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I. A MAKÓI EGYESÍTETT NÉPJÓLÉTI INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (Ámr.), valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, továbbá az ágazati külön törvények: a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 19993. III. törvény (Sztv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) valamint az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. Törvény (eü) és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe 

vételével Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1997. január 1-től Egyesített 

Népjóléti Intézményt alapított. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói 

Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást 

nyújtó alap és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi 

alapellátásokat, amelyeket az Szt, a Gyvt., és az Eü. Törvények kötelezővé tesznek. 

 

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, 

alapfeladatai:  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján ellátott 

feladatok:  

Szociális alapellátás körében: 

  tanyagondnoki szolgáltatás 

  étkeztetés 

  házi segítségnyújtás 

  családsegítés 

  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Nappali ellátás:   

  idősek klubja 

  nappali melegedő  

Szociális szakosított ellátás körében: 

Átmeneti ellátás:  

 időskorúak gondozóháza  

 hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye 

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

ellátott feladatok:  
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Gyermekjóléti alapellátás: 

 gyermekjóléti szolgáltatás 

Gyermekek napközbeni ellátása: 

 bölcsőde 

 időszakos gyermekfelügyelet  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv., a területi védőnői szolgálatról szóló 49/2004. 

(V.21.) ESZCSM rendelet, valamit az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX. 3.) 

NM. rendelet alapján ellátott feladatok:  

 védőnői ellátás  

 iskola-egészségügyi ellátás 

Az intézmény alapfeladatait a székhelyen és az alábbi telephelyeken látja el: 

Gyermekjóléti alapellátások: 

 Kálvin téri Bölcsőde       Kálvin tér 6. 

 Búza u. Bölcsőde       Búza u. 1/E.  

Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátások: 

 Házi gondozás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

Szociális étkezés                 Tinódi u. 8/a. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat                                     Tinódi u. 8/a. 

Család- és Gyermekjóléti Központ                                                   Tinódi u. 8/a. 

Bányai Júlia Idősek Klubja                                         Királyhegyesi u. 24. 

 Vertán Endre Idősek Klubja                           Munkás u. 19-21. 

 Nappali Melegedő                            Ardics tanya 2. 

 Időskorúak Gondozóháza                           Deák F. u. 57. 

 Éjjeli Menedékhely                            Ardics tanya 2. 

Egészségügyi alapellátások: 

 Védőnői Szolgálat, Tanácsadók                 Hollóssy K. u. 2/a 

                               Justh Gy. u. 25. 

                                                        Kálvin u. 24. 

 Iskola-egészségügyi Szolgálat                  Szent János tér 19. 

 

A szakfeladatok szakmai egységekbe osztva képezik az Intézmény szervezeti struktúráját. (1. 

számú ábra) Az egyes szakmai egységek az egységen belül és az egységek közötti szoros 

együttműködésben végzik szakmai tevékenységüket, mindenkor a kompetenciahatárokat 

betartva. A szakmai egységek élén szakmai vezetők állnak, akik az intézmény 

gyermekvédelmi és szociális igazgatási törvény alá tartozó szakfeladatokkal összefüggésben 
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szervezik, irányítják és ellenőrzik a szakmai munkát. Az Intézményen belüli 

kommunikációról a Kommunikációs útvonalterv szabályzat rendelkezik. 
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II. BÚZA UTCAI BÖLCSŐDE 

Magyarországon az első bölcsődét Brunszvik Júlia alapította külföldi példát követve, ezzel 

elindította a csecsemő és kiskorú gyermekek közösségi nevelését. Felismerte, hogy a 

felkészült szakemberek igen hatékonyan tudják a gyerekek szocializálását és a nevelését 

végezni. Ez a megoldás fokozatosan tért hódított az országban, néhány emberöltő alatt 

széleskörű hálózattá növekedett.  

Az intézmény neve: Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Búza utcai Bölcsőde 

Az intézmény székhelye: 6900 Makó, Tinódi u. 8/a. 

Az intézmény székhelyének telefonszáma: 62/ 213- 420 

Az intézményi telephely címe: 6900 Makó, Búza u. 1/E.  

Az telephely elérhetősége:  

 Telefon: 62/ 209-627 

 E-mail: bolcsodemakobuza@gmail.com  

Az intézmény ellátási területe: Makó közigazgatási területe 

Férőhelyszáma: 54 fő 

Fenntartó neve: Makó Város Önkormányzata 

Nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 5,30-17,30 óra között 

Szakmai program érvényességi ideje: 2019. november 30. 

A szakmai program készítésének dátuma: 2017. november 15. 

Szakmai program készítőjének neve: Aradán Gabriella 

Telefonszáma: 62/ 209-627 

II. 1.  A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek: 

 az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata, 

  az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, 

 az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok 

számára a napközbeni gyermekellátásról 

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

 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek 

és személyek által kezelt személyes adatokról.  

mailto:bolcsodemakobuza@gmail.com


 7 

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

  259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói 

engedélyezésről 

 257/2000 (XII. 26) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról. 

 az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének 

elismerése, 

 A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai 

 valamint a módszertani levelek, útmutatók, ajánlások 

 a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata 

 a KJT mindenkor irányadó módosításai  

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

működési nyilvántartásba vételéről 

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

továbbképzésétől és a szociális szakvizsgáról. 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 6/2016.(III.24.) a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 

 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi 

előírásokról 

 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 

 15/1988. (IV. 30.) NM rendelet módosítása 

 6/2016.(III.24.) EMMI rendelet 

 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 

 Gyvt.42.§.(3) bekezdése 

 Gyvt.43.§.(1)-(2)- (3) bekezdése 

 Gyvt.47.§. (3) bekezdése 

 Nmr.176.§.(2)-(3) bekezdése 
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Szakmai irányelvek, módszertani levelek:     

 Folyamatos napirend a bölcsődében. Módszertani levél. Bölcsődék Országos 

Módszertani Intézete, Bp.1982  

 Bölcsődei adaptáció. Módszertani levél. In: Előadások- közlemények dokumentumok. 

Módszertani levelek, irányelvek. Bölcsődék Országos Módszertani Intézete, Bp.1982  

 Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás. Kiegészítő módszertani útmutató a 

fokozatos beszoktatás c. módszertani levélhez. Bölcsődék Országos Módszertani 

Intézete, Bp. 1982  

 Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához. Bölcsődék Országos 

Módszertani Intézete, Bp 1989  

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

Bp. 1997  

 Az egészséges csecsemő táplálásának irányelvei (ajánlás). (Az Országos Csecsemő- és 

Gyermekegészségügy Intézet által 1994- ben összeállított, „az egészséges csecsemő 

táplálásának irányelveiről” c. viselő 47. számú módszertani levél helyébe lép. 2011  

 Korai fejlesztés a bölcsődében. Módszertani levél. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet, Bp. 2003  

 A család és a bölcsőde kapcsolata. Módszertani levél. Kézirat. Magyar Bölcsődék 

Egyesülete, Pedagógus- Pszichológus Tagozat anyaga 2007 

 A bölcsődei nevelés–gondozás országos alapprogramja – SZMI 2008. 

 A bölcsődei nevelés–gondozás szakmai szabályai – SZMI 2009. 

 

Intézményi szabályzatok  

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Felvételi Szabályzat 

 Adatkezelési Szabályzat 

 Érdekképviseleti Fórum Szabályzata 

 Kommunikációs útvonal  

 Bölcsőde önköltség-számítás szabályzata  

 Pénzbefizetési szabályzat  

 Munkarend Szabályzat 
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III. HELYZETELEMZÉS, AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT ÉS AZ ELLÁTANDÓ 

TERÜLET JELLEMZŐI 

 

Jelenleg Makó város lakosainak 3 bölcsőde áll rendelkezésére- melyből kettőt Makó Város 

Önkormányzata működtet- bölcsődés korú gyermekeik elhelyezésére. Az egyik a Kálvin tér 6. 

szám alatt található Kálvin téri Bölcsőde 48 férőhellyel, a másik a Búza utcai Bölcsőde 54 

férőhellyel.  

 

A Búza utcai Bölcsőde Makó város legkorszerűbb, legmodernebb bölcsődéje, 2011. évben 

került átadásra. Az intézmény egy neves építész, Makovecz Imre által tervezett épület 

komplexumban van elhelyezve. Az épületrendszerre a tágas, világos, nagyléptékű 

helységkialakítás jellemző, amely új dimenziókban helyezi a bölcsődei ellátási környezetet. 

Az épület stílusához igazodva került kialakításra az udvar, amelyre szintén a tágas és korszerű 

térszerkezet jellemző.  

Az új dimenzióknak köszönhetően a Búza utcai Bölcsődében lehetőség nyílik a korszerűen 

kialakított továbbképző teremben az alapellátáson túl olyan többletszolgáltatások nyújtására, 

amely a nevelési – gondozási folyamatok fejlesztését, folyamatos aktualizálását teszi 

lehetővé. Továbbá lehetőség van a bölcsődei színtéren – a modernizáció jegyében – a 

bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek/családoknak valamit a bölcsődében dolgozó 

szakmai és technikai munkatársaknak pszichológiai tanácsadás igénybe vételére.  

 

Bölcsőde engedélyezett férőhelyeinek száma 54 fő 

A nevelés – gondozás két gondozási egységben, összesen négy csoportban történik.  

 

Nyitva tartás: 

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó 

gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre, 

történő utazás időtartamát.  

Ez alapján bölcsődénk nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 5.30-17.30. óra.  

Bölcsődei nyári szünet/zárás 2 hét, mely idő alatt a másik telephelyű bölcsőde ügyeletet 

biztosít. Erről a fenntartó döntése alapján minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. 

 

 

 



 10 

IV. ALAPFELADATON TÚLI SZOLGÁLTATÁS: IDŐSZAKOS 

GYERMEKFELÜGYELET 

 

Az 1997. évi XXXI. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó szabályzók (ágazati törvény és 

módszertani levél) lehetővé teszik, hogy a bölcsőde, ha alapfeladatát nem veszélyezteti, 

térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet biztosíthat. Az 

időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt 

alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás nyújtható a normál bölcsődei csoport üres 

férőhelyein.  

Az időszakos gyermekfelügyelet igénybe vételéhez a szülő köteles nyilatkozni arról, hogy a 

gyermeke közösségi részvételre alkalmas, továbbá minden szolgáltatás igénybe vételének 

megkezdésekor arról, hogy gyermeke nem beteg. A közösségi részvételi alkalmasságról a 

nyilatkozatot egyszeri alkalommal kell megtenni, az első igénybe vételkor. A betegségre 

vonatkozó nyilatkozatot minden megkezdett szolgáltatási alkalommal. Egyéb kötelezettségei 

a házirendben foglaltak alapján jelennek meg.  

A szolgáltatás igénybe vételének díjtétele az önkormányzat rendeletében meghatározott 

összeg, melyről az intézmény faliújságján, továbbá az intézményvezetővel való személyes 

konzultáció során szerezhet tudomást a szülő (gondozó). A szolgáltatási díjtétel nem 

tartalmazza az étkezési költségeket. Az étkezési költségek számítása a mindenkori igénybe 

vételhez kerül meghatározásra. A szolgáltatásért fizetendő összeg minden alkalommal a 

szolgáltatás megkezdésének időpontjáig kell, hogy rendeződjön. A szolgáltatás aktualitása 

telefonos vagy személyes információszerzés alapján realizálódik. Az információt 

kizárólagosan a bölcsődei egység szakmai vezetője vagy a távollétében az arra kijelölt 

szakember adhatja. Az időszakos gyermekfelügyelet során végzett nevelési gondozási 

tevékenység dokumentálása a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény intézményvezetője által 

előírt módon történik.  

Az időszakos gyermekfelügyelet, mint alapszolgáltatás csak nyitvatartási időn belül, vehető 

igénybe. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ellátottak köre megegyezik a 

rendszeres bölcsődei ellátásban részesülők körével (korcsoport/korfa), így ugyanazok a 

nevelési – gondozási dilemmák és problémák merülnek/merülhetnek fel. Ezért a Makói 

Egyesített Népjóléti Intézmény az időszakos gyermekfelügyeletet igénybe vevő családok 

számára is térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a bölcsődében működő pszichológusi 

tanácsadást, valamint a szakmai programban megfogalmazott egyéb szolgáltatásait.  
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V. A BÖLCSŐDE SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 

 

Szakmai végzettségek:  

Felsőfokú végzettségű 

  Bölcsődevezető: 1 fő  

  Kisgyermeknevelő/szakgondozónő: 8 fő 

Bölcsődei dajka: 3 fő  

Munkánkat segíti a védőnő, a gyermekorvos és szükség szerint pszichológus szakember.  

Kisgyermeknevelő, 

szakgondozónő  

Felkészítő továbbképzésen részt vett, szakképzett csecsemő- 

és kisgyermek gondozónő, illetve szakgondozónő, a 

csoportlétszámnak megfelelő számban. 

gyermekgyógyász részállásban 

Pszichológus részmunkaidőben  

védőnő  a Védőnői Szolgálat keretén belül  

 

Továbbképzések:  

2016. január 1-jétől pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődei 

szakdolgozókra, akik szakképesítésük mellett felsőfokú végzettséggel 

rendelkeznek 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján kell az 

alkalmazottaknak pontszerzési kötelezettségüknek eleget tenni.  

Belső képzések 

Szakmai műhelyek szervezése 

 

Kvalitások  

A munkahelyen dolgozók attitűdjére jellemző, hogy mindenki szükségesnek érzi a gondozási 

nevelési rendszer építését, szabadságát, illetve a saját koncepció kimunkálását.  

A nevelési rendszer kiépítésében döntő jelentőségű a kollégák érzelmi-értelmi ráhangolódása 

a feladatokra, a közös cél elérése érdekében.  

 

Tárgyi feltételek:  

Az intézmény önkormányzati fenntartású, amely Makón a Búza utca 1/E szám alatt található.  
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A Búza utcai Bölcsőde Makó város legkorszerűbb, legmodernebb bölcsődéje, 2011. évben 

került átadásra. Az intézmény egy neves építész, Makovecz Imre által tervezett épület 

komplexumban van elhelyezve. Az épületrendszerre a tágas, világos, nagyléptékű 

helységkialakítás jellemző, amely új dimenziókban helyezi a bölcsődei ellátási környezetet. 

Az épület 4 darab foglalkoztatóból és a foglalkoztatóhoz kapcsolódó fürdőszobából és 

átadóhelyiségekből áll. Ezen túlmenően az épületen belül rendelkezésre állnak azok a 

kiszolgáló egységek, amelyek a személyzet szükségleteit illetve szakmai felkészültségét 

szolgálják ki.  

Intézményünk, csoportszobáink belső terének kialakítása, színvilága gyermekközpontúságot 

tükröző. A konyha, a fürdőszoba, a terasz, az átadó bútorzata, felszereltsége a gyermekek 

életkori sajátosságainak megfelel, kialakításuk modern, praktikus, balesetmentes, 

mozgáskorlátozott személyek és fogyatékkal élők is használni tudják. Az épület teljesen 

akadálymentesített, megfelel az infokommunikációs feltételeknek.   

A bölcsődei játékeszközök mennyiségben, minőségben, anyagváltozatosságban 

korcsoportoknak és egyéni sajátosságoknak megfelelő lehetőséget biztosítanak, segítve a 

társas kapcsolatok alakulását, az empátia és tolerancia készségének kialakulását és az én tudat 

egészséges fejlődését. A készségfejlesztő, utánzó és szerepjátékok, babák, bábok, 

mesekönyvek, konstruáló és építőjátékok a nagymozgást fejlesztő járművek, labdák, vizuális 

neveléshez szükséges játékok, finommotorikát fejlesztő eszközök fogják biztosítani a 

gyermekek zavartalan játéktevékenységét.  

A tágas játszóudvar a levegőztetés színtere, ahol a különféle játékeszközök, csúszdák, 

homokozók, favonatok, faautók nagymozgásra, élményszerzésre és tapasztalatgyűjtésre adnak 

alkalmat a bölcsődés kisgyermekek számára.  A teraszon történő altatáshoz is minden feltétel 

adott, elősegítve ezzel is a gyermekek egészségmegőrzését és egészségvédelmét.  

A kisgyermekek étkeztetését helyben biztosítjuk, úgy, hogy a Kálvin téri épületben üzemelő 

Élelmezés konyhája látja el a konyhatechnikai feladatokat. Teljes kiőrlésű gabonákkal, 

házilag készített krémekkel, gyümölcsökkel, zöldségekkel tesszük változatossá az étrendet. A 

bölcsődében napi négyszeri étkezést biztosítunk (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) illetve 

ételérzékenységben szenvedő kisgyermekek igényeit is ki tudjuk elégíteni. Ez nagyon fontos, 

mert figyelemmel tudjuk kísérni a gyermekek helyes táplálkozását, hisz ebben az életkorban 

alapozzuk meg a gyermekek íz világát és immunrendszerét. 

A korosztálynak megfelelő élelmezési feladatokat az élelmezésvezető a dietetikussal együtt 

végzi el. 
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A bölcsődei étkezésre 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás egészségügyi előírásokról „Az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi 

szabályokról” szóló együttes rendelet vonatkozik, mely a megvalósításban meghatározó. 

 

A bölcsőde szakmai programja összhangban van a „Bölcsődei nevelés gondozás 

alapprogramjával”, az alapprogramban megfogalmazott elvekkel, a mindenkor hatályos 

jogszabályokkal, mindenekelőtt a gyermeki jogokat rögzítő törvényekkel, a pszichológiai, a 

pedagógiai kutatások eredményeivel, a módszertani levelekkel, a működtetés egyéb 

szabályzóival.  

 

VI. A BÖLCSŐDE HITVALLÁSA 

 

„ Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. 

Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani,de érteni akar,hogy közel legyen a 

szívdobogásunk.” 

(Birtalan Ferenc) 

 

Azt valljuk, hogy csak nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben felnövő gyermekekből válnak 

boldog, kiegyensúlyozott, a világra nyitott, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek. A 

kisgyermek életében az első 3 év az első közösség meghatározó szerepe van, a gyermek 

későbbi személyiségfejlődésében. A kisgyermek ebben az életszakaszában a legsérülékenyebb 

testileg, lelkileg egyaránt, erősen függ a felnőttektől, ezért a kisgyermeknevelő személyisége 

meghatározó.  

Fontosnak tartjuk a biztonságot nyújtó környezetet, melyben a legteljesebb odafigyeléssel 

óvjuk és vigyázzuk a ránk bízott gyermekeket.  

 

VII. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA, ALAPELVEI 

 

Szakmai céljaink:  

Intézményünk alapkoncepciója a kölcsönös nyitottság, a bizalom, őszinte érdeklődés a 

családok és a bölcsőde iránt. Ezzel kezdődnek a gyermekek megismerése, a bölcsődei 

nevelésnek gondozásnak, a megtervezése.  

Olyan szolgáltató intézmény működtetése a célunk, amely alapellátás keretében, 

alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára.  
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A nevelés - gondozás célja a szeretetteljes biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsődei 

élet megszervezése, ahol a szakszerű nevelés - gondozás, családias, derült, nyugodt légkörben 

zajlik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges változatos feltételeket.  

 

Feladata:  

A bölcsőde a családban nevelkedő - 20 hetestől a három éves korú kisgyermekek szakszerű 

nevelését és gondozását végzi. A bölcsődei nevelés - gondozás célja és feladata a gyermek 

testi és pszichés szükségleteinek kielégítése a fejlődés elősegítése.  

 

Ha a gyermek a harmadik életévét január 1 és augusztus 31 között tölti be, akkor augusztus 

31-ig, ha a 3. életévét szeptember 1 és december 31 között tölti be, akkor következő év 

augusztus 31-ig veheti igénybe a bölcsődei ellátást. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42§ (1) bekezdés értelmében amennyiben a 

gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.  

 

A bölcsődei nevelés –gondozás alapelvei: 

 A család rendszerszemléletű megközelítése: 

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben 

elsődleges szempont a család működésének megismerése, megértése. Az interakciós 

mintákat kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről, 

gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a szakember hozzájárulhat a család 

életminőségének javításához. 

 A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása: 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas szintér 

a koragyermekkor intervenciószemlélet alkalmazására. Aminek értelmében a 

kisgyermeknevelő feladata esetlegesen felmerülő fejlődési elmaradások felismerése 

jelzése.  

 A nevelés és gondozás egységének elve: A nevelés és gondozás elválaszthatatlan 

egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom. A gondozás 

minden helyzetében nevelés s folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem 

korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 
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 A családi nevelés elsődlegességének tisztelete: A gyermek nevelése elsősorban a 

család joga és kötelessége. A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és 

szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek 

nevelésében-gondozásában, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a 

családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Mindezek értelmében 

fontos tehát a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és 

módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe.  

 A gyermeki személyiség tiszteletének elve: a gyermeket, mint fejlődő személyiséget a 

kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítség igénye miatt különleges 

védelem illeti meg. a bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő 

folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására a személyes, a 

szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul az emberi jogok 

és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.  

 Az egyéni bánásmód elve: a gyermek fejlődésének alapvető feltétele a felnőtt őszinte 

érdeklődő, figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló 

választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások 

támogatása, megerősítése, elismerése. A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes 

odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi 

fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. 

Fontos, hogy a bölcsődébe járó kisgyermek mindegyike folyamatosan érezze a róla 

gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik akkor is, ha több 

területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, ha a sajátos nevelésű igényű, ha 

viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben 

kezelhető. A  kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, 

nemzetiségi/ etnikai, kulturális ….stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti az 

identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és hagyományok 

megismerését és tiszteletben tartását. 

 A biztonság és a stabilitás elve: A gyermek személyi, - és tárgyi környezetének 

állandósága (saját – kisgyermek nevelő rendszer, felmenő rendszer, csoport, - és 

helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó 

szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok 

egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, 

kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek 

biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 
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alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások 

kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és 

pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is 

 Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve: A biztonságos és tevékenységre 

motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a 

gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó 

segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az 

aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A biztonságos és 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 kisgyermeknevelő az élményszerzés 

lehetőségének biztosításával, saját példamutatatásával, az egyes élethelyzeteknek a 

gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok 

feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások 

bátorításával segíti a tanulást. 

 Az egységes nevelő hatások elve: A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. 

Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a 

közöttük lévő különbség tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, a 

kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi 

biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének 

biztosításában egyetértsenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, 

nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. 

 A gyermek kompetencia késztetésének támogatása: Biztosítani kell annak a 

lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb 

tevékenységeken keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, 

átélhesse a spontán tanulás örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének 

vágya. Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések biztosításával segíteni 

kell önálló kezdeményezéseiket, megteremtve ez által az egész élten át tartó tanulás 

igényének, folyamatának biztos alapját. 

 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, 
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kelőönismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből 

adódóan a kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, 

gyarapításáért, szakmai kompetenciái fejlesztéséért 

 Fokozatosság megvalósítása: A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét 

érintőbármely változás esetén érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való 

fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új 

dolgok, helyzetek megismerését, a szokások kialakulását. 

 

Bölcsődei nevelés feladatai: 

 A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése: 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, mint a kisgyermekes családokkal 

kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői 

kompetencia fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése, támogatása a 

pozitívumok kiemelésével valósul meg. A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a 

szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon 

alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek harmonikus 

fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, 

igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek 

ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő, 

mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a szülők igényeihez igazodva 

közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, 

módszereket. 

 Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása: A szakemberek feladata a 

kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, támogatása, a harmonikus 

testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet meg 

teremtése. A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási 

helyzetekben valósul meg. A rugalmas, a kisgyermek életkorához egyéni fejlettségi 

szintjéhez és az évszakhoz igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő 

változatos és egészséges táplálkozást, a játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív 

tevékenység és pihenés feltételeit. Az egészséges életmód, az egészségnevelés 

érdekében törekedni kell az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakítására. A 

prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális szakemberek is 

bevonhatók,gyermekorvos,dietetikus,gyógypedagógus,pszichológus,mentálhigiénéssz

akember,gyermekfogszakorvos stb. Elsősorban preventív szerepet tölthet be, de a 
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sajátos nevelési igényű a magatartás- vagy fejlődési problémákkal küszködő 

kisgyermekek esetében korrektív lehetőségeket hordoz, az intézmény lehetőségeihez 

mérten kialakított, a nagymozgások gyakorlásához, különféle mozgásfejlesztéshez 

szükséges eszközökkel felszerelt szoba vagy erre a célra alkalmas helyiség, 

hidroterápiás medence vagy fejlesztő, só, fény hang zene mese vagy alkotóterápiás 

szoba. 

 Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése: A biztonságot nyújtó nevelői 

magatartás magában foglalja a szakember érzelmi elérhetőségét és hitelességét, az 

érzelmek kifejezésére való ösztönzést, a pozitív és bíztató üzenetek rendszeres 

közvetítését, a világos elvárások és határok megfogalmazását. A kisgyermek bölcsődei 

ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz történő kerülése több lehetőséget teremt a 

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

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

társas kompetenciák fejlesztéséhez. Törekedni kell az együttélés szabályainak 

elfogadtatására, a mások iránti nyitottság megőrzésére. A kisgyermeknevelő feladata a 

kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében az ingerekben gazdag tiszta 

nyelvi környezet biztosítása, a kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása a 

bölcsődei nevelésgondozás minden helyzetében, mondókák, énekek, versek, mesék 

közvetítésével. Különös figyelmet kell fordítani a sajátos nevelési igényű és a 

hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi kompetenciáinak fejlesztésére szükség 

esetén más segítőszakemberek bevonásával is 

 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése: A kisgyermek érdeklődésének 

erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás lehetőségeinek megteremtése a 

kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő környezet kialakításával történik. 

A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a szakember ismeretet nyújt, segíti a 

tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. A kisgyermek igényeihez 

igazodó közös tevékenység során szerepet kap az élmények, viselkedési és 

helyzetmegoldási minták nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás támogatása. 

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

nevelői magatartás. 
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A bölcsődei nevelés - gondozásnak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására az 

emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia. Tájékozódunk 

minden kisgyermek otthoni helyzetéről. Családlátogatás, a szülővel történő beszélgetések, a 

gyermekjóléti szolgálat szakembereivel fenntartott folyamatos kapcsolat biztosítja a fenti elv 

érvényesülését. Tiszteletben tartjuk a gyermeki személyiséget, a gyermek önmagában 

képtelen megvédeni magát és érdekeit. A védtelensége miatt illeti meg a sajátos különleges 

védelem.  

 

Fontos kiemelnünk a Búza utcai specifikációt, amely alapfeladaton túli többletszolgáltatást 

nyújt térítési díj ellenében, időszakos gyermekfelügyelet címen. A többletszolgáltatás 

szakmai tartalma teljes mértékben megegyezik az alapszolgáltatást igénybe vevőknek nyújtott 

nevelési – gondozási tevékenységgel, természetesen idő specifikus módon.  

 

VIII. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, A 

LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS ELEMEK, 

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

Programunk alapja a családi nevelés, kiegészítve a különböző szociokulturális háttérből 

érkező 0-3 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének kibontakoztatásának 

elősegítése. Fejlődjön a gyermek testi, lelki, értelmi érettség terén, váljon alkalmassá az 

óvodai életre. 

Egészséges testi fejlődés elősegítése 

Bölcsődénk egészségnevelésének célja a gyermek egészségkulturáltsági szintjének 

szükség/korosztálynak megfelelő szerinti emelése, valamint a gyermek saját maga iránti 

igényességének megalapozása az ezt segítő szokások kialakításával. Intézményünk a 

megfelelő egészségneveléshez biztosítja az egészséges környezetet, valamint az egészséges 

fejlődést elősegítő nevelést-gondozást. 

Egészséges táplálkozás 

 biztosítjuk a kornak megfelelő ételeket 

 biztosítjuk a nyugodt légkört 

 biztosítjuk a megfelelő időt 

 biztosítjuk a gyermek számára saját helyet az étkezésnél 
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Bölcsődei étkeztetés 

Az egészséges életmódra nevelés egyik fontos területe az étkezés.  Az utóbbi évtized 

tapasztalatai egyértelművé tették, hogy a táplálkozás és az egészség összefügg egymással. 

Tudományosan bizonyított, hogy a táplálkozási szokások kisgyermekkorban alakulnak ki, és 

az egész életre kiható ízlésformáló szerepük van. Ezért az egészséges életmódra nevelésnek 

már a bölcsődében el kell kezdődnie. Ennek egyik fontos része az, hogy az étkeztetésben az 

egészséges táplálkozás irányelvei érvényesüljenek, annak érdekében, hogy összetételében 

kielégítse a gyermeke energia-és tápanyagigényét, illetve a felkínált, étrendet alkotó enni, 

innivalókon keresztül a gyermekek megismerhessék a korszerű táplálkozás alkotóelemeit. A 

bölcsődei élelmezés során a mai csecsemő-és kisgyermek-táplálási elveket kell figyelembe 

venni, úgy, hogy a táplálék 

 

1. mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű, 

2. a biztonságos, a higiénés követelményeknek megfelelő, 

3. megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen. 

Ezen felül az étlaptervezés során figyelembe kell venni a változatosságot, az idényszerűséget. 

Az étlapot élelmezésvezető a bölcsődevezetőjével és a bölcsőde orvosával közösen állítja 

össze a vonatkozó jogszabály (37/2014.(IV.30.) EMMI rendelete) alapján. 

A bölcsődében a gyermekeknek napi négyszeri étkezést biztosítunk. Ez a négy étkezés a 

reggeli, a tízórai (gyümölcs vagy zöldség és folyadékpótlásra víz), az ebéd (egy héten 

négyszer szerepel főzelék, egyszer leves, túrós, vagy gyümölcsös süteménnyel), valamint az 

uzsonna. A bölcsődés gyermekek étkeztetésében makrobiotikus, illetve tisztán vegán étrendek 

nem szerepelhetnek. Speciális étkezést (liszt érzékeny, tej érzékeny stb.) az intézmény saját 

diétás szakácsa által oldja meg. 

 

 Reggeli: Kenyérféle, péksütemény felváltva, barna vagy rozsos, vagy fehér pékáru. 

Komplett fehérjeforrást tartalmazó húskészítmények, szendvicskrémek. Tej-tejes ital, 

savanyított tejtermékek: kefír, joghurt, szezonális zöldségek. 

 Tízórai: Rostos gyümölcslé, vagy gyümölcs. 

 Ebéd: Fordulatos, szezonális gyümölcsök, zöldségfélék párolással, habarással 

változatosan elkészítve, sűrítés: habarás, burgonyával. Rakott csőben sültek, töltött 

ételek. Feltét: fehér húsok (baromfihús) enyhe fűszerezés, szálkamentes tengeri hal. 

Tartalmas húsos leves, heti 1 alkalommal. Ebéd után szezonális gyümölcsök. 
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 Uzsonna: Különböző kenyérfélék, péksütemény, kalács tejjel, tejtermékkel párosítva, 

ritkán vajas-mézes, vajas- lekváros, (2 hetente 1 alkalommal). Tej, tejes ital, 

fehérjeforrás. A só fogyasztása kismértékben ajánlott, lehetőség szerint szárított és 

zöld fűszerekkel pótoljuk. 

 Gyümölcsnap: Szezonális gyümölcsök ismertetése, kóstolása, heti 1 alkalommal 

(szerda) tízóraizáskor.  

 

Higiénés szabályok betartása: 

 főétkezések előtti kézmosás, 

 papír zsebkendő, papírszalvéta használata. 

 fürdőszoba gondozásnál a higiénés szabályok betartása: pólyázó asztal, bili, WC, kézi 

fertőtlenítése, 

 a csoportszoba gyakori szellőztetése, 

 havi 1 alkalommal, ill. szükség esetén, soron kívül játékmosás, fertőtlenítés, 

 napi, heti, ill. szükség esetén, soron kívüli takarítás, fertőtlenítés, 

 havi nagytakarítás, fertőtlenítés, 

 kéthetente, ill. szükség esetén. soron kívüli ágyneműcsere, 

 heti, ill. soron kívüli törölközőcsere. 

Prevenció: 

 vitaminellátás: naponta nyers zöldség vagy gyümölcs fogyasztása, 

 gyermekfogászat: cukorfogyasztás csökkentése, rágásra nevelés, víz fogyasztása, 

 kínálással a vízfogyasztás ösztönzése, növelése, 

 2 éves kor: szájöblítés, 

 2 és fél év körül: fogkrém nélküli fogmosás, 

 3 éves kor körül: gyermekfogkrémmel végzett fogmosás, példaadással. 

Levegőzés:  

 időpontja, mértéke az évszaknak, időjárási viszonyoknak, gyermekek életkorának 

megfelelően van megválasztva, 

 kánikulában, esőben, erős havazáskor, nagy erejű szélben, sűrű ködben, vagy -5 foknál 

hidegebb időben mellőzzük! 

 

Tudatos testápolási szokások: 

 kialakítjuk a tudatos testápolási szokásokat a gondozási műveletek során 
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Rendszeres testmozgás- napi szabadlevegőn való tartózkodás biztosítása: 

 biztosítjuk a napi testmozgást, megfelelő udvari mozgásfejlesztő játékokkal, 

(homokozó, mászóka, bicikli, favonat, faautó, csúszda) 

 lehetőségünk van a gyermekeket a szabad levegőn altatni.  

Harmonikus életvitel 

 rugalmas napirend a gyermek szükségleteinek és igényeinek figyelembevételével 

 az aktív és passzív időtöltések megfelelő aránya 

 garantáljuk a gyermek egészséges lelki fejlődéséhez megfelelő élményanyagot  

 támogatja a szülőket a neveléssel, gondozással kapcsolatban a gyermek harmonikus 

fejlődése érdekében 

Személyiségfejlesztés 

A személyiségfejlesztés célja a bölcsődében az egyénre szabott optimális személyiségformáló 

hatású tevékenységek biztosítása. A személyiség széleskörű fejlesztése tudatos és tervszerű 

pedagógiai módszerekkel. A bölcsődei nevelés során olyan képességeket fejlesztünk, mely 

képessé teszik a gyermeket a tanulásra. A kötetlenség, szabadon választhatóság fontos, a 

gyermek választ tevékenységi formát érdeklődése szerint. 

 a személyiség kibontakozásának segítése sokrétű tevékenység biztosításával 

 gyakorlati, értelmi, érzelmi képességek fejlesztése 

 a gyermek érdeklődési körét figyelembe vevő fejlesztés 

 önállósági törekvések legmesszebbmenőkig való segítése, az ezt biztosító feltételek 

megteremtése 

 alkalmazkodás képességének fejlesztése, segítése 

 szociális és individuális értékek közvetítése, a kettő közti egyensúly megtalálásának 

segítése 

 kreativitás segítése lehetőségek biztosításával, valamint a fantázia fejlesztésével 

 az érdeklődés megteremtése, fenntartása 

  sikerélményhez való juttatás 

 kudarcok megelőzése 
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A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

A közösségfejlesztés célja a bölcsődében a gyermek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, 

a közösségi élet alapjainak megteremtése. A társas viselkedés, az alkalmazkodás szabályainak 

első tényleges színtere a bölcsőde. A gyermek itt szembesül először a közösséghez, annak 

szabályaihoz való alkalmazkodással. Nagy felelőssége a bölcsődében dolgozó 

szakembereknek a beilleszkedési nehézségek korai felismerése, és ezek korrigálása megfelelő 

segítséggel. 

Fontos, hogy a beilleszkedési problémáknak ne csak a kirívó magatartással párosuló eseteit 

vegyük észre, hanem azokat is, mikor egy gyermek a közösség peremhelyzetű tagjává kezd 

válni, nem vesz részt a közösség életében. Ezek korrigálása fontos és nehéz feladat. 

 az elvárások egyértelmű megfogalmazása, azok betartatása 

 következetesség 

 a megfelelő egyensúly megteremtése a szabályok és a kötetlenség között 

 a teljesítmények ösztönző értékelése dicsérettel 

 közös célok kitűzése 

 közös alkotások, játékok megszervezése 

 különleges alkalmak, színes programok biztosítása, ahol a közösség tagjai a „szürke” 

hétköznapokból kilépve lehetnek együtt 

 a peremhelyzetű gyermekek közösségbe való bekapcsolódásának segítése 

 együttműködésre való lehetőségek megteremtése 

A fejlődésbeli egyéni eltérések figyelembe vétele és az ehhez kapcsolódó egyéni 

bánásmód 

A képességgondozás a meglévő erősségek további fejlesztését jelenti. Az egyes erősségek 

fejlesztése azért bír rendkívüli jelentőséggel már bölcsődében is, mert hozzájárul mind az 

egészséges személyiségfejlődéshez, mind pedig a beilleszkedési, magatartási nehézségek 

enyhítéséhez, valamint nem utolsó sorban a szociális hátrányok majdani leküzdéséhez. 

Azzal, hogy a gyermek valamely területen megmutatkozó „tehetségét” nem hagyjuk 

figyelmen kívül, hanem bíztatjuk ennek fejlesztésére, megerősítjük önbizalmát, javítjuk 

önészlelését, és az alkotáshoz, tanuláshoz való viszonyát. 

 a személyiség kibontakozásának segítése sokrétű tevékenység biztosításával 
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 gyakorlati, értelmi, érzelmi képességek fejlesztése 

 a gyermek érdeklődési körét figyelembe vevő fejlesztés, nevelés 

  kreativitás segítése lehetőségek biztosításával, valamint a fantázia fejlesztésével 

 az érdeklődés megteremtése, fenntartása 

  sikerélményhez való juttatás 

  kudarcok megelőzése 

A környezeti nevelés a bölcsődében 

A bölcsődei környezeti nevelés célja, hogy a gyermek és környezete között megfelelő 

összhangot teremtsünk. Ezt elsősorban a gyermek környezettel kapcsolatos ismereteinek 

bővítésével próbáljuk megvalósítani, mert a megszerzett ismeretek késztetik az egyént a 

későbbiekben egy tudatos környezettisztelő magatartás tanúsítására. Az ismeretek bővítése 

mellett nagyon fontos a megfelelő példa biztosítása.  A környezeti nevelés, alapozó jellegű. A 

nevelés célja és feladata, hogy olyan szokásokat, szokásrendszereket, viselkedési/magatartási 

formákat alakítson ki, amelyek meghatározóak a természetes és az ember által létrehozott 

környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában. 

Környezeti nevelés: 

  környezet tisztántartása, ápolása 

 személyes higiénia, test higiénia, tisztálkodási igény kialakítása 

 pszichoszomatikus kondíció 

   akaratfejlesztés, stresszt tűrő képesség növelése 

  a konfliktusos szituációk kezelése, tűrőképesség növelése 

 pozitív/optimizmusa szemlélet  

 egészséges életmódra nevelés, amely tudatossá teszi a megfelelő magatartási formákat 

  mikrokörnyezet értékrendjének kialakítása, amely segíti az előbbi magatartásforma 

kiválasztását 

  egészséges életmód választásához szükséges lehetőségek biztosítása 

Ismeretek bővítése elméleti szinten 

  állatok, növények megismertetése 

 időjárás megismertetése 

 évszakok jellemzőinek megismertetése 

 járművek megismertetése 
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Ismeretek bővítése gyakorlati szinten 

 növények megfigyelése, levelek és termések gyűjtése, játék ezekkel 

  állatok megismerése, simogatása 

 az időjárás megtapasztalása 

 évszakok jellemzőinek megtapasztalása 

 járművek megfigyelése 

 anyagok megismerése, velük való tevékenykedés 

Az ismeretek bővítését gyakorlati szinten a szobai- és az udvari játék tevékenységeinek ideje 

biztosítja. A gyermekkel foglalkozó szakembernek nagy felelőssége van abban, hogy ki tudja-

e alakítani, meg tudja-e alapozni a gyermekben a környezetért érzett felelősségtudatot. Az 

állatok és természet megszerettetése az alapja a későbbi környezetbarát (és nem 

környezetromboló) viselkedésnek. 

IX. A BÖLCSŐDÉNK ÉLETÉNEK MEGSZERVEZÉSI ELVEI 

A bölcsődei felvétel rendje 

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

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet szerint a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig 

vehető fel, illetve ha január 1. és augusztus 31. között született, akkor augusztus 31-ig, ha 

szeptember 1. és december 31. között született, akkor a következő év augusztus 31-ig 

gondozható. Fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a 

december 31-éig vehető fel, amelyben az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik 

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

nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható 

negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

A bölcsődei felvételt a szülő, illetve a szülő hozzájárulásával:  

 a körzeti védőnő  

 a házi gyermekorvos 

 a család- és gyermekjóléti szolgálat 
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A bölcsőde olyan gyermekek gondozását tudja biztosítani, akiknek: 

 

 mindkét szülője munkaviszonyban áll, vagy egyéb jogviszonyban munkát végez, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

 3 vagy több gyermeket nevelő családban él, 

 egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, 

 védelembe vett gyermeket. 

Térítési díj: 

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

(1)-(3), valamint (5) bekezdése alapján az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. 

A bölcsődében a fenntartó mind étkezésre, mind gondozásra kiszámítja a térítési díjat a 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint. Az intézményvezető pedig a fizetendő személyi térítési   

díjat   konkrét   összegben   állapítja   meg,   figyelembe   véve   a   hatályban   levő 

kedvezményekre való jogosultságot. 
 

 A térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más 

törvényes képviselő köteles előre, egy összegben minden hónapban a megjelölt 

időpontig a bölcsődében befizetni. 

 A bölcsőde az igénybe nem vett étkezésre befizetett térítési díjat, túlfizetésként a 

következő hónapra elszámolja, vagy az ellátás megszűnésekor visszafizeti. 

 Ha a szülő a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy 

elengedését kéri, akkor a Fenntartóhoz: Makó Város Önkormányzati Hivatalához 

fordulhat, megküldött levélben kérheti a felülvizsgálatot. 
 

A bölcsődei ellátás térítésköteles. Az étkezési díjat a 29/1993 (II.17.) NM rendelet alapján 

minden hó 10. napjáig kell befizetni. A térítési díjat Makó Város Képviselő-testülete 

határozza meg.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 3 vagy több gyermeket nevelők 

illtetve tartós beteg gyermek számára ingyenes étkezést biztosít a bölcsőde.  

 

Szülők tájékoztatásának formái 

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

fejlődését. A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a 

hitelesség, a személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az 
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érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az 

információ megosztása.  Az együttműködés kölcsönös, a gyermekről való gondoskodás 

közben a kisgyermeknevelőnek figyelembe kell vennie az otthoni egyéni szokásokat. 

A szülőkkel való együttműködés legalapvetőbb formája bölcsődénkben a napi beszélgetések, 

tájékoztatások. 

A folyamatos tájékoztatás eszköze a rendszeresen vezetett üzenő füzet, mely tartalmazza a 

gyermekre vonatkozó aktuális és fontos információkat, a gyermek aktuális fejlettségi 

állapotát. A hirdetőtáblán az általános, minden családot érintő aktuális programokról, 

változásokról, fontos tudnivalókról tájékoztatjuk a szülőket. A szülői értekezlet elsősorban az 

általános, minden családot érintő nevelési kérdések megbeszélésére, a bölcsődei élet 

megismertetésére nyújt segítséget. A szülőcsoportos megbeszélések már lehetőséget adnak a 

közvetlenebb, az adott csoportot érintő kérdések megvitatására, hiszen a csoport 

gondozónőinek vezetésével történik, a csoportba járó gyermekek szüleit foglalkoztató 

nevelési témáról, egymás meghallgatása segít a szülői kompetencia megtartását. 

A szülői közösség képviselői segítik munkánkat, közvetítik a szülők jelzéseit, részt vesznek a 

bölcsőde programjainak szervezésében. (érdekképviseleti fórum) Nyílt napokkal, szervezett 

programokkal, őszinte tájékoztatással, hiteles, személyes, etikai szempontból megfelelő, a 

szülők személyes jogait tiszteletben tartó beszélgetésekkel alakítjuk kapcsolatainkat. 

Bölcsődénkben minden évben hagyomány a havonta megrendezett Baba-mama klub. Minden 

évben más és más témák köré próbáljuk csoportosítani előadásainkat. Az egészségmegőrzés 

és az egészségvédelem a fő vezérfonalunk. Természetesen az ünnepi készülődéseket (adventi, 

télapó) minden évben meghagyjuk bázisként. 

X. CSALÁDI NEVELÉS SEGÍTÉSE, KAPCSOLATTARTÁS A CSALÁDOKKAL 

 

A gyermekek egészséges szocializációja és személyiségfejlődése érdekében kiemelt szakmai 

feladat a család–bölcsőde közötti kapcsolat erősítése és a családi nevelés segítése. A családi 

és a bölcsődei nevelés közötti összhang, a szülők és a kisgyermeknevelők között kialakult 

bizalom, együttműködés elősegíti a gyermekek egészséges testi, lelki, szociális fejlődését. 

Mindenkor nyitottak vagyunk a kisgyermekes családok számára. A szülők a bölcsődébe való 

jelentkezéskor széleskörű tájékoztatást kapnak a bölcsődei életről, szokásokról, szabályokról, 

a családlátogatás jelentőségéről, a beszoktatás módjáról. Megtekinthetik a gyermekek által 

használt helyiségeket, a játszóudvart. Megismerhetik gyermekük leendő kisgyermeknevelőjét.   

Bemutatkozó szóróanyagokon, honlapon, faliújságokon nyújtunk információt az ellátásról, a 

helyi szakmai programokról. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, 
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mindegyik más–más szerepet tölt be, ezért párhuzamosan minél többet alkalmazunk közülük. 

A közös élmények, az emberi kapcsolatok és a tapasztalatok, a tájékozottság nagy mértékben 

hozzájárul a szülői hatékonysághoz, segíti a családi nevelést és a gyermekek fejlődését. 

 

Szülői értekezletek  

 

A bölcsődevezető a felvétel alkalmával, később a napi csoportlátogatások, az egyéni 

beszélgetések és a szülői értekezletek alkalmával tart kapcsolatot a szülőkkel. Az új szülők 

részére a beíratás és a felvétel közötti időszakban – kb. június első fele – tart tájékoztató 

jellegű szülői értekezletet. Bemutatja a bölcsődét, a kisgyermeknevelőket, a bölcsődeorvost, 

és a többi szakembert. Ismerteti a szakmai programot, a házirendet, válaszol a szülők 

kérdéseire. Ezt követően a gyermek leendő csoportszobájában, a kisgyermeknevelők 

vezetésével folytatódik a beszélgetés. Megbeszélik a családlátogatások időpontját, a 

beszoktatások idejét. Az óvodába távozó gyermekek szüleinek az óvodai beiratkozások előtt 

szervezünk értekezletet, melyre meghívjuk a bölcsődével kapcsolatot tartó óvodák 

pedagógusait. A bölcsődevezető évente több alkalommal szervezhet szülői értekezletet a 

szülőket érintő kérdésekről.  

 

Családlátogatás 

 

A gyermek felvételét megelőzően – optimális esetben a beszoktatás előtt egy vagy két héttel – 

a szülőkkel megbeszélt időben végzi a gyermek kisgyermeknevelője, az erről szóló 

módszertani útmutató alapján. A családlátogatás célja a gyermek megismerése a számára 

biztonságot nyújtó otthoni környezetben, és a kapcsolatfelvétel a gyermekkel, a családdal.  A 

szülő vagy a kisgyermeknevelő kezdeményezésére a nevelési év közben is sor kerülhet 

ismételt családlátogatásra. Veszélyeztetett vagy védelembe vett gyermek esetében ajánlott 

védőnővel, családsegítővel együtt végezni. A látogatásokról feljegyzést ír a kisgyermeknevelő 

a gyermek dokumentációjába.      

  

Szülővel történő fokozatos beszoktatás 

 

A három éven aluli gyermek természetes élettere a család. A hasonló korú társakkal való 

együtt nevelkedése nem a saját érdeke, hanem társadalmi igény. A bölcsőde feladata, hogy az 

igény kielégítése mellett csökkentse azokat a problémákat és nehézségeket, amelyeket a 
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szülőktől való elszakadás és a környezetváltozás okoz. Ezt a célt szolgálja szülővel történő 

fokozatos beszoktatás, amit a szülőkkel egyeztetve tervezünk, végzünk. Ez a módszer 

lehetőséget ad arra, hogy a lehető legkíméletesebben történjen az elválás, és a gyermek 

biztonságban érezze magát az új környezetben. Az anya vagy az apa jelenléte a beszoktatás 

alkalmával megkönnyíti a gyermek számára az új környezet elfogadását, az alkalmazkodást, 

elősegíti a kisgyermeknevelővel való jó kapcsolat, érzelmi kötődés kialakulását. Mérsékeli az 

adaptáció során mutatkozó stressz-reakciókat (pl. sírás, tiltakozás, nyugtalanság, étkezési, 

alvási zavar, stb.). A kisgyermeknevelőt segíti a gyermek megismerésében, az egyéni 

bánásmód kialakításában. A szülők megismerhetik az ellátás minden részletét, közvetlenül 

láthatják a kisgyermeknevelő munkáját, nevelői magatartását, módszereit. A szülővel történő 

fokozatos beszoktatást módszertani levél alapján végezzük, rugalmasan alkalmazzuk, a 

gyermek és a szülő egyéni igényeinek figyelembe vételével. Az eseményekről összegző  

 

Napi beszélgetések a szülővel  

 

Fontosnak tartjuk a kölcsönös tájékoztatást a bölcsődébe érkezéskor és a hazaadáskor. 

Érkezéskor a szülő nyújt információt az előző nap gyermekkel kapcsolatos eseményeiről, a 

gyermek egészségi állapotáról, az esetleges változásokról. Hazaadáskor a kisgyermeknevelő 

tájékoztatja a szülőket a gyermekről (hangulata, közérzete, társkapcsolat, beszéd, játék, 

mozgás, étkezés, alvás, önállóság, stb.). Ügyelünk arra, hogy a beszélgetés ne a gyermek „feje 

felett”, hanem őt bevonva történjen. A napi beszélgetések formálják a kapcsolatot, erősítik a 

bizalmat, lehetővé teszik a gyermek és egymás minél teljesebb megismerését, a nevelés 

összehangolását.   

 

Szülőcsoportos beszélgetések 

 

Ez a kapcsolattartási mód lehetőséget ad arra, hogy az adott gyermekcsoporthoz tartozó 

szülők találkozhassanak, és beszélgessenek valamely aktuális témáról a gyermekek 

fejlődésével, nevelésével kapcsolatban. A beszélgetések célja a családi nevelés segítése, a 

gyermekek egészséges személyiségfejlődésének, szocializációjának elősegítése. A 

beszélgetéseket kisgyermeknevelők vezetik. Évente legalább négy alkalommal szervezzük, a 

szülőkkel egyeztetett időben. A beszélgetések erősítik a jó kapcsolatot, a partneri 

együttműködést, a bizalmat. Szülői közösségek alakulnak ki. A beszélgetés egy, másfél órás 

ideje alatt – szükség esetén – gyermekfelügyeletet biztosítunk a bölcsődében.    
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Egyéni beszélgetések 

A hosszabb beszélgetést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolására 

kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, a bölcsődevezető. A szakmai kompetencián 

túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése. A beszélgetés nyugalmát, 

zavartalanságát biztosítjuk.  

Üzenő-füzet 

Nem pótolja a személyes, közvetlen kapcsolatot, a napi interakciós helyzeteket, kiegészíti és 

megerősíti azokat. Tájékoztatást ad a szülőknek a gyermek fejlődéséről, kisgyermeknevelő 

szakmai munkájáról, módszereiről, empátiás készségéről. Hozzájárul a szülő és a 

kisgyermeknevelő közötti jó kapcsolat, bizalom kialakulásához, a családi és a bölcsődei 

nevelés összehangolásához.  

Nyílt nap 

Gyermekük bölcsődei tevékenységébe – a gyermekcsoport megzavarása nélkül – bármikor 

betekinthetnek a szülők. Szervezett formában egy–egy alkalomhoz, jeles naphoz kapcsolódva  

tartunk nyílt napokat. Ismerkedhetnek a bölcsődével, beszélgethetnek szakemberekkel. 

Szívesen látunk minden kisgyermekes családot. 

Egyéb szervezett közös programok a családokkal 

A programok a családok igényeihez igazodó többlet–lehetőségek a családi nevelés segítése, a 

család és a bölcsőde közötti kapcsolat erősítése érdekében. Több fajtája lehet, pl. családi 

délután, játszóház, kézműves foglalkozás, fórum, előadás, étel–, könyv–, játékbemutató, 

sportnap, stb. Ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan bizonyos rendszerességgel (pl. 

Anyák napja, Gyermeknap, húsvétvárás, adventi készülődés, Mikulás–ünnep) szervezünk 

közös programokat. A gyerekek a szülők biztonságot adó jelenlétében szereznek 

tapasztalatokat a társas helyzetekről, együtt játszhatnak szüleikkel és kortársaikkal. A szülők 

kötetlen formában beszélgethetnek, ötleteket kapnak a neveléshez. Igényük szerint 

megfigyelhetik a bölcsődei életet, a korosztálynak való napirendet, étrendet, játékkészletet. 

Szívesen fogadunk minden kisgyermekes családot.  

A programok ideje alatt – szükség esetén – gyermekfelügyelettel segítjük a szülőket.  
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Szervezett programok lebontásban:  

 baba – mama klub:  

        szeptember: szülői értekezlet  

        október: átmenet a családból a bölcsődébe, szülő- gyermek- bölcsőde 

együttműködése, kapcsolata 

        november: szülőkkel együtt készülődés a karácsonyra (adventi készülődés) 

        december: télapó ünnepség megtartása 

        január: „felkészülés a téli betegségekre” A bölcsődeorvos tolmácsolásában 

hallgathatnak meg a szülők előadást, melyben a vitaminokról, szóba jöhető 

alternatív gyógymódokról kapnak tájékoztatást. 

        február: 0-3 éves korosztály baleseti veszélyforrásai, ezek megelőzése, 

elvárások tilalmak, szabályállítás, következetesség 

        március. a gondozás szerepe a nevelésben, speciális nevelési problémák és 

feladatok 

        április: megfelelő táplálkozás kisgyermekkorban, az előadást ételbemutatóval 

egybekötött kóstolás követi 

        május: nyíltnap a bölcsődében, melyen a szülők betekintést nyerhetnek a 

gondozási műveletekbe, helyes szokások kialakításába, az étkezésekbe, együtt 

játszhatnak gyermekükkel 

 beszélgetés a bölcsődeorvossal, szakemberekkel,  

  játékbemutató,  

 klub jelegű családi programok (mézeskalácssütés, agyagozás, húsvéti tojásfestés, 

stb.) 

Beszoktatás menete és ideje 

A beszoktatás terén a szülővel együtt történő, legalább két hetes beszoktatásra törekszünk. Az 

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

való alkalmazkodást. A beszoktatás ideje alatt a szülőknek és a gyermekeknek lehetősége van 

arra, hogy megismerhesse az intézményben dolgozókat, a szokásokat, kialakuljon az 

együttműködő, kölcsönös bizalmi viszony a család és a bölcsőde között. 

A beszoktatás kezdeti szakaszában a gyermek édesanyjával vagy más gondviselőjével együtt 
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tölt el rövidebb, hosszabb időt a bölcsődei csoportban. A kisgyermeknevelő a gyermek 

reakcióit figyelembe véve veszi át az anyától a gondozási műveleteket. A kisgyermek és a 

kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új 

környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei 

közösségbe, mérsékli az adaptáció során fellépő stressz reakciókat ( sírás, tiltakozás, szülőhöz 

való fokozott ragaszkodás stb.) A beszoktatás előre megtervezett beszoktatási ütemterv 

alapján történik. A beszoktatás ideje alatt a kisgyermeknevelők munkarendje úgy van 

kialakítva, hogy az anya bölcsődei tartózkodása idején figyelemmel kísérhesse az anya - 

gyermek kapcsolatát és minél több információt szerezhessen a gyermek nevelésével, 

gondozásával kapcsolatosan. 

„Saját kisgyermeknevelő” rendszer 

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

kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a csoportba, személye nem változik a gyermek 

bölcsődei tartózkodása alatt. A csoport gyermekeinek egy része 6-7 gyermek tartozik egy 

kisgyermeknevelőhöz. Ezeket a gyermekeket a saját kisgyermeknevelőjük neveli-gondozza, ő 

kíséri figyelemmel fejlődésüket, arról vezeti a feljegyzéseket. Így több figyelem jut a 

gyermekekre, lehetőség nyílik az egyéni bánásmódra, a kisgyermeknevelő jobban megismeri 

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

XI. NAPIREND 

A harmonikus, biztonságot nyújtó bölcsődei élet megteremtéséhez nyújt segítséget a 

folyamatos és rugalmas napirend, mely egyszerű, a kisgyermek számára könnyen kiismerhető, 

követhető, kiszámítható. A folyamatos és rugalmas napirend kialakításával a gyermekek 

igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak 

megvalósítását kívánjuk biztosítani. A napirendet csoportonként és évszakonként készítik el a 

kisgyermeknevelő a csoportvezető kisgyermeknevelő irányításával. Ehhez igazodva készül el 

a kisgyermeknevelők munkarendje. 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 az önálló 

szabad tevékenységek megélésére, azaz a játék tevékenységre. A jól szervezett, folyamatos és 

rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és 
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folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani.  Ezzel teremtve 

meg a gyermek számára feltétlenül szükséges biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, a 

tevékenység és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül, az egyes gyermekek igényeit 

úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoportéletében is áttekinthető legyen a rendszer.  A 

gyermekek tájékozódhassanak a várhatóeseményekről, felesleges várakozási idő nélkül.  Ez 

biztosítja valójában a csoport belsőnyugalmát is. A folyamatos gondozáson belül, az egymást 

követőesemények (tisztálkodás, étkeztetés, alvás, pihenés) kiszámíthatóságot, jó közérzetet 

alakítanak ki a gyermekben.  A napirend kialakításának további feltételei, a személyi 

állandóság, a megfelelő tárgyi feltételek és eszközellátottság, a jó munkaszervezés, a 

bölcsődei dajkával összehangolt munka. 

Kisgyermekek napirendje 

5.30-8.00:    Érkezés a bölcsődébe. Kézmosás, játéktevékenység a szobában. 

8.00-8.30:    Reggelizés a szobában vagy az udvaron. játéktevékenység a szobában, jó idő 

esetén, az udvaron. 

8.30-9.10:    Fürdőszoba-használat szájápolással gondozási sorrendben.  

9.10- 9.30:   Játék a szobában, jó idő esetén, az udvaron. 

9.30-9.45:    Tízórai. 

10.00-11.00: Felajánlott foglalkozás, játék, az udvaron vagy a szobában. 

11.00-11.30:Bejövetel az udvarról, fürdőszoba használat. 

11.30-12.45: Ebédelés. 

12.15-14.30: Alvás, pihenés. 

14.30-15.00:Ébredési sorrendben fürdőszoba használat. Csendes játék. 

15.00-15.20:Uzsonna. 

15.30-17.30:Játék a szobában, jó idő esetén, az udvaron, hazamenetel. 

Az időszakos gyermekfelügyelet esetében a fentebb kiemelt témakörökből csak a nevelés – 

gondozás szellemisége érvényesül, egyéb szakmai/specifikus mélységek csak érintőlegesen 

jelennek.  

XII. BÖLCSŐDÉNK NEVELÉSI – GONDOZÁSI  MUNKÁJÁNAK FŐBB 

HELYZETEI 

A kisgyermek nevelésének legfontosabb területe a gondozás.  Belsőséges interakciós helyzet 

a kisgyermeknevelő és a gyermek között, amelynek elsődleges célja a gyermek testi 
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szükségleteinek kielégítése. A személyes és szociális kompetencia kialakulásának egyik 

feltétele, hogy a gyermek a kezdetektől aktívan részt vehessen a gondozási helyzetekben, 

szabadon próbálkozhasson, érezve a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató 

segítségét. 

A gondozás jelentősen befolyásolja a szokások kialakítását és az önállósodást. 

A gondozási műveletek (öltözködés, pelenkacsere, WC használat, kézmosás, étkezés) alatt a 

gyermekek fizikális szükségleteit elégítjük ki elsősorban. Ezekben a helyzetekben a 

gyermeknek kellő időt és lehetőséget biztosítunk a próbálkozásra, támogató megerősítő 

magatartással, dicsérettel támogatjuk próbálkozásait, célunk, hogy a gyermek aktív 

közreműködője legyen a műveleteknek. 

Játék 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, a világ megismerésének eszköze, a fejlődés fontos 

tényezője. A játék nélkülözhetetlen elemeinek az önkéntességet és a spontaneitást tartjuk. 

Kisgyermeknevelőink a játék feltételeinek (hely, idő, eszköz) biztosításával, nevelői 

magatartásukkal támogatják az elmélyült, nyugodt, tartalmas játéktevékenységet, az alkotás 

örömének az átélését. A játék során kialakult konfliktushelyzetekbe csak a legszükségesebb 

helyzetekben avatkozunk be. A személyiség csak társas közegben fejlődik, melynek 

elengedhetetlen feltétele a „játszótárs” személye. 

Mozgás 

A szabad mozgástevékenység lehetőségének biztosításával célunk a természetes mozgáskedv 

és mozgásigény kielégítése. A feltételek biztosításának szempontjai, hogy a csoportszobákban 

is legyenek - a lehetőségekhez képest - mozgásra inspiráló eszközök. Változatos eszközökkel 

és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával tesszük lehetővé, hogy a 

mindennapi mozgás örömet jelentsen a gyermekek számára. 

Vers, mese 

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére. A 

bölcsődében az irodalmi és a népi műveknek egyaránt helye van. Sokféle helyzethez 

kapcsolódhat, alakulását a gyermek pillanatnyi állapota, igényei befolyásolják. Az irodalmi 

alkotások kiválasztásában fontos feladatunk, hogy az anyagot a gyermekek életkori 



 35 

sajátosságaihoz, nyelvi fejlettségéhez, érdeklődéséhez állítsuk össze. A napi tevékenység 

során többször is mondhatunk - a helyzethez illő - mondókát, rövid verset. 

2-3 éves korban nagy jelentőségű - a testi kapcsolat iránti gyermeki igény kielégítésén túl - a 

simogatók, tapsoltatók, lovagoltatók ritmusa, lüktetése, egyszerű szövege, mert 

megnyugtatóan hat a kisgyermekre. 

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

kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. 

Mondóka, ének, zene 

A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, hangulati állapotához igazodó 

ének, mondóka felkeltik érdeklődését, formálják esztétikai ízlését pozitív érzelmeket kelt, 

érzelmi biztonságot nyújt.  A dal, zene kifejezi örömünket, bánatunkat. A zene, az ének 

színesebbé teszi a bölcsődében töltött időt. Keltsük fel a gyermek zene iránti érdeklődését, a 

zenei anyagokat igyekezzünk az életkoruknak megfelelően válogatni. 

A személyes kapcsolatban, játékhelyzetben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív 

érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot adnak a kisgyermeknek. A zene belső 

lüktetése, az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei 

emlékezetet. Hangszerekkel (dob, csörgő, xilofon) igyekszünk érdekesebbé tenni a lüktetések, 

ritmusok világát. 

 

XIII. A TERMÉSZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 

1. 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 ki a természethez. 

 

2. A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek 

3. A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is 

birtokába jut a gyermek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul 

ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. 
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4. A kisgyermeknevelő feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet 

tevékeny megismerését, biztosítson alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak 

alakítására. 

 

A természeti környezet alaposabban megismerhető, ha a bölcsődébe is behozhatók olyan 

természetes anyagok, amik nem tartoznak a játékkészlethez: 

 Termények, kavicsok, toboz  

 Zöldség, gyümölcs – gyümölcsnap  

 Levelek, termések, vesszők, gyökerek – ragasztás, nyomdázás, festés  

 Évszakok megismerése: időjárás, színek, fák levelei, termések, virágok, állatok, stb.  

 könyv 

 

Ezek elősegítik azt, hogy a gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, 

társadalmi környezetről életkoruknak megfelelő, biztonságos eligazodást és tájékozódást, 

tapasztalatokat szerezzenek. 

A természet megismertetésével a gyermekek élmény és fantáziavilága gazdagodik, kialakul az 

esztétikum iránti érzékenységük, fejlődik kommunikációjuk, tág teret kap a belülről fakadó 

motiváció, kreativitás, kialakul bennük a természet szeretete / nem tördelik le az ágakat, nem 

tépdesik a virágokat, nem tapossák el a bogarakat stb. / fejlődik én-tudatuk, nyitottabbá, 

érdeklődővé válnak környezetükkel szemben. 

 

A kisgyermeknevelők havonta rövid „foglalkozási tervezetet” készítenek: mit szeretnének 

megvalósítani, és hogyan, majd hónap végén összefoglalót készítenek a nevelői program 

megvalósulásának folyamatáról. A havi tervezet a faliújságra is ki van függesztve, így a 

szülők is folyamatosan figyelemmel kísérhetik a gyermekek tevékenységét.  Az alkotásaik / 

rajz, ragasztás, nyomdázás, gyurmázás által / jól látható helyen megtekinthetők a szülők 

számára. 

XIV. KIEMELT SZAKMAI CÉLUNK A ZENEI  NEVELÉS 

Kisgyermekkorban – születéstől három éves korig – a zenei nevelés célja, hogy felkeltse a 

gyermek érdeklődését a zene, az éneklés iránt, érzékennyé tegye a környezet hangjaira. 

Feladata, hogy megismertesse a gyermeket a magyar mondókákkal, játékos dalokkal, 
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kellemes légkört biztosítson a gyermek számára, melyben jól érzi magát, szívesen hallgatja az 

éneklést, igyekszik utánozni, maga is dúdolgat. A nevelési intézményekben a zenei nevelés 

alapjául a Kodály-módszer szolgál. Lényege, hogy a művészeti nevelést, első sorban a zenei 

nevelést, a gyermek nevelésének középpontjába helyezi. 

Fontos, hogy a gyermekek zenei nevelése művészi szinten történjen, énekközpontú legyen, a 

gyermek utánzás útján tanuljon, és a zenei anyag egyszerű, művészien szép, értékes legyen, 

főként a néphagyományból kerüljön ki. A népdalok sorát kiegészíthetjük jó versekre 

komponált gyermekdalokkal, műdalokkal, valamint a kisgyermeknevelő által énekelt, 

hangulatkeltésre szánt, nagyobb hangterjedelmű népdalokkal, melyeket a gyermekek csak 

hallgatnak, nem énekelnek. A gyermek első hangadásai közelebb állnak az énekléshez, mint a 

beszédhez. Kodály az éneklést helyezte előtérbe, mert mindenkinek van hozzá saját 

hangszere, a hangja. 

A bölcsődében az éneklés tudatos nevelési forma, mely a gyermek önkéntes érdeklődésére 

épül. Az éneklés vezet legközvetlenebbül a zene átéléséhez, megértéséhez, teljes élményt ad, 

részt vesz benne az egész test. Harmonizáló hatást gyakorol a teljes személyiségre, szerepe 

van a testi, érzelmi, értelmi, szociális fejlődésben. 

A játékos mozgással kísért dalok, mondókák fejlesztik a gyermek ritmusérzékét, mozgásra 

késztetik, fejlesztik utánzó képességét, mozgáskoordinációját. Az éneklés megnyugtatja a 

gyermeket, befolyásolja közérzetét, felszabadítja, bátorítja, kigyógyítja a gátlásokból, 

félelmekből. A szöveg és mozgás játékhelyzethez kapcsolása fejleszti a gyermek képzeletét, 

beleélő képességét, kreativitását. Alkalmasabbá teszik a figyelemre, fegyelemre, erősödik 

koncentrációs képessége, memóriája. 

Az ölbeli dalos játékok erősítik a gyermek kötődését a vele foglalkozó felnőtthöz. A többi 

gyermekkel való közös éneklés megajándékozza az együttes tevékenykedés és összetartozás 

élményével. Megtanul társaival együttműködni, egymásra figyelni, egymást elfogadni. 

Növekszik a gyermek szereplésvágya, erősödik énképe, önbizalma, magabiztosabbá válik, 

jobb lesz a kapcsolatteremtő és problémamegoldó képessége. 

A kisgyermek zenei képessége abban nyilvánul meg, hogy érzékeny a környezet hangjaira, 

szívesen hallgat zenét, éneket, ő is kitalál ritmusokat, dúdolgat, helyes hangsúllyal ejti a 

szavakat, a dallamot képes mozgással követni.  

http://library.thinkquest.org/05aug/01340/hun/kodme.html
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A bölcsődében nincs külön foglalkozási program az énekléshez. A kisgyermeknevelő minden 

olyan alkalommal énekelhet, amikor a gyermek figyelmét nem köti le valami más, amikor a 

játék légkörébe beleillik egy-egy játékos dal.  Figyelembe veszi a gyermekek életkorát, egyéni 

fejlettségét, igényét. Az éneklés időtartama függ a gyermekek hangulatától, érdeklődésétől. A 

gyermek részvétele az éneklésben kötetlen, nem cél, hogy a gyermek megtanuljon énekelni. 

Csak akkor daloljon, ha kedve van. Ezek gyakori ismételgetése örömöt szerez nekik, a 

nagyobbak szívesen, önként meg is tanulják. 

A bölcsődében nincs gépzene, hogy a gyermek ne szokja meg a személyes kapcsolat nélküli 

„háttérzenét”.  

A gyermekek körében nagy érdeklődést keltenek a hangszerek, hiszen látják azt, aki zenél, 

látják a hangok előcsalogatásának módját. A gyermekek kezébe is adhatunk hangszert, hogy 

kipróbálják a hangok előidézését. A csoportszobában a gyermekek által elérhető helyen 

helyezzük el a hangszereket, hogy bármikor használhassák. 

A bölcsődében a különböző ünnepek előtt a kisgyermeknevelők az adott ünneppel kapcsolatos 

verseket, dalokat mondogatnak, dalolnak, ezekkel közelebb hozva a gyermekhez az ünnep 

örömét. A bölcsődei ünneplés élménye viszont nem homályosíthatja el az otthoni ünnep 

hangulatát, hiszen a gyermek élményeinek legfőbb színtere a család kell legyen, a bölcsőde 

csak kiegészítő szerepet vállal.  

„Legyen a zene mindenkié!” (Kodály) 

A következő hangszerek találhatóak a csoportokban 

 metalofon 

 csörgőkarika 

 csörgődob 

 triangulum 

 furulya 

 ritmusbot 

 nyeles csörgő 

 

 



 39 

XV. AZ INTÉZMÉNYEN BELÜLI ÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA 

 

A bölcsőde kapcsolata jó az integrációban működő alapellátásokat végző intézményekkel. A 

védőnők a bölcsődében rendszeres látogatásokat tesznek, érdeklődnek gondozott gyermekeik 

felől.  

Eredményes az együttműködés az óvodákkal. Az óvodába menő gyermekekkel rendszeresen 

meglátogatjuk az óvodákat, illetve a leendő óvónő bölcsődei környezetében megismerkedik a 

gyermekkel.  

A szegedi Agyagos utcai Bölcsődével és más bölcsődei intézményekkel jó együttműködés 

alakult ki az évek során.  

 

A bölcsőde, mint jelzőrendszerbe tartozó intézmény kötelességének és feladatának tekinti a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé való jelzést, így jó kapcsolattartás alakult ki az ott 

dolgozó munkatársakkal, illetve a házi gyermekorvosokkal. Szükség esetén 

esetmegbeszélésen vesz részt a vezető kisgyermeknevelő.  

 

Gyermekvédelmi program 

 

A bölcsődék gyermekvédelmi tevékenységi köre feladatai, a gyermekek napközbeni 

ellátásában: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról az 1997. Évi XXXI. Törvény 

rendelkezik. 

A bölcsődének és az ott dolgozó szakembereknek meghatározott feladatai vannak a 

gyermekvédelemmel kapcsolatban: 

         gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismertetése, betartása, betartatása 

         szociális feladatok feltételeinek biztosítása 

         prevenciós megoldások és javaslatok kidolgozása 

         egyéni bánásmód hatékony alkalmazása a gondozásban és a nevelésben 

         együttműködés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal és szakemberekkel, jó szakmai 

kapcsolatot tart a védőnőkkel, nevelési tanácsadóval 

         humánus segítő ajánlások kidolgozása 

         veszélyeztetettség esetén a jelzőrendszer működtetése 
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         családlátogatás, a beszoktatás megszervezése 

         a család élet és szociális körülményeinek megismerése, felmérése, együtt érző, gyorsan 

cselekvő, segítőkészség, 

         harmonikus együttműködés a szülőkkel a gyermekek érdekében, segítő rendszerek 

felkínálása, 

         jó házirend, amely magába foglalja a szülők jogait és kötelezettségeit, és a gyermek jogait 

         a szülői érdekképviselet működtetése 

         a veszélyezettséget előidéző okok feltárása jelzés a Gyermekjóléti Központ felé, 

dokumentálása,  

         külső - belső védelem összehangolása 

         gyermek - szülő tisztelet tapintat 

         évente beszámolni a gyermekvédelemről 

         családlátogatások, családokkal való együttműködés 

         szülővel történő fokozatos beszoktatás 

         házirend, szülői és gyermeki jogok ismertetése 

         nyílt nap lehetősége, szülők látogatása 

         szülői érdekképviselet működtetése 

         tanácsadás a rászoruló szülők részére 

         az időszakos gyermekfelügyeletet igénybe vevők esetében is érvényes a gyermekvédelmi 

törvény és a hozzá kapcsolódó egyéb szabályzók szellemisége, különös tekintettel az 

intézmény jelzési kötelezettségére  

 

XVI. AZ IGÉNYBE VEVŐK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ 

SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

Az 1997. évi XXXI. törvény 35§ alapján a bölcsődében érdekképviseleti fórumot 

működtetünk.  

Az intézmény jogi szabályozása 

 Szervezeti és Működési szabályzat  

 Iratkezelési Szabályzat  

 Munka – és tűzvédelmi Szabályzat  

 Belső helyettesítési Szabályzat  

 Munka, - és védőruha szabályzat  
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 Pénzkezelési szabályzat  

 Eszközök és források leltárkészítési, leltározási és selejtezési szabályzata  

 Érdekvédelemről szóló szabályzat 

 Munkarend Szabályzat 

 

A gyermekjóléti szolgáltatást végzők jogai: 

A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítani kell, hogy 

 A munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják  

 Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat  

 Munkájukat elismerjék  

 Valamit a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra 

 

XVII. A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓK FOLYAMATOS SZAKMAI 

FELKÉSZÜLTSÉGE, BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA, FORMÁI 

Képzés, továbbképzés 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára 

kötelező a szakmai továbbképzés, melyet a 1993. évi III. Törvény szabályoz, a részletes 

szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza.  

Rendelet írja elő a személyes gondoskodást végzők továbbképzési kötelezettségét és a 

teljesítés lehetőségét. A képzési ciklus alatt felsőfokú végzetség esetén 80, egyéb 

szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni. 

A kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre meghatározott 

ütemterv alapján történik. A továbbképzések témáinak kiválasztásánál lehetőséget biztosítunk 

a kisgyermeknevelők érdeklődési körének megfelelően. Továbbképzési ütemterv alapján 

szervezzük a szakemberek részére a továbbképzéseken való részvétel biztosítását. 

 2016. január 1-jétől pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődei szakdolgozókra, 

akik szakképesítésük mellett felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. 

 Az Nmr.176 §- sal egészül ki: bölcsődei dajka munkakör, melynek 2018.dec.31.-ig 

kell megfelelni 
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Önképzés 

A munkájára igényes szakember a továbbképzéseken, való részvételen felül is rendszeresen 

képezi magát. Ehhez a bölcsőde biztosítja a szakmai folyóiratok beszerzését, jogszabályokat 

értelmező kiadványokat, Internet használatának lehetőségét, audiovizuális eszközöket. 

XVIII. MINŐSÉGI MUNKAVÉGZÉS A BÖLCSŐDÉBEN A NEVELŐMUNKA 

BELSŐ ELLENŐRZÉSE 

A bölcsődei nevelésben-gondozásban minőségnek nevezzük az ott folyó munka azon 

jellemzőit és sajátosságait, amelyek biztosítják az elhelyezett gyermekek egészséges 

fejlődését, az életkori sajátosságoknak és egyéni igényeknek megfelelő bánásmódot, a 

gyermekközpontúságot jól felszerelt intézményben. 

Feladatok: 

A bölcsődék működését szabályzó dokumentumokban foglaltaknak megfelelő munkavégzés 

(alapprogram, az intézmény szakmai programja, a bölcsődei gondozás-nevelés szakmai 

szabályai, SZMSZ,  belső szabályzatok). 

 Az elvégzett munka rendszeres és igényes dokumentációja 

 A szülők elvárásainak megismerése, kompetenciájuk biztosítása, új együttműködési 

formák keresése. 

 A működés tárgyi feltételeinek javítása érdekében pályázati lehetőségek keresése. 

 A dolgozók érdekeltté tétele a minőségi munkavégzésben:  

o értékelési és jutalmazási rendszer kidolgozása 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a bölcsődében folyó nevelés-gondozás 

hatékonyságának nyomon követése, a szükséges korrekciók elvégzése.  

A bölcsődei csoportban dolgozók munkáját legalább évente egy alkalommal értékelni kell, az 

ellenőrzés tapasztalatait ismertetni kell az érintett dolgozóval, akinek joga van arra írásban 

észrevételt tenni. A szülői elégedettséget évente szülői elégedettségi kérdőív formájában 

mérjük. 
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XIX: BÖLCSŐDEI DOKUMENTÁCIÓK 

A bölcsődevezető által vezetett dokumentáció 

Felvételi könyv (a felvételek függvényében folyamatosan); 

Statisztika - havi statisztika, éves statisztika, kedvezményezett gyermekek 

nyilvántartása; 

A gyermekek alapnyilvántartása, a térítési díjjal kapcsolatban (Gyermekvédelmi 

tv. szerint); 

Heti étrend tervezet az élelmezésvezetővel; 

Jelenléti kimutatás, távolmaradás, egyéb hiányzások, helyettesítések intézése; 

szabadság 

Elektronikus taj alapú nyilvántartás vezetése a KENYSZI (Központi 

Elektronikus Nyilvántartás) rendszerben. 

A dolgozók munkaköri meghatározása, alkalmassági vizsgálatok elrendelése, 

ellenőrzése (mikor kell ismét elrendelni); 

Továbbképzési kötelezettség nyilvántartás 

Munkaköri leírások készítése, frissítése; 

Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok; 

Szakmai képzések, továbbképzések nyilvántartása; 

Költségvetéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése; 

Tárgyi eszközök leltárba vétele, selejtezés, éves leltárkészítés; 

Szakmai ellenőrzések dokumentálása 

Belső szabályzatok készítése, felülvizsgálata 

Intézményi dokumentumok éves felülvizsgálata, jogszabály módosításoknak 

megfelelő aktualizálása (szakmai program, SZMSZ) 

Egyéb: évnyitó szülői értekezlet dokumentálása (jegyzőkönyv) 

 

A kisgyermeknevelők által vezetett dokumentumok 
 

A bölcsődei gyermekek egészségügyi törzslapja - betétlapként az ún.  "fejlődési 

napló" szerepel; 

A fejlődési napló" tartalmazza a családlátogatást, a beszoktatás menetét, a 
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gyermek fejlődését 1 év alatt havonta, 1 -3éves korig negyedévente vezetve. 

 Üzenő füzet 

Fejlődési táblázat 

Csoportnapló vezetése napi rendszerességgel; 

Napi jelenléti kimutatás vezetése a gyermekekről; 

Magasság - súlymérés táblázattal történő vezetése; 

Kisgyermeknevelői jellemzés a szakértői és egyéb szakvizsgálatokhoz; 

Az óvodába menő gyermekek "jelentőlapja". 

Egyéb: szülőcsoportos beszélgetések dokumentálása (jegyzőkönyv) 
 

 

Élelmezésvezető által vezetett dokumentumok 
 

 

Heti étrend, étlaptervezés (gyermekorvossal, bölcsődevezetővel egyeztetve); 

Nyersanyag felhasználás, árubeszerzési bizonylatok, számlák; 

Adagolási útmutató; 

HACCP - el kapcsolatos dokumentumok; 

Étkezési kedvezmény jogosultságait igazoló dokumentumok 

Térítési díjak nyilvántartása, beszedése 
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Záradék: 

Jelen szakmai program 2017.                       hatályos. 
 

 

A program évente a vonatkozó jogszabályok előírásai, illetve intézményi működési 

változások esetén felülvizsgálandó. 

Az intézmény dolgozói a program mellékletét képező megismerési záradék 

aláírásával igazolják a szakmai program ismeretét.  

 

Makó, 2019. május 16. 

 

                                      

 

 

    

                           Aradán Gabriella                                                        Tóthné Balázs Andrea 

                bölcsődevezető                                                              intézményvezető 
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK 

 

A Búza utcai Bölcsőde Szakmai Programját megismertem és szakmai munkámban 

elfogadom, alkalmazom: 

 

1. ………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………. 

11. …………………………………………………………. 

12. …………………………………………………………. 

13. …………………………………………………………. 

14. …………………………………………………………. 

15. …………………………………………………………. 

16. …………………………………………………………. 

17. …………………………………………………………. 

 

Makó, 2019.  

 


