
1 

 

  Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 

4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

OM azonosító: 030986 

 

 
 

 

BÖLCSŐDE 

SZAKMAI PROGRAM 

 

 

 

4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

 

 

 

 
 

Készítette: Kovácsné Biri Irma óvodavezető 

 

Hatályos: 2018. 09. 01. - 2023. 12. 31. 

 

 

 

 

 



2 

 

Tartalom 
 
1. Bevezetés ............................................................................................................................................. 4 

2. Intézményünkről ................................................................................................................................. 4 

2.1. Az intézmény adatai ..................................................................................................................... 4 

2.2. Az ellátandó célcsoport ................................................................................................................ 5 

2.3. Az ellátandó terület jellemzői....................................................................................................... 5 

2.4. Tárgyi feltételek ............................................................................................................................ 6 

2.5. Személyi feltételek ....................................................................................................................... 7 

3. A bölcsőde definíciója, funkciói ........................................................................................................... 7 

4. A bölcsődei nevelés, gondozás célja.................................................................................................... 8 

4.1. Kiemelt szakmai célunk: ............................................................................................................... 8 

4.2. A szakmai célok megvalósításának módja, eszköze ..................................................................... 8 

5. A bölcsődei nevelés alapelvei .............................................................................................................. 8 

6. A bölcsődei nevelés feladata ............................................................................................................. 11 

7. A bölcsődei élet megszervezésének elvei ......................................................................................... 13 

7.1. Csoportalakítás ........................................................................................................................... 13 

7.2. Beszoktatás – befogadás ............................................................................................................ 13 

7.3. Bölcsődei napirend ..................................................................................................................... 13 

8. A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei ................................................................................... 14 

8.1. Tanulás ....................................................................................................................................... 14 

8.2. Gondozás .................................................................................................................................... 14 

8.3.  Játék ........................................................................................................................................... 15 

8.4. Mozgás ....................................................................................................................................... 15 

8.5. Mondóka – ének ......................................................................................................................... 15 

8.6. Vers – mese ................................................................................................................................ 16 

8.7. Alkotó tevékenységek ................................................................................................................ 16 

8.8. Egyéb tevékenységek ................................................................................................................. 16 

9. Dokumentációs teendők ................................................................................................................... 16 

10. A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel .................................................................................. 17 

11. Az ellátás igénybevételének módja ................................................................................................. 17 

12. A bölcsőde szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja ............................................................ 18 

13. Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelme ............................................................... 19 

13.1.A gyermek és szülő jogai ........................................................................................................... 19 



3 

 

13.2. Az ellátottak jogainak védelme ................................................................................................ 19 

13.3. A személyes gondoskodást végző személyek jogai .................................................................. 20 

14. A személyes gondoskodást végző személyek folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának 

módjai, formái ....................................................................................................................................... 20 

Záró rendelkezések: .............................................................................................................................. 21 

1.sz. melléklet ........................................................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Bevezetés 
 

 

 2018. szeptember 1-től a nagyhegyesi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde neveli és gondozza a 

bölcsődés korú gyermekeket felkészült szakemberek közreműködésével. Célunk a szü-

lők munkába állasának segítése azzal, hogy olyan intézményi környezetet biztosítunk 

gyermekeik számára, ahol jól érzik magukat, egészséges fejlődésükhöz minden tárgyi-

feltétel adott és a velük foglalkozó nevelő-gondozó személyzet arra törekszik, hogy 

szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben nevelkedjenek.  

 

A bölcsőde munkáját és szakmai programját meghatározó jogszabályok és irány-

elvek 

 

 ENSZ egyezmény a gyermek jogairól  

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

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről  

 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról 

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

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról  

 369/2013(X. 24.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ás hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről  

 328/2011. XII. 29.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról  

 A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja  

 

 

2. Intézményünkről 

2.1. Az intézmény adatai 
 

Az intézmény neve: Tündérkert Óvoda és Bölcsőde  

Székhelye: 4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

A bölcsőde telephelye: 4064 Nagyhegyes Kossuth u. 30/A 

Elérhetőségek: telefon: 52/566-023, 566-022 

Intézményi e-mail: nagyhegyesovi@freemail.hu; tunderkertovoda.4064@gmail.com 

Az intézmény honlapja: www.tunderkertovoda.eu 

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 6.00 -17.00   

Ellátási területe: Nagyhegyes Község közigazgatási területe  

mailto:nagyhegyesovi@freemail.hu
mailto:tunderkertovoda.4064@gmail.com
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Engedélyezett férőhelyek száma: maximum 14 fő 1 csoportban (amennyiben minden 

gyerek betöltötte második életévét) 

A szolgáltató tevékenység típusa: gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei ellátás 

A szolgáltató tevékenység megkezdésének ideje: 2018. szeptember 1. 

Fenntartó neve: Nagyhegyes Község Önkormányzata 

Székhelye: 4064. Nagyhegyes Kossuth u. 2. 

 

2.2. Az ellátandó célcsoport 
 

 Az ellátottak köre Nagyhegyes község közigazgatási területén élő, lakcímkár-

tyával igazolt, bejelentett, állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyer-

mekek.  

 A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok is lehetőséget kap-

nak gyermekük közösségben történő neveléséhez.  

 A bölcsődébe felvett gyermekek nagy részénél a szülők munkába való visszaté-

rése az indok. 

 A védőnővel, a HKSZK Nagyhegyesi Szociális Család-és Gyermekjóléti Szol-

gálattal szoros kapcsolatot tartunk fent, és az általuk javasolt gyermekek lehetőség sze-

rint soron kívül felvételt nyernek intézményünkbe.  

 A veszélyeztetett, jegyzői védelembe vett kisgyermek bármikor azonnali elhe-

lyezést kap bölcsődénkben.  

 

2.3. Az ellátandó terület jellemzői 

 
Községünk infrastrukturálisan fejlett, viszonylag fiatal település. Centrumában helyez-

kedik el óvodánk. Környezeti adottságai kedvezőek, szinte beleépült az erdőbe. Zajtól, portól, 

levegőszennyeződéstől mentes zöld övezet. 

Óvodánk 1149 négyzetméter alapterületű, benne 6 csoportszoba, jól felszerelt tornate-

rem, saját konyha, 90 férőhelyes ebédlő és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek találhatók. 

A konyha és az ebédlő közétkeztetésre is szolgál. Az óvoda épületéhez tartozó udvar:11.521 

négyzetméter. Külső és belső terei egyaránt kielégítik a gyermekek mozgásigényét.  

 

 Nagyhegyes községben, 78 családban 93 fő 3 év alatti gyermek nevelkedik, többségük 

szilárd családi háttérben. 13 családban mindkét szülő dolgozik, a 3 éven aluli gyermekük neve-

lése mellett.  

Jellemző még a településre, hogy egyre több fiatal, kisgyermeket nevelő fiatal pár költözik ide 

a környező városokból, akik naponta ingáznak lakó- és munkahelyük között. 

 Néhány család szociálisan nehéz helyzetben él, ezért – különösen a GYED letelte után 

– igyekeznek minél hamarabb munkába állni.  

 Mindezek mellett a születésszám is újra növekszik.  
 

A fent leírt tényezőkből következően az elmúlt években egyre nagyobb igény jelentke-

zett a kisgyermeket nevelő szülők részéről a bölcsődei szolgáltatás igénybevételére, melyet ko-

rábban Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete egységes óvoda-bölcsőde 

csoport kialakításával oldott meg. A jogszabályi változások miatt ezt a szervezési módot meg 
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kellett, hogy szűntesse, így 2017. szeptember 1-től mini bölcsőde formájában működtette to-

vább.  

Azonban az elmúlt két beiratkozási időszakban jelentkezők létszámából arra a megálla-

pításra jutott, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának ez a formája is kevésnek bizonyul, 

mivel jóval többen jelezték igényüket a bölcsődei elhelyezésre, mint azt a maximálisan felve-

hető gyermeklétszám megengedte volna. Ezért döntött úgy, hogy 2018. szeptember 1-től - se-

gítendő a kisgyermekes szülők munkába állását – az eddigi mini bölcsődét átszervezi, és böl-

csőde formájában működteti tovább. 

A bölcsőde, - mint önálló intézmény egység - a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde egy 

csoportjában került kialakításra, ahol a felvehető gyermekek létszáma 12 fő, amennyiben 

minden gyerek betöltötte a két évet, úgy 14 fő.  

A mini bölcsődei csoportszoba 50 négyzetméter alapterületű. Berendezése, játékellá-

tottsága, a  benne kialakított játszóhelyek barátságos, otthonos, nyugalmat biztosító és egyben 

inspiráló légkört teremtenek a gyerekek számára.  

Az udvaron elkülönített játszórésszel, fákkal, bokrokkal tarkított, árnyékos, mozgásfej-

lesztő udvari játékokkal felszerelt, tágas terület biztosításával segítjük a gyerekek egészséges 

életmódra nevelését. 

 

2.4. Tárgyi feltételek 
 

 A tárgyi eszközök beszerzésének kiinduló alapja bölcsődei ellátás eszközeiről és felsze-

reléséről szóló jegyzék, illetve a bölcsődei csoport létszáma, a gyerekek életkora. A gyermekek 

ellátásához szükséges eszközök, felszerelések, játékok jó minőségűek, fertőtleníthetőek, és a 

gyerekek életkorához, testméreteihez igazodnak. Egészségügyi és pedagógiai szempontból a 

bölcsődés korosztály igényeit kielégíti.  

Játékkészletünk minden játéktevékenységhez adott:  

 érzékelés és észlelés, 

 finommotorika fejlesztés, 

 szerepjátszó eszközök,  

 építő- konstruáló eszközök, 

 udvari játékok, 

 mozgásfejlesztő eszközök, 

 

 A csoportszoba, mosdó, öltöző az előírásoknak megfelelő eszközökkel felszerelt, me-

lyek megválasztása, elrendezése segíti a gyerekek személyiség fejlődését, önállóságának kiala-

kulását.  

 Az öltözőben megfelelő méretű öltöző szekrények, pelenkázó található. 

 Alváshoz, öltözéshez, tisztálkodáshoz, szükség esetén pelenkázáshoz a kellékeket a 

szülők hozzák. 

 A fürdőszobában a gyerekek méretének megfelelő nagyságú WC, mosdó, törölköző 

tartó, tükör, pelenkázó került elhelyezésre. 

 A csoportszobában a játékokat nyitott játékpolcon, a gyerekek által elérhető 

magasságban, fajtánként csoportosítva helyezzük el. 

 A mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök állandóan rendelkezésre állnak a 

csoportszobában is. 

 Létrehoztunk, un. „puha sarkot” a regenerálódásra, elhúzódásra, mesélésre, 

mondókázásra. 

 A játszóudvaron homokozó, mobil és rögzített mozgásfejlesztő eszközök, pancsoló 

biztosítottak a bölcsődés gyerekek számára. 
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2.5. Személyi feltételek 
 

Kisgyermeknevelő/kisgyermekgondozó-nevelő: 2 fő 

 

Feladatuk: 

 

- Segítik a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődését, önállóságuk kialakulását. 

- A bölcsődei nevelés-gondozás alapprogramjában meghatározott elvek, a helyi szakmai 

program figyelembevételével beszoktatják, nevelik, gondozzák a rábízott gyerekeket. 

- Balesetmegelőzés céljából figyelemmel kísérik a csoport és az udvar eszközeinek álla-

potát. 

- Gondoskodnak a rendszeres levegőztetésről, a gyerekek időjárásnak megfelelő felöltöz-

tetéséről. 

- Állandó kapcsolatot tartanak a szülőkkel, rendszeresen beszámolnak a gyerekekkel kap-

csolatos napi eseményekről. 

- Szülőiértekezletet tartanak. 

- Csoportjukban vezetik az előírt dokumentációt. 

 

Bölcsődei dajka: 1 fő 

 

Feladata: 

 

- Segíti a gondozási tevékenységet. 

- Előkészíti a gyermekek étkeztetését. 

- Takarítja a csoportot, a hozzátartozó helyiségeket, fertőtleníti a játékokat, bútorokat, 

eszközöket. 

 

Szakszerű helyettesítés 

 

 A kisgyermeknevelőt - hiányzása esetén - váltótársa, a bölcsődei dajkát a nyilatkozatban 

meghatározott óvodai dajka helyettesíti.  

  

  

3. A bölcsőde definíciója, funkciói 

  A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni 

ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabály-

ban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban 

nyújt szakszerű gondozást és nevelést. 

  

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

{továbbiakban: gyermekvédelmi törvény} 42. § (2) bekezdés értelmében, ha a gyermek harma-

dik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében nevel-

hető-gondozható a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig. 
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 A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 

31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

 

4. A  bölcsődei nevelés, gondozás célja 

4.1. Kiemelt szakmai célunk: 
 

 A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, a szülői 

kompetenciákat megerősítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai, érzelmi 

biztonságának és jólétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, 

identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelembe vételével, tapasztalatszerzési 

lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a sokoldalú, harmonikus 

fejlődést. 

 A gyermeki személyiség kibontakoztatásának támogatásával a személyiségvonások fej-

lesztése, hátrányok kiegyenlítése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével. 

 Mindezek mellett fontosnak tartjuk az egészséges táplálkozásra nevelést, a mozgásigény 

kielégítését, a családok segítését nevelési kérdésekben. 

 

4.2. A szakmai célok megvalósításának módja, eszköze 
 

 A gyermek fejlődését a kisgyermeknevelő az Egészségügyi Törzslap Fejlődési lapján és 

Fejlődési naplóban regisztrálja, illetve az üzenő füzetben az egyéni fejlődés állomásairól tájé-

koztatja a szülőt.  

 A harmonikus fejlődéshez elengedhetetlen a mozgásigény kielégítése, ezért – az időjá-

rás függvényében – sokat tartózkodunk a szabad levegőn. Az udvari játékok (hinta, libikóka, 

motorok, stb.) elősegítik a gyerekek nagymozgásának, mozgáskoordinációjának fejlődését. A 

csoportszobában szintén életkornak megfelelő, mozgásfejlesztő és egyéb játékokkal, mondó-

kákkal, dalokkal próbáljuk ösztönözni, aktivitásra serkenteni őket. 

 Megfelelő játéktér kialakítása a csoportszobában az egyszemélyes játék biztosítására. A 

szerepjátékokhoz a kisgyermeknevelők személyes példaadással adnak ötletet. 

 

 

5. A bölcsődei nevelés alapelvei 
 

A család rendszerszemléletű megközelítése 

 

 A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődle-

ges szempont a család működésének megismerése, megértése. A rendszerszemlélet lényege, 

olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nemcsak a kisgyermeket, hanem a családot is ki-

indulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kap-

hatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a szakember 

hozzájárulhat a család életminőségének javításához. 

 Bölcsődénk a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és 

erősítve vesz részt a gyermek nevelésében, gondozásában. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, 
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hogy a kisgyermeknevelők és a szülő kapcsolatát a kölcsönös tisztelet, bizalom és diszkréció 

jellemezze! 

 

 A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

 

 A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a 

kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A bölcső-

dei ellátást nyújtó intézményünk, funkcióját tekintve alkalmas színtér a koragyermekkori inter-

venció szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében kisgyermeknevelőink feladata az eset-

legesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése és jelzése. 

 A mindennapok során spontán adódó, vagy tudatosan felkínált fejlesztő tevékenységek 

közben a kisgyermeknevelőknek lehetősége nyílik arra, hogy az esetleges fejlődésbeli lemara-

dásokat felfedezze, a szülők, a védőnő, illetve fejlesztő szakemberek segítségével kompenzálja.  

 

A családi nevelés elsődleges tisztelete 

 

 A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődei ellátást nyújtó intéz-

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

erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében. Mindezek értelmében fontos, hogy a szülők szá-

mára lehetővé tegyük a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsoló-

dást intézményünk életébe. 

 Az együttműködésekhez teret adó eseményeink a Mikulás, Karácsony, Farsang, Családi 

nap, ahol már a készülődésbe és lebonyolításba is bevonjuk a szülőket. 

 

A kisgyermekkori személyiség tisztelete 

 

 A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum, 

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

meg. 

 Bölcsődei nevelésünk során törekszünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatá-

sára, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére, az alapvető 

gyermeki jogok tiszteletben tartásával. Figyelmet fordítunk az etnikai, kulturális, vallási, 

nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kiala-

kítására. 

 E tekintetben elvárjuk a toleranciát a szülők részéről is. 

  

A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

 

 A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelők szerepe, akik személyiségükön keresztül hatnak a kisgyermekre és a csa-

ládra. A feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identi-

tással, kellő önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből adó-

dóan a kisgyermeknevelőink felelősek szakmai tudásuk szinten tartásáért, gyarapításáért, szak-

mai kompetenciáik fejlesztéséért. 

 Biztosítjuk kisgyermeknevelőink számára a szakmai fejlődés lehetőségét. Ennek érdek-

ében folyamatosan figyelemmel kísérjük a továbbképzési lehetőségeket, az újonnan megjelenő 

szakirodalmakat, kapcsolatot tartunk más bölcsődékkel, átvesszük a jógyakorlatokat.  
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A biztonság és a stabilitás megteremtése 

 

 A kisgyermek egyéni igényeitől függő bölcsődei ellátást nyújtó intézményünkbe történő 

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

újra teremtésére. A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi 

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

 A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó is-

métlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi ese-

mények sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. 

 A szülővel történő fokozatos beszoktatás alkalmazásával segítjük elő az új környezethez 

való alkalmazkodást. A „saját kisgyermeknevelő” rendszer alkalmazásával is a kötődést, az 

érzelmi biztonság kialakulását segítjük. 

 A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erő-

szak minden formájától való védelmet is. 

 

 Fokozatosság megvalósítása 

 

 A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén 

érvényesülnie kell bölcsődénkben. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászokta-

tása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a 

szokások kialakulását. 

 A mindennapok során a kisgyermeknevelők odafigyelnek arra, hogy kellő időt hagyja-

nak a szokások megismerésére, gyakorlására és elmélyítésére, szem előtt tartva a gyermekek 

egyéni szükségleteit.  

 

Egyéni bánásmód érvényesítése 

 

 A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, 

hiteles nevelői magatartása. Bölcsődei nevelésünk során figyelembe vesszük a kisgyermek 

spontán érésének, egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, kom-

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

magához a gyermekhez viszonyítva ítéljük meg. Minden új fejlődési állomásnak kiindulópontja 

maga a gyermek. Ezért fontos, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézményünkbe járó kisgyer-

mekek mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben részesüljön érzelmi biztonságot 

nyújtó gondoskodásban és támogatásban. 

 Ezért a kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet 

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

állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését. Fontos, hogy a 

bölcsődénkbe járó gyermekek mindegyike érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor 

is, ha lassabban fejlődik, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, 

ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, 

emiatt nehezebben kezelhető. A kisgyermeknevelők lehetőségek szerint segítik az 

identitástudat kialakulását és fejlődését. 

 

 Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

 

 A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensősé-

ges, intim helyzetei. A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelés és a gondozás elvá-

laszthatatlan egységet alkot a mindennapjainkban. A gondozás minden helyzetében nevelés fo-
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lyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fizioló-

giás szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének fel-

tételeit. 

 A professzionális gondozás, hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához. 

Ez a nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere bölcsődénkben. 

 Kisgyermeknevelőink és a bölcsődei dajka egyaránt arra törekszenek, hogy ezeket a 

helyzeteket a nevelés szempontjából is maximálisan kihasználják. 

 

A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

 

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

ezért támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír bölcsődei nevelésünkben. Biztosítjuk annak a le-

hetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken 

keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, átélhesse a spontán tanulás 

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

pozitív visszajelzések biztosításával segítjük önálló kezdeményezéseit, megteremtve ezáltal az 

egész életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait. 

 A biztonságos, tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a 

próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének 

figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása a 

bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata. 

 A kisgyermeknevelők az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját 

példamutatásukkal, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes helyes viselkedési 

formákkal való próbálkozások bátorításával segítik a tanulást. 

 

 

6. A bölcsődei nevelés feladata  
 

A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése 

 A bölcsődei ellátást nyújtó intézményünk, mint a kisgyermekes családokkal kapcsolatba 

kerülő első gyermekintézmény, jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A 

család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével valósul meg. A csa-

ládi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, 

konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyer-

mekek harmonikus fejlődéséhez.  

 A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szük-

ségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőinket a gyermek ismeretén alapuló 

differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelőink, mint szakemberek, 

szaktudásukra, tapasztalataikra építve, a szülők igényeihez igazodva közvetítik a kora gyer-

mekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, módszereket. 

 A beszoktatást megelőző családlátogatás során olyan intim helyzetben találkozik a 

szülő és a kisgyermeknevelő, amely megalapozhatja a kölcsönös bizalom kialakulását. A ké-

sőbbiek során erre a bizalomra építve a kisgyermeknevelők szükség szerint segíthetnek a szü-

lőnek a kisgyermekkel kapcsolatos nehézségei megoldásában. A segítségadás eszközei lehet-

nek például gyermekneveléssel kapcsolatos szakirodalom, fejlesztőeszközök ajánlása, „zene-

bölcsi”, „apró torna” (védőnő vezetésével), fejlesztőszakemberek segítsége. 
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Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 

 Az egészséges életmódra nevelésnek már a bölcsődében el kell kezdődnie, ezért a kisgyer-

meknevelő feladata a gyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, támogatása, a 

harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet megte-

remtése. A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási helyzetekben 

valósul meg. A rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és az év-

szakhoz igazodó napirendünk biztosítja az életkornak megfelelő változatos tevékenységeket, a 

játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenés feltételeit.  

 Fontos, hogy az étkeztetésben az egészséges táplálkozás irányelvei érvényesüljenek, 

annak érdekében, hogy összetételében kielégítse a gyermekek energia-és tápanyagigényét, il-

letve a felkínált, étrendet alkotó ételeken, italokon keresztül a gyermekek megismerhessék a 

korszerű táplálkozás alkotóelemeit.  

 Az egészséges életmód, az egészségnevelés érdekében törekszünk az alapvető kultúr-

higiénés szokások kialakítására.  A prevenciós feladatok megvalósításában szükség esetén 

speciális szakembereket is bevonunk: gyermekorvos, dietetikus, gyógypedagógus, pszicholó-

gus, családgondozó.  

 A mozgásfejlesztő eszközök a csoportszobában és az udvaron is a gyerekek rendelke-

zésére állnak. Fontosnak tartjuk a szülővel való konzultációt a helyes táplálkozási szokások 

kialakításáról, az évszaknak megfelelő, szabad mozgást segítő ruházat biztosításáról. 

 

Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

 

 A biztonságot nyújtó nevelői magatartás magában foglalja a kisgyermeknevelő érzelmi 

elérhetőségét és hitelességét, az érzelmek kifejezésére való ösztönzést, a pozitív és bíztató üze-

netek rendszeres közvetítését, a világos elvárások és határok megfogalmazását. Kisgyerme-

kinknek a bölcsődei ellátást nyújtó intézményünkbe történő kerülésével több lehetőség is te-

remtődik a társas kapcsolatok megtapasztalására. Az együttlét helyzetei az én érvényesítés, a 

tolerancia, az empátia gyakorlásának színterei, amelyek hozzájárulnak az érzelmi és társas 

kompetenciáik fejlesztéséhez. Törekszünk az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások 

iránti nyitottság megőrzésére. A kisgyermeknevelőink feladata a kisgyermekek beszédkészsé-

gének fejlesztése érdekében az ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása, a kom-

munikációs kedv felkeltése és fenntartása a bölcsődei nevelés-gondozás minden helyzetében, 

mondókák, énekek, versek, mesék közvetítésével. 

 Különös figyelmet kell fordítanunk, a hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi 

kompetenciáinak fejlesztésére, szükség esetén segítő szakemberek bevonásával is. 

 A mindennapok során a kisgyermeknevelők által kezdeményezett közös tevékenységek 

elősegítik a társas kapcsolatok fejlődését (szerepes játékok kezdeményezése, élethelyzetek újra 

élése, születésnap, névnap közös megünneplése, stb.) 

 

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

 

 A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás 

lehetőségeinek megteremtése kisgyermeknevelőink aktív részvételével és a megfelelő környe-

zet kialakításával történik. A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben kisgyermeknevelőink 

ismeretet nyújtanak, segítik a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. 

 A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során szerepet kap az élmények, 

viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás támo-

gatása. Az önálló választás és a döntési képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző nevelői 

magatartás. 
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 Kisgyermeknevelőink a gyermeki képességek és érdeklődés tükrében változatos tevé-

kenységek kezdeményezését biztosítják, melyek segítik a kisgyermek megismerési folyamata-

inak fejlődését, például játék, mozgás, mondóka, ének, vers, mese, alkotó tevékenységek, stb.) 

 

 

7. A bölcsődei élet megszervezésének elvei 

7.1. Csoportalakítás 
 

 A csoport létszáma nem haladhatja meg a 12 főt, illetve ha a csoportban lévő valamennyi 

gyermek betölti a második életévét, a 14 főt. 

 

 A saját kisgyermeknevelő rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A saját kis-

gyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a csoportba. A csoport gyermekeinek egy része (6-7 

gyermek) tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. Ezeket a gyermekeket a saját kisgyermeknevelő-

jük neveli-gondozza, ő kíséri figyelemmel fejlődésüket, arról vezeti a feljegyzéseket. Így több 

figyelem jut a gyermekekre, lehetőség nyílik az egyéni bánásmódra, a kisgyermeknevelő job-

ban megismeri a „saját” gyermeke egyéni igényeit, szokásait, problémáit. 

 

7.2. Beszoktatás – befogadás 
 

 A bölcsőde a családi neveléssel együtt biztosítja a gyermekek fejlődését.  A családdal 

való kapcsolattartás, együttműködés formái hasonlóak az óvodáéval. 

 

 Fokozatos, szülővel történő beszoktatás. 

 A befogadás személyre szabott, egyénhez igazodó, differenciált. 

 Legfontosabb a biztonságérzet megteremtése, hogy a gyermek jól érezze magát! 

 A beszoktatás előtti családlátogatáskor olyan információk gyűjtése, melyek segítségével 

közelebb kerülhetünk a gyerekek igényeihez, szükségleteihez. 

 Egyéni szokásrend és sajátos igények figyelembe vétele. 

 Az intézménybe lépés első pillanatától az legyen a vezérelv: „Mi jó a gyereknek?” 

 

7.3. Bölcsődei napirend 
 

 A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend megteremti a megfelelő nevelés-

gondozás feltételeit. A kiszámíthatóság, a biztonságérzet megadja az aktivitás és önállósodás 

lehetőségét. Minden esetben alkalmazkodik az adott csoport korösszetételéhez, a gyermekek 

egyéni szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz. 

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

alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. A gondozás mellett törekszünk 

arra, hogy minél több idő jusson a gyermeknek a játéktevékenységre. A jól szervezett, folya-

matos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt 

és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani. Ezzel teremtve 

meg a gyermek számára feltétlenül szükséges biztonságérzetet, kiszámíthatóságot. 
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 A napirenden belül, az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a 

csoport életében is áttekinthető legyen a rendszer. A gyermekek tájékozódhassanak a várható-

eseményekről, felesleges várakozási idő nélkül. Ez biztosítja valójában a csoport belső nyugal-

mát is.  

 A napirendet évszakonként készítik el a kisgyermeknevelők, melyet az átadóban 

tekinthetnek meg a szülők. 

 

8. A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei 
 

8. 1. Tanulás 

8. 2. Gondozás 

8. 3. Játék  

8. 4. Mozgás 

8. 5. Mondóka,ének 

8. 6. Vers,mese 

8. 7. Alkotó tevékenységek 

8. 8. Egyéb tevékenységek 

 

8.1. Tanulás 
 

 Ebben az életkorban a tanulás az egész nap folyamán a kisgyermeknevelők és a 

gyerekek közös tevékenységei közben valósul meg. A tanulási folyamatban a gyermekek 

szokásait, készségeit, képességeit alakítjuk. A gyermekek megfigyelhetik környezetüket, 

feladatokat oldhatnak meg és tapasztalatokat szerezhetnek. A tanulási folyamatban a gyerekek 

kíváncsiságára, érdeklődésére és a csoportban lévő  gyerekek tevékenységének utánzására, mint 

példára építünk. Fontos, hogy a tanulási folyamat mindig tevékenységhez kötődjön! 

 

8.2. Gondozás  
 

 A gondozás olyan bensőséges interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és a gyermek kö-

zött, amelynek elsődleges célja a gyermek fizikai, testi szükségleteinek maradéktalan kielégí-

tése. A legfontosabb, hogy minden gondozási helyzetben érezze a gyermek a kisgyermeknevelő 

figyelmét, bíztatását, támogató segítségét.  A felnőtt odafigyel arra, hogy az egyéni fejlettségi 

szinthez igazodva biztosítson elegendő időt a gyakorlásra. A tevékenység örömforrás legyen a 

gyermek számára, így a pozitív megerősítés növeli együttműködési kedvét, önelfogadását, ön-

állósodási folyamatát, a jó szokások kialakulását. 

 

Gondozási helyzetek: 

- mosakodás, kézmosás, szükség esetén fürdetés 

- öltözködés 

- étkezés 

- fésülködés 

- alvás 

- tisztába tevés 

- pelenkázás 

- WC használat segítése 

- szájöblítés 
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- fogmosás 

- orrtörlés 

 

8.3. Játék 
 

 A játék a gyermekek önkéntes, örömszerző tevékenysége, melyben feldolgozzák 

élményeiket, vágyaikat közben sok tapasztalatot, ismeretet szereznek és személyiségük 

sokoldalúan fejlődik. A játék a gyermek elsődleges tevékenysége.  Olyan nevelői magatartást 

követünk, mely támogatja a nyugodt, elmélyült, kreatív játéktevékenységet, szükség esetén 

kezdeményez, ötletet ad, szerepet vállal a játékban. 

 A csoportszoba belső tereit úgy alakítottuk ki, hogy azok változatos 

játéktevékenységekre ösztönözzenek. 

 A játékeszközök a gyermekek számára kényelmesen elérhető magasságban vannak, 

hogy önállóan, balesetmentesen használhassák őket.  

 Bölcsődénk udvarijáték készlete hatékonyan fejleszti nem csak a nagymozgásokat, de 

manipulációjukat is. 

 

8.4. Mozgás 
 
 A mozgás, csakúgy, mint a játék a csecsemő és kisgyermekek legtermészetesebb meg-

nyilvánulási formája, feltétele és eszköze a tapasztalásnak. Mivel a kisgyermek ismeretei meg-

szerzéséhez leginkább mozgásos úton jut el, ezért mozgásfejlettsége kihat kognitív képessége-

ire. Fejlettsége képet ad a gyermek általános fejlettségi szintjéről, ezért fontos a dokumentálása, 

hogy a fejlődést érdemben tudjuk segíteni. Mozgáskedvük felébresztése, mozgásigényük kielé-

gítése tehát alapvető feladatunk. 

 Bölcsődénkben, a csoportszobában, a teraszon, valamint az udvaron helyezünk el olyan 

játékokat, melyeket a gyermekek biztonsággal használhatnak, miközben fejlődik erőnlétük, 

mozgáskoordinációjuk, testsémájuk, illetve egész személyiségük. Lehetőség van az óvodai tor-

naterem használatára is. Természetesen ilyenkor a bölcsődés korosztály mozgásfejlesztő esz-

közeivel berendezve.  A manipulatív tevékenységekhez a csoportszobai, valamint az udvaron 

található eszközök biztosítottak. 

 

8.5. Mondóka – ének 
 

 Bölcsődénkben az egész nap folyamán tudatosan figyelünk az éneklés, mondókázás, 

énekesjátékok megjelenésére. A zenei anyagban alkalmazkodunk az évszakokhoz, a gyermekek 

fejlettségéhez, befogadóképességéhez, és bátran válogatunk a régi és új gyermekdalok, a minő-

ségi zeneművek, a zenehallgatás között. A közös éneklés, mondókázás, együttmozgás, az egy-

szerű ritmushangszerek használata, pozitív érzelmeket, meghittséget, az anyanyelv és a zenei 

anyanyelv, a mozgásfejlődés, a gondolkodási műveletek fejlődését, valamint a közösség ková-

csolódását is eredményezi. A mindennapos zenei tevékenység jótékony hatását a játék és a 

mozgás személyiségfejlesztő hatásával tartjuk egyenrangúnak. 
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8.6. Vers – mese 
 

  A verselés, mesélés, képeskönyv nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így 

egyszerre feltétele és eredménye a kisgyermek alapvető érzelmi biztonságának. A „puha sarok-

ban” elhelyezett mesekönyvek, bábok, a gyermekek számára az egész ébrenlét során elérhetőek 

nézegetésre, vagy a felnőtt általi mesélésre. A kisgyermeknevelők érzékenyen reagálnak a gyer-

mekek „testközeli” igényére, így ez kitűnő alkalom az „összebújásra”, a nyugodt, szeretetteljes 

hangulat létrehozására.  A közös mesélés élménye segíti az aktív szókincs kialakulását, a világ-

ról való ismeretek megszerzését, az irodalmi élmény nyújtotta öröm átélését, az emlékezet, a 

gondolkodás, a képzelet fejlődését. A kisgyermekek szociális kompetenciáinak fejlődésében a 

mesélésnek, a mese,  játékban- egyszerű dramatizálásban- való újbóli átélésének kiemelt jelen-

tőséget tulajdonítunk.   

 

8.7. Alkotó tevékenységek 
 
 A kisgyermekek tevékenységeikben a cselekvés örömét élik át, ez motiválja őket, kész-

teti további tevékenységre. Elsődleges feladatunk a megfelelő körülmények- eszközök, hely, 

nyugodt légkör- biztosítása. A pozitív megerősítéssel, az alkotás elismerésével, megbecsülésé-

vel segítjük az érdeklődés fenntartását, így az alkotásból fakadó személyiségfejlesztő hatások 

érvényesülését. 

 Bölcsődénkben a leggyakrabban előforduló alkotó tevékenységi formák: firkálás, min-

tázás, gyűrés, tépés, ujjfestés vagy vastag ecsettel festés, ragasztás, stb.  

 

8.8. Egyéb tevékenységek 
 
 Élmények, életszerű helyzetek újra élése a tevékenységek által, ahol az „én csinálom” 

élményének, a közösen végzett tevékenység fontosságának az átélése az öröm forrása (levél-

seprés, gyümölcsmosás, babaszobai süteménysütés, babafürdetés, közös „nagytakarítás” stb). 

Ezeket a tevékenységeket az önkéntességre építjük, a gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak 

és kiléphetnek. Ezen helyzetekben hatékonyan fejlődik kooperációs készségük, logikus gon-

dolkodásuk. 

 

9. Dokumentációs teendők 
 
Intézményi dokumentumok 

 
- Szakmai program 

- Házirend 

- Megállapodás 

- Bölcsődei felvétellel kapcsolatos dokumentumok 

- Személyi térítési díjhoz kapcsolódó dokumentumok (Nyilatkozat, Étkezők nyilvántar-

tása, stb. 
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Gyermekekkel kapcsolatos dokumentumok 

 

- Csoportnapló 

- Üzenő füzet 

- Gyermek-egészségügyi törzslap 

- Fejlődési tábla 

- Fejlődési napló 

 

 

10. A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel 
 
 A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését biztosítja 

a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények egymás közötti szoros együttműködése. 

 A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat ala-

kítunk ki mindazokkal a társintézményekkel és szakemberekkel, akikkel a családok kapcso-

latba kerülnek/kerülhetnek, illetve akikkel a kapcsolat kialakítása a gyermek egészséges fejlő-

dése, fejlesztése szempontjából szükséges.  

- A HKSZK Nagyhegyesi Szociális Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal a bölcsőde szoros 

kapcsolatot tart annak érdekében, hogy a rászoruló gyerekek a megfelelő ellátásban részesül-

hessenek. Az esetmegbeszéléseken az óvoda vezetője és a gyermekvédelmi felelős rendszere-

sen részt vesz. Veszélyeztetettség esetén bejelentést teszünk.  

- Rendszeresen konzultálunk a védőnővel. 

- Szükség esetén a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagin-

tézményével (fejlesztő szakemberek) 

- Szakmai vonatkozásban a Magyar Bölcsődék Egyesületével is igyekszünk minél hatéko-

nyabb kapcsolatot kialakítani.  

- Figyelemmel kísérjük a minősített továbbképzések, szakmai napok kiírását, és jogszabály-

ban meghatározott időszakonként, illetve lehetőségeink szerint részt veszünk rajtuk. 

- Folyamatosan követjük a Magyar Bölcsődék Egyesületének honlapján, közösségi 

oldalán közölt szakmai anyagokat. 

- Szolnok város Bölcsődeigazgatóságával - mint regionális módszertani központtal - rend-

szeres kapcsolattartást kívánunk kiépíteni, az általuk szervezett minősített továbbképző tanfo-

lyamokon, szakmai napokon, igyekszünk részt venni. 

- Kapcsolatban állunk más vidéki bölcsődékkel. Célunk, hogy a szakemberek megismerjék 

egymást, egyeztessék szakmai elveiket, ezért azonos értékeket képviseljenek.  

 

 

11. Az ellátás igénybevételének módja 
 

- Bölcsődénkbe a gyermek húszhetes korától vehető fel harmadik életévének betölté-

séig.  

- Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje 

alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a gyermek orvosa 

nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusz-

tus 31-ig. 
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- Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 

31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

 

A bölcsődében a beiratkozásra minden év áprilisában kerül sor. Az eddigi hagyomá-

nyokat követve ezt, a szülő személyesen teszi meg.  

 A bölcsődei ellátáshoz szükséges a jogosultsági feltételek igazolása (munkáltatói 

vagy iskolalátogatási igazolás, családgondozói, védőnői jelzés, védelembe vételi hatá-

rozat). 

A rendelkezésünkre bocsájtott adatok alapján a gyermek bejegyzésre kerül a „Felvételi elő-

jegyzési naplóba”.  

A felvételi kérelem elbírálásakor előnyt élvez:  

- az a szülő, aki legkésőbb a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, 

hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

- a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermek, 

- az egyedül álló szülő által nevelt gyermek,  

- a védelembe vett gyermek. 

Az intézményvezető legkésőbb május 30-ig értesíti a szülőket gyermekük bölcsődei felvételéről 

írásos, elutasításáról határozati formában 

 

12. A bölcsőde szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja 
 

A lakosság tájékoztatása a bölcsődei ellátásról: 

 

 Az intézmény honlapján  

 Védőnői szolgálaton keresztül 

 HKSZK Nagyhegyesi Szociális Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-

sain keresztül 

 

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

fejlődéséről. Ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés, gondozás ki-

alakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében. 

A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai szempontból meg-

felelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó. 

 

 

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formáját alkalmazzuk: 

 

 beszélgetések érkezéskor és távozáskor, 

 szülői értekezletek: bölcsődébe járás előtt, óvodába kerülő gyermekek szüleinek,  

 üzenőfüzet 

 hirdetőtábla 

 személyes beszélgetés előre egyeztetett időpontban 
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 közösségi oldal 

 nyílt nap, közös programok  

 

13. Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelme 

 13.1. A gyermek és szülő jogai 
 

A szülő joga, hogy 

 - megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza, 

 - megismerhesse a gyermekcsoportok életét, 

 - megismerje a nevelési, gondozási elveket, 

 - tanácsot, tájékoztatást kapjon a kisgyermeknevelőtől, 

 - a bölcsőde működését illetően véleményt mondjon, és javaslatot tegyen,  

- megismerje gyermekének ellátásával kapcsolatos dokumentációt.  

 

A szülő kötelessége, hogy 

 - biztosítsa gyermeke rendszeres bölcsődelátogatását, 

 - a gyermek megfelelő ruházatáról, annak tisztántartásáról gondoskodjon, 

 - a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműköd-

jön, 

 - az intézményi adatszolgáltatáskor a szükséges adatokat megadja, 

 - az intézmény házirendjét betartsa, 

 - a kialakított napirendhez alkalmazkodjon, 

 - a megállapított étkezéstérítési díjat minden hónapban befizesse (amennyiben térítési 

díj fizetésre kötelezett). 

 

 A gyermek joga, hogy 

- emberi méltóságát tiszteletben tartsák, 

- a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, gondozásban 

részesüljön, 

- segítséget kapjon a saját családjában való nevelkedéséhez, személyiségének kibon-

takozásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, 

- sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő 

különleges ellátásban részesüljön, 

- a bántalmazással, az elhanyagolással szemben védelmet és biztonságos ellátást kap-

jon. 

 

13.2. Az ellátottak jogainak védelme 
 

 A bölcsődei ellátásban részesülők érdekvédelmét a Gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35.§. és 36.§-ában foglaltak sze-

rint kell biztosítani.  

 Célunk, hogy a bölcsődei ellátással kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz, 

probléma mihamarabb azon a helyen nyerjen orvoslást, ahol felmerül. 

 

Az ellátást igénybe vevőknek (szülők) joga van: 
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 A szolgáltatásokat teljes körűen igénybe venni, gyermekének egyéni bánásmód-

ban részesülni 

 Joga van minden fontos kérdésben a tájékoztatáshoz, adatai védelméhez, a nyil-

vántartásba, dokumentumokba való betekintéshez 

 A szolgáltatást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint 

a magánéletével kapcsolatos titokvédelem 

 A szolgáltatás vezetője köteles biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, a vezetett 

nyilvántartásokhoz illetéktelen személy ne jusson hozzá. 

 A szolgáltatást igénybe vevők, a személyes gondoskodást nyújtó személyek kö-

telezettségszegése és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos problémák 

esetén panasszal élhetnek, melyet a szolgáltatás vezetőjéhez lehet szóban vagy 

írásban benyújtani.  

 

13.3. A személyes gondoskodást végző személyek jogai 
 

A személyes gondoskodást végző személyek esetében biztosítani kell, hogy:  

 

- a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják,  

- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat,  

- munkájukat elismerjék, véleményüket kinyilváníthassák, 

- segítséget kapjanak szakmai tudásuk gyarapításához, 

- a munkáltató megfelelő, egészséges és biztonságos munkakörülményeket és felté-

teleket biztosítson számukra. 

 

A Gyvt. 15. § (6) bekezdése szerint a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a tevé-

kenységükkel kapcsolatban büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó sze-

mélynek minősülnek. 

 

14. A személyes gondoskodást végző személyek folyamatos szakmai felkészült-
sége biztosításának módjai, formái 
 

 Nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésre, továbbképzésre.  

 Továbbképzési tervet készítünk a szakdolgozók számára. 

 A minősített továbbképzések lehetőségét figyelemmel kísérjük. 

 Lehetőség szerint részt veszünk szakmai konferenciákon, szakmai napokon, 

társintézmények rendezvényein. 

 Szakmai munkánkhoz szükséges folyóiratokat, szakkönyveket rendszeresen 

megvásároljuk. 
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Záró rendelkezések: 
 

  Az itt nem szabályozott kérdésekben a tárgyi jogszabályokat kell értelemszerűen al-

kalmazni. 

  Ezen szabályzat az intézmény fenntartója Nagyhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete jóváhagyása után lép hatályba. 

 A bölcsőde Szakmai programját elfogadta a Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde ne-

velőtestülete, a Szülői Munkaközösség egyetértési jogot gyakorolt. 

 

 Az intézmény Szakmai programját 5 évente, illetve jogszabályi előírásokban tör-

ténő változások esetén felül kell vizsgálni! 

 

A Szakmai program nyilvánosságra hozatala: 

 

- Az intézmény főbejáratánál elhelyezve. 

- Az intézmény honlapján. 

- A vezetői irodában.  

 

 

 

 

           

         Kovácsné Biri Irma  

               óvodavezető 

 

 

 

Nagyhegyes, 2018. május 10. 
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1. sz. melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS 

 

a gyermekek napközbeni ellátása/ bölcsődei ellátás igényléséhez, 

 

mely létrejött egyrészről a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 

30/A)), mint gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, melynek fenntartója: 

Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2.), valamint a bölcsődei 

ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) között. 

 

A szülő (törvényes képviselő) adatai: 

 

Név:………………………………………………………………………………………. 

Születési név:……………………………………………………………………………... 

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

Lakcíme:………………………………………………………………………………….. 

 

A gyermek adatai: 

 

Név:………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő:……………………………………………………….......................... 

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

Lakcím:…………………………………………………………………………………… 

TAJ szám:………………………………………………………………………………… 

 

A bölcsődei ellátás kezdő időpontja:………………………………............................... 

 

A bölcsődei ellátás időtartama: határozatlan*   határozott* 

 

Az ellátás befejezésének utolsó napja:………………………………………………….. 

 

(A bölcsőde a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig, illetve a harmadik év 

betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető-gondozható. 

Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését 

követő augusztus 31.-ig 

A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. (Gyvt. 42/A. § (1) (2) (3) bekezdés)) 

 

Az igénybevétel módja:                 önkéntes*    javasolt* 

 

(*A megfelelő aláhúzandó)                               (védőnő, gyermekorvos, gyermekjóléti   

        szolgálat, gyámügy) 
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A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára: 

 

- szakszerű nevelést, gondozást, testi- lelki szükségletek kielégítését, fejlődését és 

a szocializáció segítését, 

- napi négyszeri étkezést, 

- fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetet, 

- egészségvédelmet, egészségnevelést, higiénés szokások kialakulásának 

segítését, 

- állandóságot („saját kisgyermeknevelői rendszer”), egyéni bánásmódot, 

- megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz, 

- az egyéni ruhanemű, ágynemű, nadrágpelenka, törölköző kivételével történő 

ellátását, 

- személyes higiéné feltételeinek biztosítását, 

- korcsoportnak megfelelő játékeszközöket, óvodai életre való felkészítést. 

 

A bölcsőde a szülő számára biztosítja: 

 

- a házirend, szakmai program, nevelési-gondozási alapelvek megismerését, 

- adaptációhoz szükséges időt, feltételeket 

- tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről, 

- rendszeres betekintést a kisgyermeknevelő által vezetett egyéni dokumentációba 

(üzenőfüzet) 

- szülői értekezletet, egyéni beszélgetést (kisgyermeknevelővel, vezetővel) 

- nyílt napon való együttműködést, 

- tájékoztatók, étrendek megismertetését, 

- gyermekük játéktevékenységébe való betekintést. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§. 

alapján az intézményi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A gondozási díj összege a 

képviselőtestület 4/2012. (I. 18.) határozata alapján: 0 Ft. 

A gyermekek étkeztetésére és a kedvezményekre, támogatásokra való jogosultság 

feltételei: 

Az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultság feltétele, az 1997. évi XXXI. törvény 

szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása szerint, már szélesebb körben elérhető az 

ingyenes, bölcsődei gyermekétkeztetés.  

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként 

kell biztosítani, azaz ingyenesen étkeznek ha: 

 a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (önkormányzati 

határozattal kell igazolni) vagy 

 tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek (MÁK igazolás csatolása) vagy 

 a családban három vagy több gyermeket nevelnek (családipótlék igazolás) vagy 

 a gyermeket nevelésbe vették (gyámügyi határozat csatolása) vagy 

 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, azaz 128.810.-Ft-ot 
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Amennyiben a fentiek alapján a gyermek jogosult az ingyenes étkeztetésre, úgy be kell 

nyújtani a kitöltött nyilatkozatot a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde élelmezésvezetőjéhez. 

 

Amennyiben nem jogosult a fenti kedvezményre, úgy az étkezési díj teljes összege: 476.-

Ft/nap 

 

A bölcsődei étkeztetésért fizetendő térítési díjat, egy összegben, minden hónap 10-e utáni 

héten kell befizetni. 

 

A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás: 

  
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a 

meghosszabbított időtartam – leteltével, 

- ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei nevelési-gondozási év 

végéhez ért, vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31. után 

- ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja 

igazolni, vagy az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri 

- ha a gyermek orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota 

miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi 

gyermek egészségét. Az utóbbi esetben a gyermek orvosa, - szakvéleménye 

kialakításához - más szakemberek (kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, 

pszichológus stb.) véleményét is kikéri, 

- ha az anya munkaviszonya megszűnik, és más – dolgozó szülő – igényt tart a 

bölcsődei elhelyezésre 

 

A szülő tudomásul veszi, hogy 

 

- A bölcsődei házirendet betartja 

- Együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, 

- A megállapodásban foglalt,- az intézmény részéről fennálló- kötelezettségek 

elmulasztása esetén a szülő panasszal az intézményvezetőhöz fordulhat, 

- Az ellátást igénybe vevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó 

önkormányzathoz fordulhat. 

 

A bölcsőde működésének részletes szabályait és rendjét a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 

Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a bölcsőde Házirendje tartalmazza. 

 

Alulírott szülő nyilatkozom, hogy a Gyvt. 33§ (2) bekezdésében meghatározottakról (az ellátás 

tartalmáról, feltételeiről, az intézmény gyermekemre vonatkozó nyilvántartásairól, házirendről, 

panaszjogom gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díj összegéről, saját és gyermekem 

érdekeit védő érdekképviseleti fórumról tájékoztatást kaptam az intézményvezetőtől.  

 

Jelen megállapodás az ellátás megszűnésével automatikusan hatályát veszti. 

 

 

Nagyhegyes, 20…... év………………… hó…………nap 

 

 

   ……………………………..               ………………..………………… 

                Szülő/törvényes képviselő                                                   Intézményvezető 
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Legitimációs záradék 
 

 

 

Az intézmény OM azonosítója:  

 

030986 

Az intézmény vezetője:  

 

 

 

Legitimációs eljárás 

 

Nevelőtestület nevében: 

 

munkaközösségvezető 

 

 

Szülői szervezet nevében: 

 

SZM elnök 

 

Jóváhagyta 

Nagyhegyes Község Önkormányzata nevében: 

polgármester 

 

 

A dokumentum jellege:  

 

nyilvános 

 

Megtalálható: 

 

 óvodavezetői iroda, főbejárat, honlap 

 

 

 

Ph. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


