermekek jogainak sértetlenségére; a szülők, eltartók, 

és a bölcsődei dolgozók állampolgári, alkotmányi jogaira nagy gondot fordítunk. A bölcsőde 

Érdekképviseleti Fórumot működtet, melynek munkájában szülők, dolgozó, és az 

Önkormányzat képviselője vesznek részt. Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett 
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intézményi panaszokról, intézkedéseket kezdeményez az Önkormányzatnál, az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Megyei Intézeténél, és más hatáskörrel rendelkező 

szervnél. A részletes leírás a Megállapodás része. (3. sz. melléklet). 

1. Érdekképviseleti Fórum tagjai választás alapján: 

a) ellátásban részesülő gyermekek szülei, vagy más törvényes képviselő részéről 2 fő 

b) intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő 

c) a fenntartó részéről 1 fő 

 

2. Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 5 évre szól. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a megbízás időtartamának lejártával 

b) lemondással 

c) az intézményi jogviszony megszűnésével 

d) a tag halálával 

3. A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani. 

4. Az érdekképviseleti fórum az alakuló ülésén, tagjai sorából elnököt választ. 

5. Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályait a bölcsőde házirendje 

tartalmazza. 
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IX. MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet - NAPIREND 

 

 

 

6.30 - 8.20 Folyamatos ÉRKEZÉS, gyermekek átvétele, szabad játék, gondozónő 

különböző tevékenységet ajánl fel. 

 

8.20 - 8.30 KÉSZÜLŐDÉS A REGGELIHEZ  

 

8.30 – 9.00 REGGELI 

 

9.00 - 10.00 ÖNÁLLÓ SZABAD JÁTÉK 

(Só szobai somokozás, éneklés, mondókázás, gyurmázás, rajzolgatás, 

tevékenykedés a gondozónővel stb.) 

 

10.00 - 10.10 TÍZÓRAI / Gyümölcslé, gyümölcs/ 

 

10.10 - 11.00 SZABAD LEVEGŐN JÁTÉK 

 

11.00 - 11.15 KÉSZÜLŐDÉS AZ EBÉDHEZ, GONDOZÁS 

 

11.30 – 12.00 EBÉD, MOSDÓHASZNÁLAT 

 

12.00 - 14.45 KÉSZÜLŐDÉS AZ ALVÁSHOZ, PIHENÉS 

 

14.45 -  FOLYAMATOS ÉBEREDÉS, GONDOZÁS 

 

15.00 - 15.30 UZSONNA 

 

15.30 - 17.00 SZABADJÁTÉK, HAZAADÁS 
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2. sz. melléklet -FELVÉTELI KÉRELEM 

 

Alulírott………………………………………..szülő / törvényes képviselő kérem gyermekem 

bölcsődei felvételét a Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Óvodája és Bölcsődéje 

bölcsődéjébe,…………………………………időponttól kezdődően. 

 

Gyermek neve:…………………………...Gyermekem felvételét a következő indokkal kérem: 

Születési hely:……………………………  a. Munkavégzés, tanulmányok folytatása 

Születési idő:…………………………….  b. Szülő betegsége 

Anya leánykori neve:……………………  c. Gyermek fejlődése érdekében 

Lakcím:………………………………….  d. Egyedülálló szülő/ három vagy több 

…………………………………………..   kiskorú eltartása 

…………………………………………..  e. Szociális helyzet 

Taj:……………………………………… 

Az Önkormányzattól Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatást kapok. IGEN  NEM 

Saját háztartásomban élő eltartott gyermekeim száma: ………….fő 

 

Ellátást igénylők adatai: 

Anya neve:  …………………….. Apa neve:  …………………………… 

Születési helye: …………………….. Születési helye: …………………………… 

Születési ideje: …………………….. Születési ideje: …………………………… 

Anyja neve:  …………………….. Anyja neve:  …………………………… 

 

 

 

Dátum: ………………………………..   …………………………………… 

        Szülő/törvényes képviselő aláírása 
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3. sz. melléklet - MEGÁLLAPODÁS 

 

A gyermekek napközbeni ellátása / bölcsődei ellátás igénybevételéhez, mely létrejött a Hajnal 

Óvoda és Bölcsőde és ..…………...................................... szülő/törvényes képviselő – a 

továbbiakban ellátást igénylő – között a mai napon az ellátást igénylő gyermeke bölcsődei 

ellátásáról. 

 

A gyermek neve: …………………………………. Születési hely, idő: …………………………. 

Anyja születéskori neve: ……………………………….. Taj szám: 

Lakcím: □ □ □ □ ………………………………………………………………………… 

A bölcsődei ellátás kezdő időpontja: …….……………; tartama: Határozott / Határozatlan 

1. A bölcsőde biztosítja az ellátást igénylő szülő gyermeke számára: 

- a bölcsődei ellátás alapelveire épülő szakszerű gondozás-nevelés,   

- napi négyszeri étkezés, a nyugodt alvás, pihenés biztosítása, 

- a gyermek szabadlevegőn tartózkodásának biztosítása, 

- az önálló játéktevékenység támogatása, a gyermek fejlettségének megfelelő 

készségfejlesztés, 

- sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása, nevelése. 

2. Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy az intézményben a napi térítési díj ………… Ft, 

melyet az intézmény fenntartója –Tótvázsony Önkormányzat Képviselő Testülete évente  

megváltoztathat. A térítési díj változásáról az ellátást igénylő szülő értesítést kap. A térítési 

díjat utólag, utalással kell fizetni, bölcsődének megfizetni. Amennyiben a szülő a térítési díj 

fizetés kötelezettségének nem tesz eleget, a bölcsőde követelését elküldi a fenntartónak, és az 

ellátást felfüggeszti.  

3. A térítési díj fizetésére kötelezett személy neve: …………………………………… 

lakcíme:  ………………..……………...…………………………………………… 

4. A bölcsődei ellátás megszűnik: 

- a szülő, egyéb törvényes képviselő bejelentése alapján 

- ha a gyermek a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte 

- Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 
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magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek egészségét. (15/1998. /IV.30./ 

NM rendelet 43. §. /3/ bek.) 

5. Az intézményvezető tájékoztatja továbbá a szülőt az alábbiakról: 

- az ellátást tartama és feltételei: a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő 

gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, 

foglalkoztatását és étkeztetését szervezzük meg azon gyermekek számára, akiknek 

szülei, nevelői, kisgyermeknevelői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni.   A napközbeni ellátás keretében biztosított 

szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.  (1997. évi XXXI. 

törvény 41. §. /1/ bek.) 

- A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,                                                   

akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt három vagy több 

gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, 

- akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni. 

(1997. évi XXXI. törvény 41. §. /2/ bek.) 

- A gyermek napközbeni ellátását biztosítani kell, ha azt a jegyző a védelembe vétel (Gyvt. 

68.§. (3) a./ pontja) során elrendeli. 

- Az intézmény által vezetett, gyermekre vonatkozó dokumentáció: üzenőfüzet, egészségügyi 

törzslap, fejlődési lap és napló, IX. számú adatlap; 

- az érték- és vagyonmegőrzés módja: a gyermekeknek külön szekrénye van. A bejárati ajtók, 

kapuk napközbeni zárva tartásáról a bölcsőde gondoskodik. Az érkezés és távozás 

időtartama alatt a szülők figyelmet fordítanak a kapuk csukott állapotára. 

- az intézmény házirendje: a melléklet szerint; 

     -   a panaszjog gyakorlásának módja: A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes 

képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek 

a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-

képviseleti fórumánál az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, 

továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén. Az intézmény vezetője, illetve az 

érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más 
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lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény 

fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az 

érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a 

megtett intézkedéssel nem ért egyet. A Hajnal Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője Magasi 

Jánosné, elérhetősége: 8246 Tótvázsony Hajnal u.1.        Tel: 88/506 750,  20/3162223 

                                    Email: hajnalovi@totvazsony.hu 

- az érdekképviseleti fórum: A Bölcsődében működő érdekképviseleti fórum tagjait és 

elérhetőségüket a gyermekük üzenő füzetében és a csoportszobához tartozó átadókban a 

faliújságra kifüggesztve találhatják meg. 

Az ellátást igénylő a Házirend egy példányát átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, 

vállalta a betartását. A Házirend a szülőkre és hozzátartozókra egyaránt vonatkozik. 

A szülő nyilatkozik arról, hogy a felvételnél közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Vállalja, 

hogy a kérelméhez csatolja a felvételt igazoló dokumentumokat, valamint ha a közölt adatokban 

változás következik be, azt 15 napon belül az intézményvezetővel tudatja. 

Jelen Megállapodás a gyermek ellátásának megszűnésével automatikusan hatályát veszti. 

A Megállapodást és a tájékoztatást a felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 

tudomásul vették és aláírták. 

 
Tótvázsony,  ……………………………. 
 
…………………………………  …………..………………………… 
szülő (törvényes képviselő) P.H.  mb. intézményvezető 
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4. sz. melléklet – HAJNAL ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE -  BÖLCSŐDEI HÁZIREND  

 

 

1. A bölcsőde naponta reggel 6.30-tól fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 8.30-9.00 

óra között ne zavarják a reggelizést, a gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A 

gyermekek legkésőbb 17 óráig tartózkodhatnak a bölcsődében. Az intézmény bejárati ajtaját 

reggel 9.00-től 11.00-ig, és 13.00-tól 15.00-ig zárva tartjuk, szükség esetén kérjük, 

csengessenek. 

2. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülők, vagy az által az üzenőfüzetben írásban megbízott 

személy/-ek/ vihetik el, 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. 

3. A bölcsődében minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy 

csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott, 

illetve a gyermeken levő vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.  

4. A bölcsődét gyermekorvos látogatja, kérésieket és kérdéseiket az üzenőfüzetbe 

szíveskedjenek beírni, és ezt gyermekük gondozónőjével is közölni. 

5. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészségének megtartása 

érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem 

látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét haladéktalanul értesíteni 

kell. 

6. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő 

értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és 

telefonszám. A változásokat kérjük közölni. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb 

gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a 

mielőbbi gyógyulás esélyét. 

7.  A gyermek felgyógyulását követően a gyermek háziorvosának igazolását kérjük leadni. 

8. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza a bölcsődébe, a 

távolmaradás okát 48 órán belül közölje a vezetővel, vagy a gondozónővel. Három vagy több 

nyitvatartási napon túli – bármilyen okú – hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással 

vehető be. 

9. A család és a bölcsőde kapcsolatának szélesítése és erősítése érdekében lehetőséget adunk a 

szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a gondozónő-szülő napi találkozásaira, az 

értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Bölcsődénk kapui mindig nyitva állnak, módot adunk 
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a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját 

gyermekük gondozónőivel előre egyeztessék. 

10. Az üzenőfüzetbe történő bejegyzéseiket szívesen és örömmel fogadjuk, akár a gyermek 

egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.  

11. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be! Hiányzás esetén 

az étkezés lemondható, és hiányzásból való visszatérés esetén bejelenthető előtte való nap 15 

óráig. A lejelentés másnap lép érvénybe. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülők a térítési 

díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt. Az előre befizetett, és fel nem használt összeg a 

következő hónapban túlfizetésként kerül elszámolásra. 

Fizetési vagy egyéb gondjaik esetén forduljanak bizalommal az intézmény vezetőjéhez, aki 

felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. 

12.  A bölcsődébe élelmiszert ne hozzanak be! 

13. Balesetveszély miatt a gyermekeknek az ékszer viselését nem javasoljuk! 

14. A bölcsőde Érdekképviseleti Fórumot működtet, melynek munkájában szülők, bölcsődei 

dolgozó, és az Önkormányzat képviselője vesznek részt. A Fórum szükség szerint, de 

legalább évente két alkalommal ülésezik. 

15. Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket 

kezdeményez az Önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Megyei Intézeténél, és más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

16. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az Intézményvezetőnél kell benyújtani. 

17. Az Intézményvezető haladéktalanul értesíti az Érdekképviseleti Fórum Elnökét a panasz 

benyújtásáról. 

18. Az Érdekképviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze.  

19. A panasztevőt kifejezett kérelmére az Érdekképviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni. 

20. A panasztevőt az Elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés 

megtartását és a panasz kivizsgálását nem akadályozza.  

21. Az Érdekképviseleti Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

22. Az Érdekképviseleti Fórum Elnöke a panasz Intézményvezetőnél történt benyújtásától 

számított 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. 

A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK!  
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5 sz. melléklet - FELSZERELÉSI JEGYZÉK: 

 

Gyermeköltöztető:  1 db Fürdőszoba: 1 db Gyermekszoba: 1 db 

Hirdetőtábla  1 db törölköző-, 

fésű-, fogmosó 

pohártartó  

20 db gyermekágy,  0 db 

öltöztető szekrény  20 db Csecsemő-

pólyázó asztal  

1 db hempergő  szükség 

szerint 

öltöztető asztal  1 db ruhaszárító  1 db elkerített szobarész  szükség 

szerint 

ruhafogas  1 db gyermekszék 

(pad)  

1 db gondozónői támlás 

szék  

2 db 

szemetes badella  1db álló tükör  1db gondozónői asztal  1 db 

 gyógyszerszekr

ény  

1 db  gyermekasztal  5 db 

fertőtlenítő 

edény  

1 db gyermekszék  20 db 

badella  3 db fektető  20 db 

bilitartó  0 nyitott játékpolc  4 db  

bili  0 mozgásfejlesztő 

eszköz  

 

szennyes tartó  1 db gyermekheverő 

(játék)  

1 db 

mérleg, 

hosszmérő  

1 db  bútor /szekrények  3 db 

olló  1 db szeméttároló badella 2 db 

szobai hőmérő  1 db falióra  1 db 

 szobai hőmérő  1 db 

 

 

 

 


