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1. Bevezetés 

Pedagógiai hitvallásunk 

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 évnek, az első közösségnek meghatározó szerepe van, a későbbi 

személyiségfejlődésben. 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.  

A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának célja, hogy keretet adjon a 

Magyarországon működő bölcsődei ellátást biztosító intézményben folyó szakmai munkának. Az 

Alapprogram tartalma és szemlélete összhangban van Magyarország Alaptörvényével, a 3 év alatti 

korosztály ellátására és nevelésére-gondozására vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, a 

bölcsődei ellátás keretében végzett nevelés hagyományaival, felhalmozott értékeivel, a nemzeti 

sajátosságokkal, a legújabb koragyermekkori kutatások eredményeivel. 

 A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és a kisgyermeket nevelő családok állnak. Az 

Alapprogram a családra fókuszál, mely nem csak a kisgyermek nevelését-gondozását, hanem az 

egész család támogatását célozza meg.  

Szakmai önállóságunkat megtartva figyelembe vettük a családok és a fenntartó elvárásait, valamint 

a helyi lehetőségeket. 

2. Intézményi adatok 

Az intézmény neve: Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 

Székhelyének címe: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141. 

Telefonszáma: 06-22/413-618 

Telephelyének címe: 8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 67/a. 

Telefonszáma: 06-22/413-619 

E-mail.:1-ovoda@bakonycsernye-ovoda.t-online.hu 

Csoportszám: 1 mini bölcsőde 

Férőhelyszám: 7 fő 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6.30-16.30 óráig 

Intézményvezető: Gyuris Pálné 

Szakmai vezető: Bocskáné Zsigmond Gyöngyi 

Fenntartó neve: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 

Címe: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83. 

Telefon: 06-22/413001 

Képviselőjének neve: Turi Balázs polgármester 
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3. A mini bölcsőde munkáját és szakmai programját meghatározó jogszabályok és irányelvek 

• az ENSZ egyezmény a gyermek jogairól, (1991. évi LXIV. törvény) 

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

• a 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 gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények ás hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről,  

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

működési nyilvántartásáról  

• a Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja 

4. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői 

Bakonycsernye Fejér megye szélén, 3 megye találkozási pontján található. Erdőkkel, dombokkal 

körülölelt, a Bakony minden szépségét magában foglaló nagyközség. A mini bölcsőde épülete 

egyben van az óvodával, a falu végén, gyönyörű természeti környezetben, a telephelyen került 

kialakításra. Népessége megközelíti a 3300 főt. Az alapvető szolgáltatások mindenki számára 

elérhetőek. Az egészségügyi alapellátási rendszer jól kiépített és biztonságosan üzeme. Háziorvosi 

és védőnői ellátás két körzetben működik, a fogorvosi alapellátás helyben biztosított. A település 

középpontjában lévő általános iskola 8 évfolyamos, jól felszerelt, a mai igényeknek megfelelő 

intézmény. 

Bakonycsernyén lakó kisgyermekes szülők igen szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen a 

településen a bölcsődés korosztálytól kezdve az általános iskola végéig, van napközbeni ellátás. 

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük, milyen szociokulturális környezetből, milyen miliőből 

érkeznek a gyermekek a bölcsődébe, ezért minden beiratkozott gyermekhez még a beszoktatás előtt 

elmegyünk családlátogatásra. A bölcsőde kiegészíti a családi nevelést, és a kettő összhangja, a 

bölcsőde és a család folyamatos együttműködése a gyermek fejlődésének feltétele. 

Intézményünkben megtalálható az értelmiségi családból érkező, valamint az alacsonyabb 

iskolázottságú szülők gyermekei is. Szerencsére azt tapasztaltuk, hogy intézményi szinten csökken a 

hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, mindez azért, mert egyre több 

szülő megy el dolgozni, és segély helyett fizetésből élnek. 

2010. szeptember 01-től az óvodában bevezetésre került az egységes óvoda-bölcsőde csoport. A 

településen addig nem volt bölcsődei ellátás, így óvodai csoportba integrált formában tudtunk 

fogadni 5 fő két éves gyermeket is, ezzel segítve a szülők munkába állását. Ez a megoldás 

átmenetileg adott lehetőséget a 2 év feletti gyermekek elhelyezésére. 
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A hagyományos anyai-női szerepek megváltoztak, a családok szűkös anyagi keretei miatt fontos a 

munkavállalás mindkét szülőt tekintve-, a gyermekek napközbeni ellátása iránti igény 

megnövekedett, a gyermekek ellátása a családban nem megoldott. Egy megoldási alternatíva a 

gyermekeket napközbeni ellátására, amelyet a legújabb gyermekjóléti törekvések is szorgalmazta. 

2018. augusztus 31-ig egységes óvoda-bölcsődeként működünk, majd átalakulunk mini bölcsődei 

szolgáltatássá. 

Célunk, hogy hosszú távon jó színvonalú alapellátást biztosítsunk a családok számára. Kiemelt 

feladatunknak tekintjük munkánk során, hogy a kisgyermeket nevelő családok segítséget kapjanak 

gyermekük neveléséhez, biztosított legyen számukra a napközbeni ellátás magas színvonalon. A 

szakszerű nevelés-gondozás során kiemelt szerepet kap a gyerekközpontú pedagógiai megközelítés. 

A szakdolgozók létszáma megfelel a törvényi előírásoknak, a szakmai felkészültségre is nagy 

hangsúlyt fektetünk. Bölcsődénk ellátási körzete Bakonycsernye. Lehetőséget biztosítunk a sajátos 

nevelési igényű gyermekek gondozására is. 

5. Bölcsődeképünk 

Olyan családbarát bölcsődeként kívánunk működni: 

- ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel 

- ami megfelel a szülők igényeinek, 

- ami képes a változó igényekhez aktívan alkalmazkodni, 

- amely nyitott a felé megnyilvánuló igényekre, kész azok elfogadására, 

- ahol az alkalmazottaink naprakész tudással rendelkeznek, szakképzettségük szintje 

folyamatosan emelkedik, 

- amely képes a megszerzett tudását, tapasztalatokat alkalmazni 

Gyermekképünk 

Nevelő-gondozó munkánk eredményeként a mini bölcsődénkbe járó gyermek: 

- vidám, kiegyensúlyozott, sokoldalúan fejlődő egyéniség 

- testileg, lelkileg egészséges, harmonikus mozgású 

- szociálisan kompetens, együttműködő a társakkal, felnőttekkel 

- nyitott az őt körülvevő környezet ingereire 

- szívesen kommunikál 

- kitartó, aktív és tevékeny. 

Kisgyermeknevelő képünk: 

- nevelői attitűdje elfogadó-engedékeny 

- empátia, az elfogadás és a hitelesség 

- személyisége érzelmi biztonságot nyújtó 

- jól ismeri a kisgyermekek életkori sajátosságait, egyéniségét, támogatja a személyiség 

kibontakozását, az aktivitást, az önállósodást 

- a szülőkkel partneri kapcsolatot ápol 

- a gyermekek ellátását elhivatottsággal, professzionálisan, igényesen végzi 
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- képes a szakmai fejlődésre, a folyamatos megújulásra 

- személye, viselkedése példa a gyermekek és a szülők számára 

6. Bölcsődei nevelés – gondozás alapelvei 

A család rendszerszemléletű megközelítése 

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete kiemelt jelentőségű. A gyermek nevelése elsősorban 

a család joga és kötelessége. 

A Mini bölcsődénk a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és 

lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermek gondozásában-nevelésében, 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 koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a kisgyermek 

sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A bölcsőde olyan intézmény, 

amely alkalmas színtér a kisgyermekkorban esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, 

megtorpanások felismerése és jelzésére. 

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 

Elsődlegesen a család joga és kötelessége a kisgyermekek nevelése. A kisgyermek nevelése a 

családi nevelés értékeire, hagyományaira és szokásaira épít tiszteletben tartva  a gyermeki jogokat. 

A szülők bekapcsolása az intézményszolgáltató életébe, partnerközpontú együttműködés kialakítása. 

A kisgyermeki személyiség tisztelete 

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

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

Figyelmet kell fordítani az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális 

képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására. 

A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

A bölcsődei nevelésben az életkori sajátosságokból adódóan meghatározó a kisgyermeknevelő 

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

megvalósítására megfelelő szakmai felkészültséggel, önismerettel, magas szintű társas készségekkel 

rendelkező szakember képes. Ebből adódóan a kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten 

tartásáért, a szakmai kompetenciái fejlesztéséért. 

A biztonság és a stabilitás megteremtése 

A gyermeket - mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb 

segítségigény/ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. 
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A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, szociális és kognitív kompetenciák fejlődésének 

segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. 

Fokozatosság megvalósítása 

A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén 

érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

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

kialakulását. 

Az egyéni bánásmód érvényesítése 

A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a 

gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, 

hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek 

mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban 

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

viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. A 

kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, nemzetiségi, etnikai, kulturális 

hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a 

saját és a más kultúrák és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását. 

Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek kapcsolatában bensőséges és intim. A 

gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak elválaszthatatlan egységet 

kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem 

korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás szükségletek kielégítése megteremti a 

magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit. A magas szintű gondozás, hozzájárul a 

személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt 

színtere. 

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

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

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

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

megerősödjön benne a világ megismerésének vágya. Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív 

visszajelzések biztosításával. Segíteni kell önálló kezdeményezéseit, megteremtve ezáltal az egész 

életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait. 

A szakszerű nevelést – gondozást az alábbi alapelvek érvényesítésével valósítjuk meg, melyet a 

kisgyermeknevelő magának érez és legjobb tudása szerint ezek szerint neveli-gondozza a rábízott 

kisgyermekeket.  
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A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

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

támogatásuknak kiemelt szerepe van a bölcsődei nevelésben. Biztosítani kell annak a lehetőségét, 

hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és különböző 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 kezdeményezéseit, megteremtve ezáltal az egész 

életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait.  

 

7. A bölcsődei nevelés feladatai 

 

7.1. A családok támogatása, szülői kompetenciák fejlesztése 

A kisgyermek harmonikus fejlődése érdekében a család és a bölcsődei nevelés összhangjának 

megteremtése. A család erősségeinek megismerése, támogatása, pozitívumok kiemelése. 

A szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló 

partneri kapcsolat kialakítása. A szülő közvetíti a gyermeke szokásait, igényeit, szükségleteit a 

kisgyermeknevelő felé, hozzájárulva a differenciált, egyéni bánásmód megvalósításához. 

 

7.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

Feladatunk a bölcsődés korú gyermekek szocializációja, az egészséges életmód szokásainak 

kialakítása, az érzelmi-értelmi fejlődés segítése, melynek során figyelembe vesszük a 3 év alatti 

korosztály életkori sajátosságait. 

Elsődleges célja a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, egészséges és biztonságos 

környezet megteremtése valamint a kisgyermekfejlődésének nyomon követése, dokumentálás. 

 Egészségvédelem: 

Az egészséges testi-lelki fejlődés elősegítése érdekében 

- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, 

- a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, 

- a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások 

kialakulásának segítése. 

 

Rugalmas, a kisgyermek életkorához egyéni fejlettségi szintjéhez és az évszakokhoz igazodó 

napirend biztosítása. A játék, mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenységek váltakozása, a 

tágas udvar, mozgásfejlesztő eszközök, homokozó rendszeres használata. A pihenés feltételeinek 

megteremtése. 

 

Prevenciós feladatok megvalósítása: 

 

Prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális szakemberek bevonását 

szorgalmazzuk (gyermekorvos, diatetikus, gyógypedagógus, pszichológus stb.). 

A sajátos nevelési igényű, a magatartás vagy fejlődési problémákkal küzdő kisgyermekek esetében 

hangsúlyosabban alkalmazzuk az intervenció szemléletét. 
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7. 3. Érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

 

A kisgyermek bölcsődébe kerülése több lehetőséget teremt a társas kapcsolatok megtapasztalására. Az 

együttlét helyzetei az énérvényesítés, 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 nevelés 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 

segítő szakemberek bevonásával is. 

  

7.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás során ismereteket nyújtunk, segítjük a tájékozódást, a tapasztalatok 

és élmények feldolgozását, és ezek által olyan képességeket fejlesztünk, amelyek képessé teszik a 

gyermeket a tanulásra. Az önálló választás és a döntési képesség kialakulását segíti a bátorító, 

ösztönző nevelői magatartás. A kötetlenség, az érdeklődése szerinti szabadon választhatóság fontos 

a gyermeknek. A személyiségfejlesztés tudatos és tervszerű pedagógiai módszerekkel történik.  A 

kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés a  cselekvéses tanulás lehetőségeinek 

megteremtése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő környezet kialakításával 

történik. 

 

8. Bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei 

8.1. Tanulás 

Minden olyan tapasztalat-, illetve információszerzési folyamat, amely tartós változást idéz elő a 

viselkedésben és a gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát és 

környezetét. Mindez tevékenységbe ágyazottan történjen. Legfontosabbnak tartjuk a kisgyermekkori 

tanulás terén a beszéd fejlesztését. A kommunikatív képességek a biztonságos és támogató 

környezetben fejlődnek a legjobban. Ezért a kisgyermeknevelő legfontosabb feladata a támogató 

interakciók biztosítása, /gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt/. A teljesítményelvárás nélküli tanulás 

feltételeinek biztosítása, olyan tapasztalat és információszerzési folyamat, amelyben a kisgyermek 

megismeri önmagát és környezetét. A tanulás színterei a természetes élethelyzetek, az együttes 

tevékenységek és a kommunikáció. A tanulás formái: az utánzás, a spontán játékos tapasztalat 

szerzés és a szokások kialakítása. 

8.2. Gondozás 

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

gyermek testi szükségleteinek kielégítése, miközben jól érzi magát és örömet jelent az együttlét a 

kisgyermeknevelővel. A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek 
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aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben 

érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait 

megerősítéssel, dicsérettel jutalmazzuk.  

Lényeges, az elegendő idő biztosítása a gondozási műveletekre, mivel az önállósodási folyamat 

hosszú gyakorlást igényel. A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az 

önállósodást. 

A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései 

kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására.  

A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, illetve a WC- használat, kézmosás, öblítés, törölközés, 

étkezés) és a játék a bölcsődei élet egyformán fontos tevékenységei. 

A kisgyermeknevelő fontos feladata, hogy a bölcsődébe kerülő kisgyermekek fejlődését meleg, 

szeretetteljes törődéssel, odaadással segítse, figyelembe véve a kisgyermek életkorát, fejlettségét, 

egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetőséget teremt a gyermek hangulatának, a fizikai és 

pszichés állapotának figyelembe vételére. 

A gondozási műveleteket többnyire a gyermek kisgyermeknevelője végzi. Távolléte esetén a 

gyermek számára ismerős személy helyettesíti. 

A fürdőszobában, egy időben egy kisgyermeknevelő és legfeljebb két gyermek tartózkodik. A 

gondozásokat úgy szervezzük, hogy minden alkalommal elegendő idő jusson a gyermekek nyugodt, 

zavartalan ellátásához, a gyermek aktív közreműködéséhez, a helyes szokások gyakorlásához.   

Gondozási műveletek: 

Pelenkázás, bili, vécé használata  

A pelenkás gyermekek egyszer használatos saját pelenkát használnak. A pelenkát naponta többször 

kicseréljük. Reggelente szükség szerint, ebéd előtt és alvás után pedig minden pelenkás gyermeket 

tisztába teszünk. A székletes gyermek pelenkáját azonnal kicseréljük. Az önállóan, biztosan álló 

gyermeket állva pelenkázzuk. Az állva pelenkázás előnyei: könnyebb a kapcsolattartás, a 

szemkontaktus, a gyermek látja, mi történik, nagyobb biztonságban érzi magát, együttműködik, 

aktívan részt vesz a gondozásban. Az otthon bilit használó gyermek a bölcsődében is bilit 

használhat, a gyermekvécét, mint lehetőséget ajánljuk. Ha szükséges, dobogót teszünk a vécé elé. A 

gyermekek testalkata miatt kislányok esetében mindig a kisgyermeknevelő végzi a törlést. A 

fiúknak ajánljuk a vécépapír használatát.  

A székletes gyermek törlése mindig a kisgyermeknevelő feladata. Általában a szülők által preferált 

módszert (törlőkendő vagy lemosás) részesítjük előnyben, abban az esetben, ha a gyermek tisztaság 

és komfort igénye ezt indokolja.  A lemosás előtt lehetőséget adunk a vízzel való ismerkedésre, ha 

szükséges, feloldjuk a víztől való félelmet. A szobatisztaság fontos állomás a gyermek szociális 

fejlődésében. Kialakulását nem sürgetjük, tiszteletben tartjuk az egyéni érési tempót. Idegrendszeri, 

pszichoszomatikus fejlettség, együttműködési készség alapján előbb–utóbb minden gyermek 

szobatiszta lesz. 
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Testápolás  

Környezetünk és testünk tisztasága nemcsak elégedettséget és jó érzést ad, hanem a betegségek 

elleni küzdelemben is szerepe van. Az alapvető tisztasági szokások kialakítását már 

kisgyermekkorban elkezdjük.  

Játék, egyéb tevékenység folyamán a gyerekek keze gyakran piszkos lesz, ezért rendszeresen kezet 

mosunk. Mindig kezet mosunk a pelenkacsere, a vécéhasználat után. Fontos feladatunk a helyes 

technikával végzett kézmosás tanítása. Arcot akkor mosunk, ha maszatos. A mosakodáshoz 

folyékony szappant használunk. A kézmosást és a törülközést személyes példaadással segítjük. A 

tükör előtt fésülködés nemcsak a mozdulatok gyakorlása, de a testséma kialakulása, a saját test 

megismerése szempontjából is fontos. Ezért használunk nagy tükröket. Tanítjuk a helyes orrfújást, a 

zsebkendő higiénikus használatát.  

Kiemelten fontosnak tartjuk a fogak ápolását, a helyes szájöblítés és fogmosási technika elsajátítását 

a gyermekekkel. Célunk az egészséges fogfejlődés biztosítása, a fogazat védelme, a fogmosás 

igényének egész életre szóló kialakítása. A helyes rágás érdekében rendszeresen adunk zöldségfélét, 

gyümölcsöt. Fontosnak tartjuk a gyermekek rendszeres fogászati ellenőrzését.  

Fogszakorvosokkal konzultálunk a gyermekek egészséges fogazata érdekében.   A gyermekek 

egyéni fejlettségének megfelelően a zárt fogsorú gyermekek fogkefét, fogkrémet használnak. 

Szükség esetén a kisgyermeknevelő megmutatja az öblögetést, a mozdulatokat. Jól segíti a helyes 

mozdulatok begyakorlását a mosdó fölötti tükör. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek ruházata tiszta, ízléses, kényelmes és praktikus, lábbelijük 

egészséges legyen, tartsa a bokát. A ruházat tegye lehetővé az önálló, szabad mozgást, játékot. 

Elegendő időt biztosítunk a gyermek számára az önálló öltözésre, vetkőzésre. Figyelemmel kísérjük 

tevékenységét, így elkerüljük, hogy a ruhát, a cipőt rosszul vegye fel, és elmenjen a kedve tőle. Az 

öltözködéssel az esztétikai érzéket, az igényességet is fejlesztjük. A gombolást, fűzést, kapcsolást 

játékeszközökkel is gyakorolhatják a gyermekek. A testápolással kapcsolatos szokásalakítást 

következetesen végezzük. Célunk, hogy a gyermekben kialakuljon az igény, és szokássá váljon a 

tisztálkodás, a fésülködés, a fogápolás, a rendezett öltözék.  

Étkeztetés  

Az egészséges életmódra nevelés része az egészséges táplálkozás. Fontos feladatunk a gyermekek 

táplálása, az önálló, tiszta étkezés tanítása, a helyes étkezési szokások kialakítása. Célunk, hogy 

örömmel, jó étvággyal egyék meg az ételt. A gyermekek koruk és fejlettségük szerint (ölben vagy 

asztalnál ülve), gondozási sorrendben étkeznek.  

Mindig tekintetbe vesszük az egyéni tempót, a szükségleteket. Az étkezések azonos időben, 

kulturált körülmények között, derűs légkörben zajlanak. Az ételt a kisgyermeknevelő megkóstolja, 

mielőtt odaadja, meggyőződik arról, hogy megfelel-e a gyermekek ízlésének. A gyermekek 

játékhelyzetből érkeznek asztalhoz, saját helyükre ülnek. Minimálisra csökkentjük a számukra 

fárasztó várakozási időt. A kisgyermeknevelő személyre szólóan terít, tálal. Az együttműködési 

szándék szerint bevonja a gyerekeket a folyamatba. Az étkezők mellett ülve biztosítja a nyugodt, 
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zavartalan étkezést. A helyes étkezési, táplálkozási szokások (pl. alapos rágás, gyümölcs, zöldség 

fogyasztása) kialakítására nagy hangsúlyt helyezünk. Az új ízeket, ételeket fokozatosan vezetjük be. 

A gyermekeket ösztönözzük, de nem kényszerítjük az étel elfogyasztására. Fontosnak tartjuk az 

információcserét a szülőkkel a gyermek étkezési szokásairól. Feljegyzéseket készítünk az étkezésről 

az egyéni dokumentációba.  

Pihenés, alvás biztosítása 

A gyermekek akkor játszanak önfeledten, akkor vesznek részt szívesen a gondozásban, ha egyéni 

igény szerint megfelelő időt és lehetőséget biztosítunk pihenésre, alvásra is.  

Gyermekheverőn, puha sarokban, kuckóban pihenhetnek. Az alváshoz optimális feltételek 

(átszellőztetett szoba, csend, nyugalom, kényelmes fekhely és ruházat, állandó hely, alvócimbora) 

szükségesek. Egyéni bánásmóddal, testközelséggel, simogatással, halk énekkel, mesével segítjük az 

elalvást. A félrenyelés veszélye miatt nem adunk cumisüvegben folyadékot a fekvő gyermeknek. Az 

ébredés után lehetőség van csendes játékra, ügyelünk arra, hogy a korábban ébredők ne zavarják 

meg társaik alvását.  

Levegőzés  

Minden évszakban biztosítjuk a szabadban, tiszta levegőn való rendszeres tartózkodást, kinti játékot, 

mozgást.  

8.3. Játék 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, 

elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és szociális fejlődést. 

A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és nevelő magatartásával támogatja az 

elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeit figyelembe véve és a 

helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival 

színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is.  

A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát 

nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.   

A játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, 

hanem azért is, mert a játék közben ismerkedik, ill. megismeri az őt körülvevő környezetet, majd az 

időben előre haladva kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló 

szituációkat, az őt érő élményeket.  

A játékot komplex tevékenységforrásnak tekintjük, amelyet tudatosan felhasználunk a nevelés 

folyamatában. Nagyon fontosnak tartjuk az olyan hangulatok, inger gazdag tárgyi lehetőségek 

megteremtését, melynek hatására a gyermek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul. Ettől 

függetlenül általunk kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre is sor kerül a nap folyamán, 

hiszen a játék kicsiben maga az élet – megtanít a környezethez való alkalmazkodásra – éppen ezért 

az életre nevelés a játék segítségével teljesedhet ki. 
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A kisgyermeknevelő feladatai a játékkal kapcsolatban a nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült 

játék feltételeinek megteremtése. A napirenden belül elegendő eszköz, idő és hely biztosítása. 

Igény szerint kezdeményezés és szerepvállalás a játékban. Az egyéni élményeken túl, közös 

élményszerzési lehetőségek (együtt játszás) biztosítása. A gyermeki játék önállóságának biztosítása. 

A gyermekek készségeinek, képességeinek kibontakozását, fejlődését szabadon megválasztható 

játékkal, motiválással segíteni. Folyamatosan lehetőséget ad a szabad játékra, mozgásra.  

A bölcsődei játékkészlet beszerzésénél a nevelési, képességfejlesztési feladatok megvalósítása 

érdekében kiemelten kezeljük: 

● az egészségügyi szempontokat: könnyen tisztíthatóság, balesetet ne okozzon, festék 

ne pattogjon le és ne legyen túl nehéz, 

● pedagógiai szempontokat: minden tevékenység formához legyen megfelelő 

/manipuláció, konstruálás, utánzó szerepjáték, mozgásfejlesztő játék/, a játék színe, 

nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyermek érdeklődését, többfajta 

tevékenységre lehessen felhasználni, a nemek közötti egyenlőség elvének betartása, 

nemzetiségek megjelenítése pl. babák, a játékok  

●  mennyisége illeszkedjen a gyermeklétszámhoz,  

● a játék kivitelezése: igényes legyen. 

Együtt játszással, énekléssel, mondókázással, verseléssel, meséléssel, bábozással, 

alkotótevékenységek felajánlásával, játékos, mondókás tornák kezdeményezésével sok örömöt 

adunk a gyermekeknek. 

8.4. Mozgás 

A mozgást a gyermek alapvető testi szükségletének tekintjük. Célunk a sokféle rendszeres és 

örömteli mozgáslehetőséggel hozzájárulni a légzési és keringési rendszer teljesítőképességének, a 

csont- és izomrendszer teherbíró képességének növeléséhez, valamint a gyermekek 

mozgásigényének kielégítéséhez. 

A kisgyermeknevelő feladata a változatos lehetőségek megteremtése, mind a foglalkoztatóban, mind 

az udvaron a megfelelő számú és minőségű mozgásfejlesztő eszköz biztosításával. A balesetmentes 

környezet kialakítása és fenntartása.  

Nagyon jól felszerelt tornaszoba található az épületben, melyben szintén lehetőség van a 

mozgásigény kielégítésére, a mozgásfejlesztésre. 

A levegőzés fontos élettani hatású. Időjárástól függően a gyermekek minél több tevékenységüket a 

szabad levegőn végzik. Udvarunk, udvari játékaink lehetőséget adnak a mozgás különböző 

formáinak gyakorlására, az örömteli időtöltésre, a játékra. 
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8.5. Mondóka, ének 

A zenei nevelésünk a gyermekek egész napját áthatja. Célunk a gyermekek zenei érdeklődésének, 

környezet hangjai iránti érzékenységének felkeltése. Énekes játékkal, az együtt éneklés örömével a 

gyermekek érzelmei életének gazdagítása. Fontos a gyermek zenei hallásának, ritmusérzékének, 

érzékelési készségének, harmonikus, szép mozgásának fejlesztése. 

A kisgyermeknevelő zenei nevelési feladatai: 

• Magyar mondókák, énekes játékok megismertetése. 

• Dalolással kedvet keltsen az éneklésre és mintát adjon az önkéntes utánzásra. 

• Összerendezett mozgásra késztetés. 

• Ritmusérzék fejlesztése. 

• Hangszerek (dob, cintányér, xilofon, csörgők, triangulum) megismertetése. 

• Zenei nevelés tartalma igazodjon az életkori sajátosságokhoz, kötetlen formában, a 

            napszak bármely időszakában egy-egy gyermekkel kezdeményezve. 

• Heti, napi rendszerességgel, az évszaknak, aktualitásoknak megfelelő tartalommal. 

Zenei nevelés feltételei: 

• Kisgyermeknevelő énekeljen. 

• Rendelkezzen megfelelő számú énekanyaggal, melyet emlékezetből el tud énekelni, el   

            tudja játszani. 

• Énekelgetés alkalmát, módját korcsoportonként változóan tervezi. 

• Naponta többszöri rövid énekelgetés egy – egy gyermekkel. 

8.6. Vers, mese 

Célunk a játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókákkal, dúdolókkal, versekkel érzelmi 

biztonság adása. A mesék és versek az anyanyelvi nevelés eszközeiként ritmusukkal, a mozdulatok 

és szavak egységével a gyermekeknek érzelmi élményeket adunk. 

A mesét a gyermek érzelmi-értelmi fejlődésének és fejlesztésének legfőbb segítőjének tekintjük. A 

mesével való személyes kapcsolatban a gyermek érzelmi biztonságban érzi magát, s a 

játéktevékenységhez hasonlóan, a mesehallgatás intim állapotban eleven belső képvilágot jelenít 

meg. A mesélés a kisgyermek értelmi egészségének elmaradhatatlan eleme. 

A kisgyermeknevelő feladata: 

• A mese, a versmondás feltételeinek megteremtése. 
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• Fel tudja idézni a rövid verseket, egyszerű rövid meséket.  

• Az irodalmi alkotásokat arcjátékával, ritmikus mozdulatokkal, hanglejtéssel kísérje. 

• A hangerő változtatásával tegye érzékelhetőbbé a gyermek számára a mesék és versek  

            hangulatát. 

• Használja a mondókázás nyugtató hatását. 

• Megismerteti a néphagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó meséket, verseket. 

• Az irodalom megismertetésén, megszerettetésén át közvetetten hat a szülőkre is. 

A vers és mese tartalmi elemei: 

Tartalma: Kötetlen formában, a napszak bármely időszakában egy-egy gyermekkel kezdeményezve. 

Heti, napi rendszerességgel, az évszaknak, aktualitásoknak megfelelő tartalommal. 

Feltételek:  

• Kisgyermeknevelő sokat verseljen, mondókázzon, meséljen. 

• Rendelkezzen megfelelő számú irodalmi anyaggal, melyet emlékezetből fel tud idézni. 

• A mesélés és verselés alkalmát, módját korcsoportonként változóan tervezi. 

• Naponta többszöri rövid mesélés, verselés, mondókázás egy-egy gyermekkel 

8.7. Alkotótevékenység 

Célunk az építő, ábrázoló, alkotótevékenység segítése, térbeli, formai, színi képzet kialakulása, 

gazdagítása.  A természet színeire, formáira való ráhangolódás. 

A kisgyermeknevelő feladata: 

• Az alkotótevékenységre egész nap folyamán lehetőség biztosítása. 

• A gyermek alkotásait a szülők számára is láthatóvá tétele. 

• Megismertetni a gyerekkel különböző anyagokat (pl.: gyurma, agyag, lisztgyurma, kavics, 

festék, ragasztó, nyomda), eszközöket (pl.: gyurmatábla, formázó, színes ceruza, zsírkréta, ecset, 

olló, rongypamacs, porkréta, textil, papír), a kézi munka alapelemeit (rajzolás, festés, mintázás). 

• Az egyéni fejlettségnek, életkori sajátosságnak megfelelő motiválás. 

Főbb alkotótevékenységeink: festés, tépés, ragasztás, gyurmázás, rajzolás, építés, vágás. 

A fejlesztés tartalma: 

●  Képalkotás - firkálás, rajzolás, homokba pálcikával, 

●  Rajzolás - ceruzával, zsírkrétával, filctollal,  
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●  Festés - ujjheggyel, nyomdával, ecsettel, szivaccsal, karcolás, lenyomat, 

●  Képalakítás - tépéssel, vágással, ragasztással, mozaikkészítés, 

●             Építés - hóval, homokkal, építőkockával, tüskével, legóval. 

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

fakadó motiváció, kreativitás. A kisgyermeknevelő által biztosított feltételekkel, az egyéni 

fejlettséghez igazodva segítik az alkotótevékenységek gazdagodását, az esztétikai érzékenység, a 

szép iránti nyitottság, igényességük alakulását. 

Igyekszünk kerülni a direkt nevelői ráhatásokat, a gyermek spontán kezdeményezésére építve 

segítjük az alkotókedv, készség kibontakozását. 

8.8. Egyéb tevékenységek 

Vannak olyan tevékenységek a bölcsődénkben, amelyek különböző élethelyzetekhez, közös 

előkészületekhez, a környezet szépítéséhez kapcsolódnak. 

Ezek lehetnek: virágok öntözése, asztalok törlése, gyümölcsök mosása, terem rendbetétele, 

játékeszközök elrakása.  

Célunk: a közös munkálkodás, a tevékenység fontosságának, hasznosságának, a segítés átélésének 

hangsúlyozása, oly módon, hogy a gyermek a tevékenységben örömmel és önként vegyen részt, de 

bármikor kiléphessen belőle.  

A kisgyermeknevelő feladata, hogy ezekben a helyzetekben biztosítsa a próbálkozás, az 

együttműködés és a feladatok megosztásának lehetőségét. Fejlessze a gyermekek ízlését, az 

igényességét, mások felé fordulását és az önállóságot. 

Feltételek: Megfelelő méretű eszközök és elegendő idő biztosítása a tevékenységhez. 

 

9. A MINI BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 
 

A mini bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő terjeszthet 

elő. 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával: 

 a körzeti védőnő, 

 a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos, 

 a szociális, illetve a családgondozó, 

 a gyermekjóléti szolgálat, 

 a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

 

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik 

életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek 
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a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. Ha a gyermek 

harmadik 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 

gondozható, nevelhető a gyermek 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. A mini bölcsődében gyermekcsoportonként 

legfeljebb 7 fő, 2 évesnél idősebb gyermekek csoportjában legfeljebb 8 gyermeket gondozunk 1 

fő szakképzett kisgyermeknevelővel és 1fő szakképzett bölcsődei dajkával. A csoportokban 1-2 

sajátos nevelési igényű gyermeket helyezhetünk el a szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosításával. Ebben az esetben a csoportlétszám maximum 5 fő. 

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, 

gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A bölcsődei felvételi kérelmek benyújtására minden év májusában – előre meghirdetett napokon 

– továbbá az év folyamán folyamatosan van lehetőség, amennyiben van üres férőhely. 
 

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek 

 aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 

 a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

 akit egyedülálló szülője nevel 

 akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak 

részben tudja. 

A sorrendiség figyelembe vétele nélkül a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a 

gyámhatóság – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 68.§. alapján – védelembe vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye 

igénybe a gyermekek napközbeni ellátását. 

A felvételi kérelmet az intézményvezetőjéhez kell benyújtani. A döntésről az intézményvezető –a 

májusi felvétel esetén- minden év május 25. napjáig írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. 

Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van 

helye, melyet a fenntartóhoz kell benyújtani. Az észrevételről a fenntartó határozattal dönt. 

A felvételi kérelemhez csatolni kell: 

 a gyermek és a felvételt kérő szülő/törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati 
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(fénymásolt) példányát, 

 tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, 

 az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel 

idejéről, 

 a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást, 

 az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását, 

  egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék 

folyósításáról 

 a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár 

igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásra a szülő nem jogosult) 

 sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét 

 A házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota 

alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni 

 
Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy kérelmére a „várólistára” vesszük és üresedés esetén az elhelyezés 

időpontjáról írásban vagy telefonon értesítjük. 

Szintén várólistára kerül az a gyermek, aki a felvételi eljárás során felvételt nyert, ám bölcsődei 

férőhelyét a felvételi kérelmen jelzett időponthoz képest egy hónapon belül nem veszi igénybe, ha 

más igazoltan indokolható felvételi kérelem teljesítése – az indokolatlanul lefoglalt férőhely miatt 

– nem lehetséges. 

A mini bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel 

megállapodást köt, amely tartalmazza: 

 az ellátás kezdetének időpontját 

 a fizetendő étkezési térítési díj mértékét, a fizetésre vonatkozó szabályokat 

 a szolgáltatások formájáról, módjáról 

 az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam) 

 az ellátás megszüntetésének módjait, 

 a gyermek és törvényes képviselője személyazonosító adatait, 

 szülő vagy törvényes képviselő nyilatkozatát a tájékoztatás megtörténtéről. 
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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 térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes 

képviselő egy összegben minden hónapban a megjelölt időpontig köteles 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 

fordulhat, megküldött levélben kérheti a felülvizsgálatot. 

A térítési díjat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg. 

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez a szülő a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

6. melléklete szerinti nyilatkozatot benyújtja az intézményvezetőnek. 

 

10. A mini  bölcsődei nevelés – gondozás személyi feltételei 

A mini bölcsődénkben egymás iránt tiszteletet tanúsító, elfogadó, egymás munkáját megbecsülő 

felnőttek dolgoznak, akiknek személyisége meghatározó a gyermekek számára. 

A fő gondozási-nevelési feladatokat egy fő kisgyermeknevelő és egy fő bölcsődei dajka végzi.                                         

A kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka egymást segítve végzi el feladatait. 

Bölcsődénkbe járó kisgyermekek nevelését-gondozását kisgyermeknevelő végzi a bölcsődei élet 

egész időtartama alatt. Kisgyermeknevelőnk munkáját hívatásnak tekinti. A kisgyermeknevelő 

nevelő-gondozó munkáját a Szakmai Program alapján végzi, személyiségén keresztül valósul meg a 

program cél- és feladatrendszere. A legújabb szakmai módszerek szerint dolgozik, ezáltal fejleszti a 

gyermekek kreativitását, alkotókészségét. A természethez közelítve spontán ismereteket nyújt A 

kisgyermeknevelő lényeges személyiségjegye a nyitottság, empatikus készség, érdeklődés a 

környezet iránt, elfogadó, segítő, támogató attitűd. A kisgyermeknevelő mintát jelent a gyermekek 

számára. 

Nevelési programunk feltétele a kisgyermeknevelő rendszeres belső és külső továbbképzése, 

önképzése. 

A mini bölcsőde rendjét, tisztaságát, balesetmentes környezetét, zavartalan működését bölcsődei 

dajka biztosítja.  A kisgyerekekkel kapcsolatban van, ezért felnőtt modellként befolyásolja a 

nevelési légkört, a gondozás folyamatát. 

A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének megfelelő, a korai gondozás keretében a 

speciálisan képzett külső szakemberek biztosítása.  
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A dolgozóink szakmai kompetenciájuk erősítése céljából szakmai műhelyeken, szakmai 

tanfolyamokon, minősített továbbképzési programokon vesznek részt egyénileg és testületileg. 

Helyben megbeszéléseket, munkaértekezleteket tartunk. 

A kisgyermeknevelő helyettesítését óvodapedagógussal látjuk el, aki rendelkezik 60 órás felkészítő 

tanfolyam keretében a három évnél fiatalabb gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges 

alapismeretekkel. A bölcsődei dajkát óvodai dajka helyettesíti. 

11. A mini bölcsődei nevelés – gondozás tárgyi feltételei 

A bölcsődébe járó gyermekek napjuk nagyobb részét az intézményben töltik. 

Céljaink eléréséhez, mindennapjaink jó komfortérzetéhez hozzátartozik a megfelelő tárgyi 

ellátottság. 

A Mini Bölcsőde Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata fenntartásában, az óvoda átalakított 

létesítményében látja el a szolgáltatását egy épületben az óvodával.  A szolgáltatás nyújtására 

használt helyiségek: 

● közös előtér,  

● akadálymentes mosdó,  

● gyermeköltöző (átadó helyiség), 

● gyermekfürdőszoba, 

● tálalókonyha, 

● csoportszoba.  

 

Az épület, valamint a gyermekek által használt helyiségek szárazak, világosak, jól szellőztethetőek, 

jól fűthetőek. 

A Szakmai Program megvalósításának alapfeltétele a biztonságos, barátságos, esztétikus, 

gyermekközpontú és családcentrikus bölcsődei környezet és tárgyi eszközrendszer.  

A mini bölcsőde helyiségei: 

Csoportszoba:  

A csoportszoba természetes megvilágítású, falai meleg színűek. A hasznos alapterülete 

vonatkozásában érvényesül a minimum 3 m2 /gyermek alapterület jogszabályi előírás. A 

csoportszoba gyermekek változó méretének megfelelő, szép bútorokkal és eszközökkel rendeztük 

be. A szoba burkolata mosható, fertőtleníthető, meleg padló. A csoportszobában a játékokat és a 

gyermeki tevékenységek eszközeit a gyerekek számára elérhető magasságban helyezzük el. A 

csoportszobában elkülönülésre alkalmas kuckót, pihenősarkot alakítunk ki arra az esetre, ha egy-egy 

gyermek elfárad a játékban, vagy csendre, egyedüllétre vágyik, esetleg a közérzete nem jó és ezért 

szeretne lepihenni. A foglalkoztatóban kisméretű asztalok, minden gyermek számára szék, játékok 

tárolására használt polcok kerültek elhelyezésre, illetve a gyermekek fektető ágyait az erre 

kialakított szekrényben tároljuk. 
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A gyermekek részére koruknak, fejlettségüknek, megfelelő fekvőhely (fektető ágyak) biztosított. A 

mini bölcsődében adottak a játéktevékenység és a nyugodt alvás feltételei. Bölcsődénkben a 

gyermekek étkezései a csoportszobában zajlanak. 

A mini bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít. Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok 

vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. A konyhatechnológiai és higiénés utasításokat 

ismerjük és betartjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megtanulják  helyesen használni az 

étkezéshez szükséges tárgyakat (evőeszköz, pohár, szalvéta).  

Ismerkedjenek meg a kulturált étkezés szokásaival, szabályaival.  

Gyermeköltöző (gondozási egység):  

Az öltözőhelyiségben elegendő hely biztosított minden gyermek ruhájának és cipőjének 

elhelyezésére, a gyermekek váltó ruhájának és váltó cipőjének megfelelő tárolása megoldott. A 

gyermeköltözőt az 20 hetes-3 éves korú gyermekek öltöztetési igényeinek megfelelően alakítjuk ki. 

Gyermek fürdőszoba: 

Fürdőszobában a kisgyermek gondozását és önállósodását segítő berendezési tárgyakat és 

eszközöket a gyermek méretéhez és fejlettségéhez igazítjuk. Minden gyermeknek van saját fésűje, 

törülközője és fogmosó pohara, amelyek jellel ellátottak. A gyermek teljes alakját mutató tükör 

segíti a testkép kialakulását. 

A fürdőszobában 3 kisméretű mosdókagyló, 1 felnőtt mosdókagyló, 3 gyermek WC, nagyméretű 

tükör, fésűtartó, törölközőtartó, pelenkázó, zuhanyzó teszi lehetővé a gyermekek fürdetését.   

A bölcsőde egyéb helyiségei: 

A szülők számára biztosítjuk a várakozáshoz szükséges feltételeket.  

Tisztítószer- és játéktároló: 

Zárható szekrények állnak rendelkezésre a takarító és tisztítószerek, játékszerek tárolására.  

A tálalókonyha és a mosogató helyiség külön egység, ezek megfelelnek az élelmiszer higiénia 

előírásainak. 

A mini bölcsőde textíliáit a rendelkezésre álló mosógéppel mossuk. 

Az udvaron, elkülönítve az óvodás gyermekektől, minden évszakban biztosítjuk a szabadban való 

játékhoz, mozgáshoz megfelelő mennyiségű és minőségű játékkészletet, a rögzített és mobil 

játékokat (mászókák, labdák, motorok, autók), szabványnak megfelelő homokozót. A játszókertet a 

gyermekek játékának és sokoldalú mozgásigényének, a balesetveszély megelőzésének megfelelően 

folyamatosan karbantartjuk és fejlesztjük. 
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Dolgozók szociális helyiségei az öltöző és WC: 

A mini bölcsődénk balesetmentes, biztonságos és barátságos munkakörnyezetet nyújt az itt dolgozó 

munkatársaknak.  

A környezettudatos nevelésnek és a környezetvédelemnek megfelelő környezetet elsősorban a 

csoportszobákban, valamint az udvarrészen jelenítjük meg. 

Biztosítjuk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének és gondozásának megfelelő 

különleges tárgyi környezetet, ezek bővítésére törekszünk. 

A helyiségek díszítése 

Törekszünk az esztétikus mini bölcsődei környezeti kialakítására. A négy évszaknak, az ünnepeknek 

megfelelően, ízlésesen, mértékletesen díszítjük a helyiségeket. Gyermekmagasságban helyezünk el 

fotókat, egyszerű képeket a családról, a kedvencekről. A gyermekek által készített alkotásokat a 

gyerekek számára jól látható magasságba tesszük.  

12. Szervezeti és időkeretek 

A csoportszervezés 

A mini bölcsődében gyermekcsoportonként legfeljebb 7 fő, 2 évesnél idősebb gyermekek 

csoportjában legfeljebb 8 gyermeket gondozunk 1 fő szakképzett kisgyermeknevelővel és 1 fő 

szakképzett bölcsődei dajkával, személyi állandóságra törekedve. 

A kisgyermeknevelő a nevelés-gondozás mellett figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, vezeti a 

róla készült feljegyzéseket. Ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat. 

Számon tartjuk a gyermekek egyéni igényeit, akadályait, szokásait, elsősorban a gondozónő segíti át 

őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. 

Napirend  

Az életkornak megfelelő napi életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés 

alapfeltétele, ezért a jól szervezett, folyamatos napirend kialakítását nagyon fontos kérdésnek 

tekintjük. Arra törekszünk, hogy a családi és a bölcsődei napirend összhangban legyen, 

harmonikusan kiegészítse egymást.  

A napirendet a kisgyermeknevelő a gyermekek életkori sajátosságainak, egyéni igényeinek 

figyelembevételével tervezi és valósítja meg. 

A jól szervezett, rugalmas napirend segíti a gyermekek igényeinek, egyéni szükségleteinek 

kielégítését, a csoport nyugalmát. A nyugodt gondozás feltételeit a gondozási sorrend biztosítja.  

A gyermekeket tájékoztatjuk a várható eseményekről, így erősítjük a gyermekek biztonságérzetét. A 

tevékenységek között kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a játéknak, erre fordítjuk a legtöbb időt. 

Elegendő időt biztosítunk a gyerekeknek az alapos tisztálkodásra, a nyugodt étkezésre, pihenésre, az 

öltözködésre. Ezzel érjük el, hogy a gyerekek ápoltak, gondozottak, kiegyensúlyozottak és önállók 



24 

 

legyenek. Elegendő időt biztosítunk arra, hogy a gyermekek minden tevékenységüket befejezhessék. 

A gyerekek rendszeres időben étkeznek, pihennek.  A szabad levegőn való tartózkodás időjárástól 

függő, tavasszal és nyáron átlagosan 3 órát, ősszel 1-2 órát, télen átlagosan 0.5-1 óra – 5fok felett. 

A nyári időszak napirendje is tartalmas. Megteremtjük a feltételeket arra, hogy az évszak örömeit a 

gyerekek a szabadban élvezhessék, a napirend mozzanatait itt végezhessék. 

A napirend függ: 

• a gyermekcsoport életkori összetételétől,  

• a gyermekek szükségleteitől,  

• az évszaktól,  

• az időjárástól.  

Napirendünk biztosítéka a nyugalomnak és a kiegyensúlyozott csoport, illetve bölcsődei életnek. A 

csoportok napirendjét, a gondozási sorrendjét elhelyezzük a csoportszobában. 

Heti rend 

A gyermekekkel való együtt játszás során heti rendszerességgel énekelünk, mondókázunk, 

verselünk, mesélünk, bábozunk, alkotótevékenységeket ajánlunk fel, és játékos, mondókás tornát 

kezdeményezünk. A kisgyermeknevelő feladata, hogy közös felelősséggel megtervezze a 

tevékenységeket. Bölcsődénkben mindennapos az elalvás előtti mese, illetve a halk zene. 

Hagyományok, ünnepek, rendezvények a bölcsődénkben 

A bölcsődénkben az ünnepek a szülők közre működésével szervezzük, a gyermekek napirendjébe 

illesztve. Ezzel is erősítve a partneri kapcsolatot. 

● a mikulást,  

● karácsonyi ünnepséget,  

● farsangot,  

● húsvétot,  

● a gyermekek születésnapját 

● gyermeknapot 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás szempontjából jelentős az 

● Anyák napja, 

● bölcsődei búcsúztató. 

 

Bölcsődénkben az életkornak megfelelő bábelőadást, zenés előadásokat is nézhetnek, hallhatnak a 

gyermekek. 
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A feladatok ütemezésénél figyelembe vesszük a hagyományokat, az ünnepeket és a bölcsőde 

helyiségeit ennek megfelelően díszítjük. A díszítésbe bevonjuk a gyerekeket és a szülőket is. 

13. Családok támogatásának módszerei és lehetőségei 

 

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

fejlődését. A gyermekek egészséges szocializációja, a személyiségfejlődése érdekében kiemelt 

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

családi és a bölcsődei nevelés közötti összhang, a szülők és a kisgyermeknevelő között kialakult 

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

Hangsúlyozzuk a családi nevelés elsődlegességét, a bölcsődei ellátás családi nevelésre való 

épülését. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más-más szerepet 

tölt be, ezért célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni belőlük. 

 

A családlátogatás 

A családlátogatás célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a szülők otthoni 

környezetben való megismerése. Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás 

megkezdése előtt, a kisgyermek ébrenléti idejében kerüljön sor. A családlátogatás arra is 

lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje a 

kisgyermeknevelőt, akire a gyermekét bízza. A családlátogatás fontos színtere a bizalmi kapcsolat 

megalapozásának, ami feltétele a későbbi jó együttműködésnek. 

 
Beszoktatás (adaptáció) - szülővel történő fokozatos beszoktatás 

Bölcsődénkben a szülővel történő fokozatos beszoktatást, a családdal való együttműködést 

helyezzük előtérbe. A gyermekek kéthetes beszoktatási módszer segítségével válnak el a szülőktől, 

ezzel a gyengéd átmenetet, az új környezethez való alkalmazkodást biztosítjuk. A beszoktatás 

során a kisgyermek, és a kisgyermeknevelő között fokozatos kialakuló érzelmi kötődés segíti a 

gyermeket új környezetének elfogadásában. A beszoktatás előre megtervezett ütemterv alapján 

történik. Az anya, apa, vagy más családtag jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és 

megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását, és csökkenti az adaptáció során fellépő 

reakciók súlyosságát, időbeni elhúzódását. Minden beszoktatást családlátogatás előz meg. Minden 

kisgyermeknek lehetőséget teremtünk a beszoktatást segítő kedvenc tárgyainak behozatalára. Ezek 

az eszközök a nap egészében a gyermekek közelében vannak. 

 
Napi kapcsolattartás 

A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról, 

hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések 

megfogalmazására is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel 

jellemzi, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai 

szabályoknak és az időkereteknek megfelelően. A reggeli átvételnél a kisgyermeknevelő 

érdeklődik a gyermekkel történt előző napi eseményekről, délután pedig az átadáskor tájékoztatja 

a szülőt az aznapi történésekről. 
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Egyéni beszélgetés (fogadóóra) 

Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékozódást vagy a 

hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolását szolgáló 

találkozási forma. Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, az intézményvezető. A szakmai 

kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése. 

 
A szülőcsoportos beszélgetések 

A szülőcsoportos beszélgetések általános, minden családot érintő nevelési kérdések megvitatása, 

a közösen meghozandó döntések mellett a közvetlenebb, az adott csoportot érintő kérdések 

megbeszélésére adunk lehetőséget. A szülők konkrét gyermeknevelési kérdésekben is segítséget 

kaphatnak egymástól, és a kisgyermeknevelőtől. A csoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelő 

vezeti, a szülőkkel kialakított partneri viszonyra építve. A problémák megosztása, egymás 

meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. A kisgyermeknevelőtől kapott 

megerősítések befolyásolhatják a szülők nevelési szokásait. 

 
Szülői értekezletek 

Egy nevelési éven belül három alkalommal tartunk (beszoktatások előtt, a beszoktatásokat 

követően és a nevelési év vége felé), különleges helyzetekben rendkívüli szülői értekezlet 

összehívására is sor kerülhet. Az első szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a felvételhez 

szükséges dokumentumokról, a családlátogatásról, a beszoktatásról, valamint a gyermekeket 

érintő, közösen meghozandó döntések elősegítését szolgálja. Ismertetjük a házirendet, a napi 

bölcsődei élettel kapcsolatos tudnivalókat, és megismerkedhetnek gyermekük 

kisgyermeknevelőjével. A második és harmadik szülői értekezletet év közben szervezzük, a 

beszoktatások befejezése után és az óvodai beiratkozások előtt. Témájuk ezeknek megfelelően 

alakul. 

 

Indirekt kapcsolattartási formák 

Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formákat. Az írásbeli 

tájékoztatók, (üzenő füzet) hirdetőtáblák, honlap, szórólap, közösségi oldalakon való 

megjelenések lehetőséget adnak az ismeretterjesztésre. Faliújságon tájékoztatjuk a szülőket az 

általános, minden családot érintő aktuális programokról, változásokról, fontos tudnivalókról. Itt 

kerül elhelyezésre a házirend, a heti étlap, a nevelési év rendje és minden egyéb információ, ami 

a gyermekek ellátását érinti és segíti az intézményben. 

 

 

14. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés 

A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését biztosítja a bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmények egymás közötti szoros együttműködése. 
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A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat alakítunk ki 

mindazokkal a társintézményekkel és szakemberekkel, akikkel a családok kapcsolatba 

kerülnek/kerülhetnek, illetve akikkel a kapcsolat kialakítása a gyermek egészséges fejlődése, 

fejlesztése szempontjából szükséges.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal a Mini bölcsőde szoros kapcsolatot tart annak 

érdekében, hogy a rászoruló gyerekek a megfelelő ellátásban részesülhessenek a Gyermekvédelmi 

Törvénynek megfelelően. Az esetmegbeszéléseken az óvoda vezetője és a gyermekvédelmi felelős 

rendszeresen részt vesz. Veszélyeztetettség esetén bejelentést teszünk, a védőnőkkel rendszeresen 

konzultálunk. 

A Magyar Bölcsődék Egyesületének szakmai konferenciáin szeretnénk részt venni, illetve 

folyamatosan követjük a honlapjukon, közösségi oldalukon feltett szalmai anyagokat. 

Kapcsolatban állunk más vidéki bölcsődékkel, keressük a lehetőségét a mini bölcsődékkel történő 

kapcsolat kiépítésére is. Célunk, hogy a szakemberek megismerjék egymást, egyeztessék szakmai 

elveiket, ezért azonos értékeket képviseljenek. Tapasztalat és információ csere érdekében 

rendszeresen találkozunk. Konferenciákon, szimpóziumokon való részvétellel gazdagítjuk szakmai 

tudásunkat. 

Bölcsődén belüli együttműködés  

A kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a csoportjukban folyó nevelő-gondozó munka 

eredményességéről naponta tájékoztatja egymást. Egy-egy ünnepkör szervezése során az egy 

csoportban dolgozók együttműködése segíti az ünnep sikerét. 

Kapcsolatunk az óvodával 

Az óvoda a bölcsődei gondozás-nevelés után fontos fejlődési lépcsőfok a gyermek életében.  

A bölcsődéből az óvodába történő zavartalan átmenet érdekében az óvodapedagógusokkal lehetővé 

tesszük, hogy a gyermekek pozitív élmények útján megismerkedjenek az óvodával. 

A hatékony együttműködés érdekében ismerjük az óvoda Pedagógiai Programját. A bölcsődei 

Szakmai Programot ismerik az óvónőink, mely kiindulási alap az óvodában folyó munkához. 

Az óvodapedagógusok számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy több alkalommal 

meglátogathassák a csoportjukba jelentkező kisgyerekeket, megismerjék őket bölcsődei 

tevékenység közben. Ezek mellett az óvodába menő gyerekekről rövid szóbeli és írásbeli 

tájékoztatót adunk az óvónőknek, gyerekek fejlettségéről és a várható nehézségekről, ezzel is 

segítve a gyermek megismerését.  

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek kellő fejlettséggel, érdeklődéssel, örömmel 

induljanak az óvodába.  
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Kapcsolatunk a Gyermekjóléti szolgálattal. 

A társadalmi folyamatok nem kívánatos hatása és egyéb okok miatt a család funkciói sérülhetnek. 

Ezekben az esetekben kellő tapintattal és körültekintéssel segítjük a családokat, hogy minél 

eredményesebben teljesíthessék feladataikat. Gyermekintézmény lévén természetes, hogy az egyéni 

sorsokkal való törődés, a családgondozás, az elesettek segítése fontos feladatként jelenik meg 

programunkban.  

Célunk, hogy feltárjuk mindazon körülményeket, amelyek a gyermekek fejlődését hátrányosan 

befolyásolják. 

Feladatunk, hogy a bölcsődébe járó gyerekek családi helyzetével megismerkedjünk. Problémás 

esetben kijelöljük a segítségadás módját a hátrányok csökkentéséhez, a családgondozás és az egyéni 

bánásmód keretei között. 

A titoktartási kötelezettség minden, családokat érintő kérdésben érvényesül. 

A gyermekvédelem minden bölcsődei dolgozó feladata. 

Bölcsődénk a jelzőrendszer részeként együttműködik a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

védőnői hálózattal, a gyermekorvosokkal. Különösen nehéz családi élethelyzetben a gyermekjóléti 

szolgálat igénye alapján azonnali felvételt nyer a kisgyermek a bölcsődébe.  

Kapcsolatunk az egészségügyi intézményekkel 

A célunk az együttműködés a védőnőkkel és a gyermekorvosokkal az egészségügyi szokások, az 

egészséges életmód kialakításában.  

Kapcsolatunk kiterjed a következőkre: 

● javaslat bölcsődei felvételre, 

● családlátogatás előtti, illetve családlátogatáshoz kért információ, 

● évközben felmerülő akadály megoldása, 

● védőnő bejárási lehetősége bölcsődénkbe, amely tájékozódáson és tapasztalatcserén 

alapul, 

● gyermekorvos folyamatos együttműködése. 

Fontos a mini bölcsődében az egészségvédelem és a prevenció. Az egészségnevelés 

összekapcsolódik a gondozással, a szomatikus, a pszichés, az érzelmi, az értelmi, akarati neveléssel, 

valamint a szociális fejlődéssel 

Kapcsolatunk a gyermekélelmezéssel 

Külön odafigyeléssel és külön ételkészítési rendszerben készítenek ételeket a bölcsődés 

gyermekeink számára.  A konyhai szakértelem eredménye, hogy a táplálék mennyiségileg és 

minőségileg helyes összetételű, a higiénés követelményeknek megfelelő és korszerű 

konyhatechnikai eljárásokkal elkészített, élvezhető és a gyermekek diétájának megfelelő.  
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Együttműködés a Kormányhivatallal 

A mini bölcsődénk működési engedélyének kiadására a fenntartó székhelye szerint illetékes 

Kormányhivatal jogosult. A mini bölcsőde kapcsolatot tart és az ellenőrzések alkalmával 

együttműködik a Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályával. 

Kapcsolatunk a Pedagógiai Szakszolgálattal 

Az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek körében kifejtett nevelő-gondozó munkánkat a Pedagógiai 

Szakszolgálat segíti. A Szakszolgálat szakembereivel partneri kapcsolat kialakítását 

kezdeményezzük, team munkában folyamatosan tájékozódunk a gyermekek fejlődési üteméről.  

Kapcsolat az ÁNTSZ munkatársával 

Mini bölcsődénk működésének megkezdéséhez a területileg illetékes ÁNTSZ a működési 

engedélyeztetési eljárásban szakhatóságként működik/működött közre. A működéssel kapcsolatos 

közegészségügyi kérdéseket tekintve kapcsolatot tartunk és az ellenőrzések során együttműködünk 

az ÁNTSZ területi munkatársaival.  

Kapcsolat a Fenntartóval 

A fenntartó Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata. Az intézmény és a fenntartó kapcsolata 

folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: 

● az intézmény ellenőrzésére,  

● gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, 

● szakmai munka eredményessége tekintetében,  

● a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre,  

● a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

● az ünnepek, ünnepélyek közös megemlékezések, 

● az intézményi Szakmai Program, Házirend jóváhagyása és módosítása tekintetében. 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

● szóbeli tájékoztatás,  

● írásbeli beszámoló,  

● egyeztető értekezleteken való részvétel. 

 

14. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás 

 

A Mini Bölcsőde alapdokumentumai, hírei, eseményei aktuálisan olvashatók a  honlapon, továbbá 

az előtéri faliújságon informáljuk a szülőket. Az üzenő füzetbe a gondozónő és a szülő a 

gyermekekkel kapcsolatos információkat közli. 

 

A szülő a bölcsőde szolgáltatásaival kapcsolatosan panaszjoggal élhet. 
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Jogorvoslati lehetőségek: 

- intézményvezető 

- jegyző 

- kormányhivatal 

- bíróság 

Célunk, hogy a gyermekeket érintő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb 

szinten lehessen feloldani vagy megoldani. 

A panaszkezelés lépései: 

- a panasz tudomásul vétele 

- az érintettek tájékoztatása 

- tények, információk gyűjtése a panasszal kapcsolatban 

 - megoldások keresése 

 - a panaszos tájékoztatása a megoldási alternatívákról 

 

Gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége 

Bánházi Ágnes 

Tel.: 06-20-4899621 

E-mail: banhazi@ijb.emmi.gov.hu 

 

16. Az igénybevevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

 

A gyermek joga, hogy: 

 segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való 

beilleszkedéséhez, 

 sajátos nevelési igény, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását 

segítő különleges ellátásban részesüljön, 

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

szerek ellen védelemben részesüljön, 

 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki 

erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön, 

 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, gondozásban 

részesüljön. 

A szülő joga, hogy: 
 

 megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza, 

 megismerhesse a gyermekcsoportok életét, nevelési, gondozási elveket, 

 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke kisgyermeknevelőjétől, 
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 véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban, 

 megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 
 

A szülő kötelessége, hogy: 

 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön, 

 a fizetendő személyi térítési díjat időben rendezze, 

 az intézmény házirendjét betartsa. 

 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön. 
 

 

A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme 

Az intézmény közalkalmazottai körében csak olyan személy állhat alkalmazásban, akivel szemben 

nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény 

kizáró tényezője. 

Az intézmény dolgozóit és vezetőjét panasztétel esetén munkáltatójuk és fenntartójuk védelme 

illeti meg a kivizsgálási időszak végéig. 

A dolgozók személyes adatai a személyes adatok kezelésére vonatkozó és titoktartási szabályok 

szerint kezeltek. 

Az alkalmazotti közösség munkaszervezése során különös figyelmet kap a család és házasság 

intézményének védelme. Különös védelem illeti továbbá a várandós anyát, és a kisgyermeket 

nevelő anyát. 

A dolgozók érdekeinek figyelembe vétele nem befolyásolhatja hátrányosan a bölcsődei ellátásban 

résztvevő kisgyermekek érdekeit. 

 

17. Minőségi munkavégzés a bölcsődében, a nevelőmunka belső ellenőrzése 

Minőségnek nevezzük a nevelési-gondozási munka azon jellemzőit és sajátosságait, amelyek az 

életkori sajátosságoknak és egyéni igényeknek megfelelő bánásmódot az elhelyezett gyermekek 

egészséges fejlődését, a gyermekközpontúságot biztosítják. 

Feladatok: 

 A bölcsőde működését szabályzó dokumentumokban foglaltaknak megfelelő 

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

nevelés szakmai szabályai, belső szabályzatok). 

 Az elvégzett munka rendszeres és igényes dokumentációja 

 A szülők elvárásainak megismerése, kompetenciájuk biztosítása, új együttműködési 

formák keresése. 
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 A működés tárgyi feltételeinek javítása érdekében pályázati lehetőségek keresése. 

 A dolgozók érdekeltté tétele a minőségi munkavégzésben: 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. 

18. 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, 

 egyéni bánásmód hatékony alkalmazása a gondozásban és a nevelésben, 

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

kapcsolatot tartunk a védőnőkkel, a Pedagógiai Szakszolgálattal. 

 veszélyeztetettség esetén a jelzőrendszer működtetése, jelzés a Gyermekjóléti Központ 

felé, 

 évente beszámoló a gyermekvédelmi feladatokról. 

 

19. Szakmai dokumentáció 

 

A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról való 

tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban megfogalmazott módon dokumentációt 

vezet. A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk felhasználása a 

gyermekről való lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, a gyermek fejlődésének 

segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és következményeiknek 

enyhítése érdekében történjék. A dokumentáció semmiféleképpen sem a gyermekek minősítését 

szolgálja. 

A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok: 
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 a tárgyszerűség (objektivitás), 

 a hitelesség, 

 az árnyaltság, 

 a rendszeresség, ill. a folyamatosság. 

A bölcsődébe felvett sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakemberei végzik. 

A kisgyermeknevelő által vezetett dokumentumok: 

A bölcsődei gyermekek egészségügyi törzslapja  

Fejlődési napló tartalmazza a családlátogatást, a beszoktatás menetét, a 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 

Kisgyermeknevelői jellemzés a szakértői és egyéb szakvizsgálatokhoz 

Szülői értekezlet dokumentálása (jegyzőkönyv) 

Egyéb: szülőcsoportos beszélgetések dokumentálása (jegyzőkönyv) 
 

A dokumentáció fontos része a csoportnapló, amely tartalmazza a gyermekek nevét, jelét, 

életkorát, a születésnapok időpontját. 

A heti tervben rögzítjük a napi kezdeményezéseket témakörök szerint: 

 Környező világ tevékeny megismerése 

 Mondóka, ének 

 Mozgás  

 Vers, mese 

 Alkotó tevékenység 

A kisgyermeknevelő feladata, hogy tudatosan megtervezze a tevékenységeket. A napi 

kezdeményezések lehetőleg azonos időszakában kerülnek megvalósításra. A gyermekek adott 

hangulatának megfelelően, az érdeklődésük felkeltése után a kezdeményezéseken való részvétel 

önkéntes. 

A csoportnaplóban minden nap délelőtti illetve délutáni feljegyzés készül. 

A kisgyermeknevelő 3 havonkénti, megfigyelésekre alapuló, élményszerű bejegyzéseinek 

tükrözni kell a gyermek folyamatos fejlődését. Az üzenő füzetbe kerülhet bejegyzésre a 

gyermekkel kapcsolatos bármely jelentős esemény, történés. 
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A gyermek fejlődésének nyomon követése érdekében törzslapot, fejlődési naplót vezetünk, a 

fejlődési folyamat alakulásáról való tájékozódás céljából. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a nevelés-gondozás feladatait – a Fejér Megyei 

Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján végezzük, a fejlesztést végző szakemberrel 

együttműködve. 

21. A fejlődés leggyakoribb jellemzői bölcsődéskor végére 

 

A gyermek belső érése, a családi nevelés és a bölcsődei nevelési – gondozási folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége a bölcsődéskor végére eléri az óvodai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

 Nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, 

legfeljebb apró segítséget igényel. 

 Már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem 

szívesen játszik társaival is. 

 Biztonsággal járnak, futnak, szívesen mozognak, guggolnak, ugrálnak, tornáznak. 

 Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apróbb játékokkal játszani. 

 Próbálkoznak a ceruzafogással, rajzolással, festéssel, szívesen gyurmáznak. 

 Beszédfejlődésük eltérő szinten van, de elsősorban beszéd útján tartanak kapcsolatot 

felnőttel, gyermekkel. 

 Ismerik a legfontosabb megszólítási szabályokat, köszönnek, helyesen alkalmazzák, a 

kérem – köszönöm kifejezéseket. 

 Rövid verseket, mondókákat, dalokat felidéznek. 

 Rövid mesét végighallgatnak. 

 Ismerik a nevüket. 

 Könyvnézegetés közben felismerik a látottakat. 

 Játéktevékenységekben képesek együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel. 

 Jól tájékozódnak környezetükben, ismerik a napi eseményeket, a csoportban kialakított 

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

 Környezetük iránt nyitottak, érdeklődőek, szívesen vesznek részt új tevékenységekben. 

 Gyermekek többsége szobatiszta 

Mellékletek: 1.sz. melléklet: Mini Bölcsődei Házirend 

                    2. sz. melléklet: Megállapodás(minta) 

 

                      Legitimációs záradék 
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1. számú melléklet 

                                                    Mini Bölcsőde Házirendje 

Kedves Szülők! 

 

 

Bölcsődénk házirendjével szeretnénk segíteni Önöket az eligazodásban, tájékozódásban. Az 

alábbiakban olyan információk, jogok, kötelességek fogalmazódnak meg, melyek a 

bölcsődei élethez szükséges szokásokat, szabályokat tartalmazzák. Ezeknek ismerete 

biztosítja a valós együttműködést, nyitottságot. 

Intézmény neve:                                        Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 

Székhely címe: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141. 

Telefonszáma: 06-22-413-618 

Telephely címe:                                              8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 67/a. 

Telefonszáma:                                                06-22-413-619 

 
E-mail: 1-ovoda@bakonycsernye-ovoda.t-online.hu 

 
Intézményvezető: Gyuris Pálné 

 
   A Bölcsődei házirend 

 
Célja: olyan szabályok megfogalmazása, érvényesítse, amelyek biztosítják a gyerekek 

nyugodt, biztonságos bölcsődei életét, a gyermekközpontú nevelőmunkát és az intézmény 

törvényes működését. 

 
Feladata: hogy biztosítsa az intézményt használó gyerekekre, szülőkre és az 

alkalmazottakra vonatkozó jogok, kötelezettségek, valamint az intézményi működés 

alapvető rendjének megismerését. 

A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi bölcsődés kisgyerekére és azok 

szüleire, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára, illetve az intézmény területén 

tartózkodó személyekre. 

A házirend a kihirdetés napján lép hatályba. 

A házirend 1 példányát beiratkozáskor minden szülő átveszi, valamint a csoport faliújságján 

kifüggesztve olvasható. 

Felülvizsgálata: évente, illetve a törvényi változásoknak, fenntartói rendeleteknek 

megfelelően. 

mailto:1-ovoda@bakonycsernye-ovoda.t-online.hu
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Az intézményhasználók jogai 

A gyermek jogai 

Bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályai alapján 

1.Segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének 

kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való  

beilleszkedéshez. 

1. Sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő 

különleges ellátásban részesüljön. 

2. A fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségre káros 

szerek ellen védelemben részesüljön. 

3. Emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással,  az erőszakkal, az 

elhanyagolással szemben védelemben részesüljön. 

4. A hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben- gondozásban 

részesüljön. 

 
A szülő jogai 

 
1. Megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását – nevelését bízza 

2. Tájékozódni az intézmény helyi nevelési, szakmai programjáról, házirendjéről, valamint 

megismerje a nevelési-gondozási elveket. 

3. Megismerhesse a gyermekcsoport életét. 

4. Folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. Neveléséhez tanácsokat, 

javaslatokat kapjon a gondozótól. 

5. Megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 

6. Véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban. 

 
A szülő kötelessége 

 
1. A gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel 

együttműködjön. 

2. A fizetendő térítési díjat időben rendezze. 

3. Az intézmény házirendjét betartsa. 

 
Bölcsődei ellátási év rendje 

 
A bölcsődei nevelési év: szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart. A nyári 

zárás időpontjáról a szülőket az információs csatornák segítségével február 15-ig értesítjük. 

A mini  bölcsődében az április 21-én vagy ha az pihenőnapra vagy munkaszüneti napra 

esik, az azt követő legközelebbi munkanapon tartott Bölcsődék napja minden évben 
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nevelés-gondozás nélküli munkanap. 

 
Nyitvatartási idő 

 

A mini bölcsőde hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik 

A napi nyitva tartás időtartama 10 óra, reggel 6.30. órától 16.30. óráig. Eltérő az intézményi 

munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az 

általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 

 
 

Gyermek érkezése, távozása 

 
A mini bölcsőde munkanapokon reggel 6.30 órától fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, 

hogy gyermekeiket reggel 8 óráig legyenek kedvesek behozni, hogy a reggeliztetés 

zökkenőmentes legyen. 

 
A bölcsőde felelősséget csak azért a gyermekért vállal, akit a szülő, illetve kísérő átad a 

csoportban tartózkodó kisgyermeknevelőnek. 

 
A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban (Üzenő füzetben) megbízott 

személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg. 

 
Elvált vagy válófélben lévő szülők esetén csak a bírósági ítélet szerint megállapított, szülői 

felügyeleti jogot gyakorló, megkapó anya vagy apa viheti el a gyermeket. Amennyiben 

nincs ilyen döntés, mindkét szülő bármikor élhet ezzel a jogával. 

A gyermek hazabocsátásakor, ha a kisgyermeknevelő vagy a bölcsődei dajka átadta a 

gyermeket a szülőnek, felhatalmazottnak, nem tartozik tovább érte felelősséggel. 

A gyermek érkezésekor vagy elvitelekor a szülők vagy hozzátartozók nem mehetnek be a 

csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor (pl. beszoktatás időszakban, ünnepi alkalmak, 

nyílt napok, akkor is csak váltócipőben). 

Ha a szülő a gyermekét méltányolható, rendkívüli ok miatt a bölcsődéből a nyitva tartás 

végéig nem tudja elvinni, köteles a bölcsődét értesíteni. Abban az esetben, ha nem történik 

jelzés, a gyermek elhelyezéséről hivatalos eljárás keretében gondoskodunk (Gyermekjóléti 

Szolgálat): amennyiben a szülő a zárás után több, mint félórával nem jelentkezik 

gyermekéért, vagy a gyermek kiadására megjelölt személy olyan fizikális, vagy mentális 

állapotban van, hogy azzal veszélyezteti a gyermeket. 

    Értékmegőrzés 

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, 

hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott, 

illetve a gyermek személyes (átadóban hagyott, csoportba bevitt, illetve gyermeken lévő) 
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tárgyaiért, ékszereiért felelősséget vállalni nem tudunk. 

 

Betegség 

 
A bölcsőde orvos javaslatait, betegség esetén a bölcsődébe - járás szüneteltetésére, az 

otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani. 

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egésze érdekében lázas (37,5 

Celsius fok és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús 

gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A szülő kötelessége, hogy beteg gyermekét 

otthonában ápolja, és ne veszélyeztesse a többi gyermek egészségét. Tartós, krónikus 

betegségben szenvedő, továbbá étel-, gyógyszerallergia esetén a gyermek szülei kötelesek a 

bölcsődét tájékoztatni. Ilyen esetben írásban nyilatkoznak a szülők szakorvosi engedély 

birtokában, hogy az egészségügyi kockázatot ismerve, valamint, hogy a bölcsőde 

egészségügyi személyzettel nem rendelkezik, vállalja gyermek bölcsődébe járását. 

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a 

kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a 

pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben a szülő minél előbb gondoskodjon a 

gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás  

esélyeit. 

A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét 24 órán belül értesíteni kell. Az 

intézmény a bejelentést követően értesíti a többi szülőt, szükség esetén az ÁNTSZ felé is 

megteszi a bejelentési kötelezettségét, majd fertőtlenítő takarítást végez. 

 
   A gyermek, betegségből az intézménybe csak orvosi igazolással térhet vissza. 

 

A gyermek gyógyszerezése nem lehetséges a bölcsődében, kivételes esetben külön 

engedéllyel, egyéni elbírálás alapján. Továbbá nincs lehetőség behozott étrend kiegészítők 

beadására, orrszívásra, orrcseppezésre. 

 

A bölcsőde orvosa havi 4 órában látja el az intézményben a feladatait. A feladatot ellátó 

orvos neve a faliújságra kerül kihelyezésre. 

 

A fejtetűvel fertőzött gyermeket a szülőnek haladéktalanul el kell vinni a bölcsődéből a 

többi gyermek védelme érdekében. A bölcsődébe való visszatérés csak irtószerrel történt 

kezelés után, védőnői vagy orvosi igazolás ellenében lehetséges. 

A kisgyermeknevelő teendője baleset vagy napközben történő megbetegedő gyermek 

esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell 

szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés és lázgörcs esetén 

orvosról haladéktalanul gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása), ezek után értesíteni kell a 

szülőt. 
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Hiányzás 

 
A távolmaradást reggel 8.00 óráig jelezze a bölcsődének, hogy csak a ténylegesen 

igénybevett napokra fizessen térítési díjat. 

A betegségből, hiányzásból visszatért gyermek bejelentését vagy aznap 8.00 óráig, vagy 

előző nap kérjük az étkezések igény szerinti biztosítása érdekében. 

   Kérjük a gyermek huzamosabb idejű távolmaradását a szülő írásban jelezze. 

 

A gyermek étkeztetése a mini bölcsődében 

 
A gyermekek napi négyszeri étkezésének megszervezése, biztosítása a bölcsőde feladata. 

Az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést az energia és tápanyag 

beviteli, illetve élelmiszer – felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban 

meghatározottak szerint az intézmény biztosít. 

    Az élelmiszerekből ételmintát az előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk. 

 
   Fizetési kötelezettségek 

  A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje 

A Szülő gyermeke részére rendeli meg az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési térítési 

díjat fizet. A térítési díj mértékét a mini bölcsőde fenntartója költségvetési évenként 

állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk. 

 

   A befizetések eljárásrendje 

   A befizetés időpontjának pontos dátumát – havonta kettő nap – a bölcsődében jól látható 

helyre, legkésőbb egy héttel korábban, az erre rendszeresített hirdetőn függesztjük ki. 

Befizetésre ezeken a napokon van lehetőség. Kérjük önöket a befizetési időpont betartására.  A 

befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető. 

 

Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés eljárásrendje 

a) Hiányzás esetén az étkezést írásban, valamint telefonon lehet lemondani minden nap 

8.00- óráig. A mini bölcsőde telefonszáma: 06/22-413-619 

b) A 8.30 után lemondott étkezést a főzőkonyha nem fogadja el. Be nem jelentett hiányzás 

esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

c) A túlfizetés összege a következő havi térítési díjból kerül levonásra. 

- a kisgyermeknevelők a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő felelőssége, hogy a 

meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének. 

d) Az ingyenes étkezést igénybe vevő szülő kötelessége is az étkezés lemondása a gyermek 

hiányzása esetén. 
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e) Szülő köteles azt a napot is megjelölni, amikor hiányzás után először kér gyermeke 

számára étkezést! 

 A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje 

Térítésmentes bölcsődei étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül   

 olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos 

 gyermeket nevelnek 

 tartósan beteg vagy fogyatékos 

 három vagy több gyermekes családban él 

 szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem 

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át 

 nevelésbe vett gyermek  

Az intézmény vezetője a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiről és azok 

igénybevételének módjáról tájékoztatja a kötelezettet 

 a beíratáskor, 

 az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és 

 a normatív kedvezmények megváltozásakor. 

 
Étkezési térítési díj – kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások: 

 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló 

328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozattal. 

 
a. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknél: 

- hatósági döntés, (jegyző állítja ki) a kiállítástól a dokumentumban megjelölt lejárati 

időpontig érvényes. 

b. Olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 

nevelnek: 

- nyilatkozat (328/2011. Kormányrendelet 6. sz. melléklet), szakorvosi igazolást 

mellékelni kell 

c. Tartósan beteg vagy fogyatékos: 

- nyilatkozat (328/2011. Kormányrendelet 6. sz. melléklet), szakorvosi igazolás, valamint az 

emelt összegű családi pótlékról MÁK igazolás 

d. Három vagy több gyermeket nevelnek a családban: 

- nyilatkozat (328/2011. Kormányrendelet 6. sz. melléklet) MÁK igazolás 

e. A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér 130%-át. 

- nyilatkozat (328/2011. Kormányrendelet 6. sz. Melléklet) 
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Az étkezési kedvezményekhez szükséges igazolásokat minden nevelési év elején le kell 

adni! A támogatások megszűnését, az igazolások lejártát a szülő kötelessége figyelemmel 

kísérni, és az bölcsőde felé jelezni. A lejárat napját követően a kedvezményt nem áll 

módunkba-figyelembe venni. 

A nyilatkozaton szereplő dátumot követő naptól válik térítésmentessé az étkezés. 

 

Ellátás megszűnésének módja 

A jogosultsági feltételek megszűnésével: 

1. ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási – nevelési év végéhez ért  

2. ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai 

nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 

bölcsődében, 

3. ha a szülő felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4 héten 

túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem jelezte 

írásban a szüneteltetést, 

4. ha a szülő felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő kérelmezi a 

megszűntetést, melyet az intézményvezető a megegyezett időpontban az ellátást 

megszűnteti, 

5. a házirend többszöri súlyos megsértése esetén, 

 
Az ellátás megszüntetéséről (a bölcsődei gondozásra való életkori jogosultság betöltésétől 

eltérő esetben) az Intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve annak 

törvényes képviselőjét. 

Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig 

az ellátást biztosítani kell. 

Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed: 

- a térítési díj rendezésére, 

- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra. 

 
Behozható tárgyak 

- Otthoni kedvenc játékukat, tárgyukat behozhatják, megmutathatják a gyermekek a 

bölcsődébe, ha az egyéb – egészségügyi, tűz- és balesetvédelmi – szempontból 

megfelelő, de felelősséget nem tud vállalni érte az intézmény. 

- Értéktárgyat vagy balesetet okozó, egészséget károsító tárgy, élelmiszer a bölcsődébe 

nem hozható. 

- Az intézmény területére állatot behozni tilos. 

- Tilos a gyermekek részére házi készítésű ételt, italt behozni az ÁNTSZ előírása szerint. 

- A gyermeke babakocsiját, biciklijét kérjük a tároló részen hagyni. 
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Kapcsolattartás, érdekképviselet 

A család a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a családlátogatások 

alkalmával, a szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi 

találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, 

csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsődei életbe való betekintésre is. 

 szülői értekezlet 

 szülőcsoportos beszélgetés 

 családlátogatás 

 gyermeknap 

 faliújság 

 üzenő füzet 

 telefon 

Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi 

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

Kérjük, hogy bármilyen, az intézmény működésével, a gyermekek ellátásával, kapcsolatos 

véleményüket, esetleg kifogásaikkal, panaszaikkal forduljanak bizalommal az intézmény 

vezetőjéhez vagy az Érdekképviseleti fórumhoz. Az érdekképviseleti Fórum megvizsgálja a 

panaszokat, dönt a hatáskörbe tartozó ügyekben, intézkedéseket kezdeményezhet a 

fenntartónál, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályánál. Ha 

az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a 

vizsgálat eredményéről vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, a panaszos az 

intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz, Bánházi Ágneshez fordulhat. 

Egyebek 

 Kérjük, ügyeljenek az intézmény tisztaságának megőrzésére. 

 Kérjük a szülőket, hogy a kisgyermeknevelőt csak a szükséges időre tartsák fel, 

mert elvonják a gyermekcsoportról a figyelmet. 

 Gyermekükkel kapcsolatos információt csak gyermekük kisgyermeknevelőjétől 

vagy az intézmény vezetőjétől kérjenek. 

 A gyermekről csak szülei és a hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást. 

 A bölcsődét látogatók kötelesek vigyázni az intézmény felszereléseire és értékeire. 

 Kérjük, hogy a gyermek szekrényében ételt és italt ne hagyjanak. 

 Felhívjuk figyelmüket, hogy a kisgyermeknevelők nem adnak ki

más gyermekéről, illetve szülőtársról és annak elérhetőségeiről információt. 

Köszönjük, hogy a házirend betartásával segíti munkánkat.  

Bakonycsernye, 2018. július 16. 

      …………………………. 

intézményvezető 
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2. számú melléklet 
 

 

MEGÁLLAPODÁS 
 

a gyermekek napközbeni ellátása/bölcsődei ellátás igényléséhez 

 

mely létrejött egyrészről a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 8056 Bakonycsernye, 

Rákóczi út 141., mint bölcsődei ellátást végző intézmény vezetője 

……………………………………….. 

másrészről …………………………………………………………....................... szülő 

(törvényes képviselő) ...............……………………………………………………………nevű 

 1. A gyermek személyes adatai: 
 

Születési hely, idő: …................................................20…. ………….hó .............nap 

TAJ száma:.................................................................................................................... 

Édesanyja születési neve:………………………………………………………………..... 

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

gyermekének bölcsődei elhelyezés tárgyában. 

 2. A törvényes képviselő személyazonosító adatai: 

Név:……………………………………………………………………………………………. Születési hely, 

idő:………………………………………………………………………….. 

Édesanyja születési neve:………………………………………………………………..... 

 3. A bölcsődei ellátás kezdete: 201 ..............................hó ...................naptól 

4.  A bölcsődei ellátás időtartama: határozatlan * határozott* 
 

(a gyermek 3. életévének betöltéséig, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig, de legfeljebb a 

gyermek 4. életév betöltését követő augusztus 31-ig. - Gyvt. 42.§(1)) 

 

Igénybevétel módja: önkéntes* javasolt.* 

/ védőnő, gyermekorvos, 

gyermekjóléti szolgálat, gyámügy/ 
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*A megfelelő aláhúzandó. 

TAJ alapú elektronikus nyilvántartás működik a mini bölcsődében a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal alapján, melyről a szülő tájékoztatva van. 

/Taj szám alapján vannak nyilvántartva a rendszerben, napi jelentési kötelezettségünk van a 

gyermekekről/. 

 

6. A személyi térítési díj fizetésével kapcsolatos tudnivalók  

- A törvényben meghatározottak szerint (1997. XXXI.tv.145.§-151.§) a személyes gondoskodást 

nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának 

megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles, 

a jogviszony megkezdésének első napjától. 

5. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára a 

1. szakszerű, gondozást, nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését és a 

szocializáló segítését, 

2. a szülővel való fokozatos beilleszkedés lehetőségeit, 

3. napi négyszeri étkezést, 

4. fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet, 

5. egészségvédelmet, egészségnevelést, kulturhigiénés szokások kialakulásának 

segítését, 

6. egyéni bánásmódot 

7. megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz, 

8. személyes higiénét 

9. korcsoportnak megfelelő játékeszközöket, 

10. bölcsődei orvosi ellátást 

11. óvodai életre való felkészítést 

12. felmerülő probléma esetén a segítségnyújtás lehetőségeit, a szolgáltatások 

elérhetőségeit. 

A bölcsőde a szülő számára biztosítja: 

1. a házirend és az ellátás megismertetését, 

2. a beszoktatáshoz, adaptációhoz szükséges időt, feltételeket, 

3. tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről, 
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4. rendszeres betekintést a gondozónő által vezetett, gyermekfejlődését nyomon követő 

dokumentációba 

5. szülőcsoportos beszélgetéseket, egyéni beszélgetéseket gondozónővel, vezetővel 

6. tájékoztatók, étrendek megismertetését 

7. gyermekük játéktevékenységébe való betekintést 

8. a bölcsőde által szervezett nyílt napokon való részvételt 

9. a panaszjog gyakorlását 

10. a személyes adatok védelmét, a titoktartást. 
 

- Intézményünkben a mindenkori hatályos –vonatkozó-jogszabályok alapján kell térítési díjat 

fizetni, melyet a Képviselő-testület rendeletben állapít meg. 

- Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy az intézményben a a Gyvt.148.§ (2) bekezdés, 

valamint a 147.§.(4) bekezdés alapján az Önkormányzat a bölcsődei ellátás keretében nyújtott 

gondozásért ………. Ft./fő /nap (áfa nélkül) összegű intézményi térítési díjat állapít meg. 

A Gyvt. 151.§ (3). bekezdése alapján a bölcsődei ellátást igénybevevők, gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díja (napi négyszeri étkezés esetén ………. Ft /fő/nap+ áfa. 

A fizetésre kötelezett személy neve, lakcíme: …………………………………………………. 

- A térítési díjat havonként a tárgyhót követő 10-15. napjáig kell kifizetni (328/2011. Korm.rend. 

16.§. (1). alapján),  

- Étkezési kedveszmények jogosultságuk igazolásának esetében a mindenkori hatályos 

jogszabály alapján vehetők igénybe. A hatályban lévő kedvezményekről az intézmény 

tájékoztatja a szülőket a beiratkozás során szóban és írásban. 

- A gyermek bölcsődei ellátásának megszűnését követően az intézmény írásban tájékoztatja a 

szülőt a térítési díj túlfizetéséről, a visszafizetés módjáról, illetve szintén írásban keresi fel azt a 

szülőt, akinek térítési díjhátralék fizetési kötelezettsége van. 

- Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, vagy annak csökkentését vagy elengedését kéri, 

a térítési díj összegéről kiküldött értesítő kézhezvételétől számított 8 napon belül, a 

fenntartóhoz fordulhat-148. § (6.). 

A szülő tudomásul veszi, hogy: 

1. a bölcsőde házirendjét betartja 

2. az ellátás igénybevételéhez szükséges igazolásokat, dokumentációkat beszerzi 

3. együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel 



46 

 

4. a térítési díjra vonatkozó előírásokat betartja 

5. a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek 

elmulasztása esetén a szülő panaszával a bölcsődében működő Érdekképviseleti 

Fórumhoz fordulhat. 

 

A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnhet az ellátás: 

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

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

2. sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az ellátás a gyermek 6. 

életévének betöltését követő augusztus 31-én 

3. ha a felvételt követően a szülő a gyermeke részére a bölcsődei ellátást 

egybefüggően 15 napon át, bejelentés nélkül – igazolatlanul - nem veszi 

igénybe 

4. ha az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri 8 napon belül 

5. ha a gyermekorvos szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, illetve ha magatartászavara veszélyezteti a 

többi gyermek fejlődését, és erről a gyermekorvos, a gyógypedagógus, 

kisgyermeknevelő, szükség esetén pszichológus véleménye alapján 

szakvéleményt alakít ki. 

6. A gyermek gondozása, nevelése a bölcsődei keretek között már nem 

megoldható. 

7. A bölcsődei integráció már nem tölti be a kívánt szerepét. 
 
 

A szülő nyilatkozik arról: 

- A felvételnél közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

- A kérelemhez csatolja a felvételt igazoló dokumentumokat, valamint ha a közölt 

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

- A gyermekről készült különböző felvételt /fénykép, videofelvétel/ a bölcsőde szakmai 

anyagokban vagy a honlapon felhasználhatja, közzé teheti. 
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- Jelen megállapodás a gyermek ellátásának megszűnésével automatikusan hatályát veszti. 

- A Megállapodást és a tájékoztatást a felek - mint akaratukkal mindenben megegyező- tudomásul 

vették és aláírták. 

 
Bakonycsernye , 20.. .  év… hó….  nap. 

 
 

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

ellátást igénylő /törvényes képviselő/szülő intézményvezető   
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Legitimációs záradék 

 

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde Szakmai Programját az intézmény 

gondozói alkalmazotti köre megismerte és elfogadta: 

 

Bakonycsernye, 2018………………… 

 

 

 

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

szakmai vezető                                                                               intézményvezető 

 

 

A Bölcsődei Szülői Érdekképviselet nevében véleményezte: 

 

Bakonycsernye, 2018……………….. 

 

 

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

                                                                       Bölcsődei Szülői Érdekképviselet nevében   

 

 

A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde szakmai Programját a fenntartó, 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata ……………………….sz. határozatával 

jóváhagyta. 

 

 

Bakonycsernye, 2018………………….. 

 

 

 

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

                                                                                                      Turi Balázs 

                                                                                                   polgármester 

 

 

 
 


