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I.  

AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI 

 

Az intézmény neve:  Városi Bölcsőde 

Az intézmény címe:  4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József utca 11-13. 

Fenntartó:  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

Az intézmény ellátási területe: 

 Hajdúböszörmény város közigazgatási területe 

Az intézmény Gyvt. szerinti besorolása: 

 Gyermekjóléti alapellátás  

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása: Bölcsődei ellátás 

Intézményvezető:  Bodó Erzsébet 

Engedélyezett férőhely:  77 fő 

Nyitvatartási idő:  7-17 óra 

Csoportszám:  6 gyermekcsoport 

Alapítás éve:  1994. 

Elérhetőségek: 

 Telefonszám/fax: 06-52-227-499  

 Mobil:   06-20-430-6758 

 Email:   info@varosibolcsode.hu; hb.varosibolcsode@gmail.com  

 Weblap:   www.varosibolcsode.hu 

 

mailto:info@varosibolcsode.hu
mailto:hb.varosibolcsode@gmail.com
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A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 

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

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről  

- A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 2017. 

- A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai 

            Módszertani levél 

            Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet                                       

            Budapest, 2012 

A Városi Bölcsőde Szakmai programját „A bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja” figyelembevételével dolgoztuk ki, valamint figyelembe vettük a gyermekek 

és szülők igényeit, elvárásait, intézményünk személyi és tárgyi feltételeit. 

 

II.  

AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT ÉS AZ ELLÁTANDÓ TERÜLET JELLEMZŐI 

 

1. Hajdúböszörmény földrajzi, gazdasági jellemzőinek bemutatása 

Hajdúböszörmény földrajzi fekvésére jellemző, hogy a Nyírség és a Hajdúság találkozásánál 

fekszik. Közúton Debrecen és Miskolc felől egyaránt a 35-ös főúton közelíthető meg, 

Budapest irányából az M35-ös autópályán, vonattal pedig a Debrecen-Tiszalök vonalon. 

Közigazgatásilag a városhoz tartozik Bodaszőlő, Hajdúvid és Pród. 

Megközelíthetősége mellett mérete, alközponti szerepe, történeti hagyományai, intézményi 

infrastrukturális háttere, óriási külterületi tartalékai, valamint természeti- és kulturális értékei 

is kiemelik a megye települései közül. 

A település számos természeti értéke (főként a Hortobágyi Nemzeti Park részét képező 

területei, kiváló termőföldi adottságai és a Hajdúszoboszlóival közel azonos minőségű 

hévizei) mellett a település gyönyörű településszerkezettel, mezővárosi hangulatot árasztó 

utcaképpel, számos kiterjedt zöldfelülettel, értékes fasorral, rendelkezik.  
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Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar megye második, illetve az ország 34. legnépesebb 

településeként tartható számon, lakosainak száma: 30704. A város történelmi múltjából 

adódóan a nagy határú alföldi települések közé tartozik, 371 km2-es területével.  

A város gazdaságának ágazati szerkezetében ugyan eltérő részesedéssel, de jelen van 

mindhárom jelentős gazdasági ágazat: ipar, mezőgazdaság és szolgáltatás.  

 

2. Bölcsődei ellátás története Hajdúböszörményben 

Magyarország első bölcsődéjének megnyitása után 100 évvel került sor Hajdúböszörményben 

a bölcsődei ellátás beindítására.  

1952-ben nyílt meg a Rákóczi utcán a Kövér - féle államosított házban a város első 

bölcsődéje, amelynek érdekessége, hogy 25 állandó és 10 idény férőhellyel működött, segítve 

a mezőgazdasági munkák dömpingje idején az édesanyákat. 

Később a nők tömeges munkába állása maga után vonta a bővítés igényét, 1968-ban felépült a 

Désány utcai bölcsőde 40 férőhellyel. 

Az 1970-es évek demográfiai hulláma tovább növelte az igényeket, 1975-ben a Rákóczi utcán 

újabb bölcsőde nyílt. 1980-ban átadásra került a jelenlegi bölcsőde épülete az Eötvös utcán, 

ekkor volt a legmagasabb a bölcsődei férőhelyek száma a városban 180 fővel. 

Ettől az időponttól kezdve fokozatosan szűntek meg az épületek bölcsődeként funkcionálni: 

1991-re a Rákóczi utcán mindkét bölcsőde megszűnt, 1993 félévétől a Désány István utcai 

átalakult óvodává, 44 férőhely maradt. 

2004. félévtől az Eötvös utcán működik 40 férőhelyes intézmény városunkban. 2007-ben 

HEFOP 4.2. európai uniós pályázat támogatásával férőhely bővítésére és felújításra került sor.  

 

3. A bölcsőde rövid bemutatása  

A Bölcsődénk a gyermekjóléti alapellátás keretében ellátja a dolgozó szülők gyermekeinek 

napközbeni felügyeletét, szakszerű nevelését- gondozását napi 10 órás nyitva tartással működve. 

Bölcsődénk jelenleg az egyetlen intézmény a városban, amely fogadja a 3 év alatti gyerekeket 

6 csoportban. Férőhelyszámunk 77 fő. Nyitva tartás: 7.
00

 – 17.
00

 óra. A város központjához 

közel, csendes nyugodt környezetben helyezkedik el, jól megközelíthető.  
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Az épület típusterv alapján készült, 2007-ben fejeződött be az épület átépítése, felújítása, 

bővítése egy gondozási egységgel. Az alapellátáson túl, integrált csoportban biztosítjuk a 

sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását, amennyiben rendelkeznek a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével. Bölcsődénk diétás étkeztetést is 

biztosít. 

1 csoportban történik az integrált ellátás, amelyben 2 sajátos nevelési igényű kisgyermeket 

fogadhatunk. Az integrált csoportba 2 fő sajátos nevelési igényű gyermek esetén a létszáma 

10 fő, egy sajátos nevelési igényű gyermek estén 11 fő. 2 csoportban 24 férőhelyen 

többségében 2 év alatti gyermekek kerülnek felvételre, 3 csoportban 42 férőhelyen 2 éves 

kortól fogadjuk a gyermekeket.  

 

4. A bölcsődei ellátást igénybevevők elvárásainak, szükségleteinek megjelenítése 

Mit nyújt a bölcsőde a gyerekeknek? 

 állandóságot – hiszen amíg a gyermek bölcsődés, kisgyermeknevelője és 

csoportszobája változatlan, 

 jól felépített napirendet, ami által megfelelő életritmus alakul, 

 életkornak megfelelő minőségű és mennyiségű korszerű táplálkozást, 

 szabad levegőn való tartózkodást, mozgást, játékot, 

 alapvető kultúrhigiénés szokások kialakítását, 

 társas együttélés szabályainak megismerését, elsajátítását 

 sok mese, dal, mondóka, játék segítségével beszédfejlődést, szókincsgyarapodást, 

 a sajátos nevelési igényű kisgyermekek számára minél fiatalabb életkortól megfelelő 

nevelést, gondozást. 

 

Mit nyújt a bölcsőde a szülőknek? 

 közösségbe kerülés előtt a szülők és a gyerekek ismerkedhetnek a bölcsődével, 

 a bölcsődébe érkezés előtt a kisgyermeknevelők meglátogatják a családokat, ahol 

lehetőség van kölcsönös információ átadásra 

 szülővel történő fokozatos beszoktatással segítjük a gyerekek alkalmazkodását az új 

környezethez, 
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 a szülők és a kisgyermeknevelők a reggeli és a délutáni találkozások alkalmával 

kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyerekekkel kapcsolatos eseményekről, 

 a családi füzeten keresztül a szakemberek írásban is tájékoztatást nyújtanak a szülők 

számára a gyermekük fejlődéséről, változásokról, 

 a sajátos nevelési igényű gyerekek szülei figyelemmel kísérhetik gyermekük 

egészséges közösségbe történő fejlődését.  

  

Miben nyújt segítséget a családbarát szolgáltatás a kisgyermekes családoknak? 

 a bölcsőde keretei között a szülők kulturált környezetben játszhatnak gyermekeikkel, 

 beszélgethetnek egymással, kielégíthetik társas igényeiket, 

 gyermeknevelési, életvezetési ismeretekre tesznek szert,  

 szülői szerepeikben megerősödnek, 

 fejlődik problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük, 

 megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz és a környezetükhöz, 

 kialakul a szolidaritás a másság elfogadása, 

 a szülő-gyermek kapcsolata mélyül, felelősségvállalása nő. 

 

5. Az ellátandó célcsoporthoz tartozó családok jellemző körülményei, életmódja 

Gyermekeink többsége megfelelő szociális háttérrel rendelkezik, kiegyensúlyozott, nyugodt 

családban él. Néhány esetben találkozunk csak gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett 

kisgyermekkel.  

Általános tapasztalatunk, hogy a gyerekek testi fejlettsége életkoruknak megfelelő, mozgásuk 

összerendezett, harmonikus. Érzelmi állapotuk általában kiegyensúlyozott, de évről évre 

növekvő tendenciát mutat a magatartásbeli vagy az esetleges fejlődésbeli lemaradások, eltérések 

száma, amit elsősorban a modern világunk rohanó életmódjának tudhatunk be. Nagy a szülők 

túlterheltsége, gyermeknevelési bizonytalanságaik, de okként felsorolható az egészséget 

veszélyeztető rendszertelen, mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozási szokások, a nem 

megfelelő napirend vagy a tömegkommunikációs eszközök túlzott jelenléte már a legkisebbek 

életében is. 
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Kommunikációs képességük, kifejezőkészségük, szókincsük többségében koruknak 

megfelelő. Közlékenyek, szívesen kezdeményeznek beszélgetést. Jellemző, hogy gyerekeink 

tiszták, jól tápláltak, ápoltak. 

A szülők rétegződése vegyes, közel azonos az arány az értelmiségi, fizikai dolgozók és az 

alkalmazottak között. A családok szociális, kulturális helyzete általában jó. Többségben 

vannak az egy illetve két gyermekes családok, de egyre többen vannak az egyszülős családok. 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez mindössze egy-két család tartozik. Ezeknek a családoknak a 

szociokultúrális háttere viszonylag jó. A Katica Családok Átmeneti Otthonából szinte 

rendszeres a rászoruló családok gyermekeinek a bölcsődei ellátás biztosítása. A 

kapcsolattartásunk az intézménnyel folyamatos. Sajnálatos, hogy általában a gyerekek a szülő 

váratlan, talán meggondolatlan döntése miatt hirtelen maradnak ki. Szakmai véleményünk 

szerint a jól beszokott, az új környezetet elfogadó kisgyerek számára traumatikus élmény 

lehet egyik napról a másikra visszakerülni a régi nehéz élethelyzetbe. Ezekre a gyerekekre és 

családjukra fokozott figyelmet fordítunk a bölcsődei nevelés-gondozás során. 

A kisgyermeknevelők a családlátogatásaik során jellemzően nem észlelnek olyan 

életkörülményeket, szociális helyzetet, ami miatt jelzéssel kellene élniük a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé, de jelzőrendszer tagként folyamatosan odafigyelnünk a gyerekekre és 

családjaikra. 

A bölcsődébe felvett gyermekek nagy részénél a szülők munkába való visszatérése az indok, 

különösen a gyermek két éves kora előtt. Évről évre növekszik azonban azon kérelmező 

szülők száma főleg két éves kortól, akiknek a munka világába való visszatérés mellett az is 

fontos szempont, hogy gyermekük közösségbe kerüljön és segítséget kapjanak nevelési 

nehézségeik, bizonytalanságaik leküzdéséhez, a gyermek részére egy egészséges szokás 

rendszer, napirend kialakításához. 

Kevés családnak van arra lehetősége, hogy hétvégéket együtt töltsék, kiránduljanak, közös 

élményeket szerezzenek. A szülők szabadidejük nagy részét is munkával töltik, a gyerekek jó 

esetben a nagymamához kerülnek. 

Reggel és délután a gyerekek nagy része autóval, kisebb része kerékpárral, babakocsival 

érkezik a bölcsődébe. Kevésbé van lehetőség a sétálásra, beszélgetésre, rácsodálkozni a 

környezet élőlényeire, tárgyaira, hangjaira. 
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III.  

A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATAI, ALAPELVEI 

 

1. A szolgáltatás célja 

A kisgyermekek napközbeni ellátását úgy kívánjuk biztosítani, hogy az ellátás összhangban 

legyen a gyermekek szükségleteivel, kielégítse a szülők igényeit, elégedettek legyenek az 

ellátás minőségével. 

Célunk, hogy együttműködő, harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a családokkal, 

kölcsönösen segítve egymást a kisgyermekek nevelésében. 

Tiszteletben tartjuk a családi nevelés értékeit, hagyományait, szokásait, törekszünk a családi 

nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. 

A sajátos nevelési igényű kisgyermeket önálló személyiségként fogadjuk el, nevelését-

gondozását egyéni igényének figyelembevételével végezzük. 

 

2. A szolgáltatás feladatai 

Bölcsődénk a gyermekjóléti alapellátás részeként hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. 

Ellátja Hajdúböszörmény város területén élő, családban nevelkedő - 20 hetes kortól 3 éves 

korú - gyermekek napközbeni nevelését és gondozását. 

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei nevelési-gondozási év végéig maradhat az 

intézményben, illetve amennyiben fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

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

bölcsődében. 

Intézményünk feladatköre 2007 szeptemberétől kibővült.  

Az alapellátáson túl, integrált csoportban biztosíthatjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelését, gondozását, amennyiben rendelkeznek a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleményével. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az 

eredményeket értékelő környezet, a differenciált ellátás biztosítja.  
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A bölcsődébe történő felvételről az intézményvezető dönt. 

A bölcsődénk az alapellátáson túl szolgáltatást nyújt:  

 igény szerint időszakos gyermekfelügyelet vállalhat,  

 játszócsoportot működtet. 

 

3. A bölcsődei nevelés alapelvei 

A család rendszerszemléletű megközelítése 

A család az a legelső, érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben, amely a 

társas viselkedés és tevékenység szokásrendszerébe bevezet. A családban szerzett korai 

tapasztalatok mélyen bevésődnek. „Az interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, 

ezáltal kaphatunk képet a család erősségeiről és gyengeségeiről.” Bagdy Emőke szerint a 

gyermek adott magatartásának története van és nem egy vagy több oka. A 

kisgyermeknevelőink elsődleges szempontja, hogy a bölcsődébe járó gyerekek családját minél 

jobban megismerje, képet kapjon a mindennapi otthoni történésekről. Erre több lehetőség is 

adódik. Családlátogatás, szülőcsoportos beszélgetések, kreatív délutánok, de a legfontosabb a 

mindennapi beszélgetésekben rejlő lehetőség kihasználása, ad lehetőség arra, hogy minden 

pozitív családi hatásra ráerősítsen a kisgyermeknevelő. Hátrányos helyzetű gyermekek 

esetében igyekszünk a családoknak ruha adományokkal segíteni a család segítését célzó 

hivatalos lehetőségek igénybevételében, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat 

családok átmeneti otthona, szakembereinek elérésében és velük történő együttműködésben a 

családok érdekében. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében kisgyermeknevelőink 

figyelnek a szülők problémáira is, segítenek gyermekük másságának elfogadásában.  

 

A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

„A koragyermekkori intervenció magába foglal minden olyan tevékenységet, amely a 

kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja.” 

Kisgyermeknevelőink feladata, hogy az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradásokat, 

megtorpanásokat felismerjék, ezért még fontosabb, hogy a megfigyeléseiket tudatosan 

beépítsék a napi munkájukba. Ez szakmai felkészültséget, sok ismeretet kíván a gyerekről, a 

fejlődés jellemzőiről, pedagógiai, fejlődés lélektani ismeretekről. Minél korábban kerülnek 

felszínre a problémák, annál nagyobb az esély arra, hogy lelkileg és fizikailag ép, egészséges 
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gyermekeket nevelhessünk és a család is minél hamarabb intézményes jellegű fejlesztő 

segítséget kapjon a szakemberektől. Feladatunknak tekintjük tehát az esetleges fejlődésbeli 

lemaradások, megtorpanások felismerésén túl annak szülő és szakember felé történő jelzését 

minden esetben a szülővel való együttműködés szem előtt tartásával. 

 

A családi nevelés elsődleges tisztelete 

A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődei nevelés-gondozás a családi 

neveléssel együtt, azt kiegészítve biztosítja a gyerekek fejlődését. 

Törekszünk a család és a bölcsőde kölcsönös, jó együttműködését megteremteni. Tiszteletben 

tartjuk és igyekszünk erősíteni a családi nevelés értékeit, az otthonról hozott szokásokat, 

hagyományokat, de emellett igyekszünk lehetővé tenni, hogy a szülők megismerjék a 

bölcsődében folyó munkát és bekapcsolódjanak a bölcsődei életbe. Ennek fontos területei egyrészt 

a gyermek bölcsődébe érkezése előtti családlátogatás, ahol a szülővel történő beszélgetés során 

ismereteket szerzünk a szülők nevelői attitűdjéről, a gyermek családi életéről, körülményeiről az 

otthoni szokás és szabályok rendszeréről.  Másrészt fontos terület a szülővel történő fokozatos 

beszoktatás, ahol a szülők, elsősorban az édesanya a csoportban töltött idő alkalmával 

bekapcsolódik a bölcsőde életébe. Megismerheti az ott folyó munka színvonalát, napirendet, 

szokásokat, tevékenységeket, miközben fokozatosan adja át gyermeke nevelését-gondozását a 

gyermek saját kisgyermeknevelőjének. 

 

A kisgyermeki személyiség tisztelete 

A bölcsődei nevelésnek - gondozásnak az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok 

tiszteletben tartására, a személyiség teljes kibontakoztatására, értékközvetítésre, 

értékteremtésre kell irányulnia. A kisgyermeket különleges védelem, bánásmód illeti meg. 

A bölcsődei nevelés során a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a személyes, a 

szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítése az alapvető gyermeki jogok 

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

nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására. 
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A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe  

A kisgyermeknevelő személyiségjegyei, nevelői magatartása döntő mértékben meghatározza 

a kapcsolatát a gyerekekkel és a családokkal. Partner, nevelő és modellnyújtó személy, aki 

elfogadóan, pozitívan viszonyul a gyerekekhez, érzelmi biztonságot ad, empátia, hitelesség, 

kedvesség jellemzi.  

Megfelelő szakmai kompetenciával / szakmai tudás, aktivitás, fejlődés fenntartás, megfelelő 

munkatempó és munkavállalás/, kellő önismerettel, magas szintű kommunikációs készséggel, 

empátiával, elhivatottsággal rendelkezzen és forduljon a kisgyermekek és szüleik felé.  

A nevelés eredményessége érdekében fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermeknevelők a nevelői 

gyakorlatukat egymáshoz közelítsék, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok 

tekintetében nézeteiket egyeztessék. Fontosnak tartjuk, hogy kisgyermeknevelőink a régi 

nagyon jó szakmai elméleteket és gyakorlatot a jól lefektetett szakmai alapokat szinten 

tartsák, de a napjainkban érezhető bölcsődei ellátás változásához, fejlődéséhez, a pedagógus 

szemlélethez a mai kor szülői és gyermeki igényeihez is tudják igazítani. Ennek érdekében 

szakmailag értékes kötelezően előírt külső és intézményen belüli továbbképzéseken, 

tréningeken vesznek részt. 

 

A biztonság és a stabilitás megteremtése 

A gyermekek biztonság és stabilitás érzését szolgálja a gyermekek igényeit figyelembe vevő 

jól kialakított és szigorúan betartott napirend, a gondozási sorrend, csoport- és helyállandóság 

a felmenő rendszer és a saját kisgyermeknevelő rendszer. 

Biztosítjuk a gyermekek számara a személyi- és tárgyi környezet állandóságát. A napirenden 

belül az egymásra épülő mozzanatokat nyugodt, elfogadó hangulatban, a gyerekek 

aktivitására építve alakítja minden kisgyermeknevelő. Ez eredményezi a biztonságérzetet, 

kiszámíthatóságot, az időben való tájékozódást, az események előre látását.  

 

Fokozatosság megvalósítása 

A bölcsődei nevelés minden területén nagyon fontos a fokozatosság elvének betartása.  Az új 

helyzetekhez való alkalmazkodás, a változások elfogadása, új dolgok, helyzetek megismerése, 

szokások kialakítása, mind csak lassan és fokozatosan történhet. A fokozatosság elve valósul 
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meg az anyás fokozatos beszokatás során vagy a csecsemők étkeztetése, a napi alvásigény 

kielégítése a szokások alakítása során. 

 

Egyéni bánásmód érvényesítése 

Kisgyermeknevelőink a megfelelő környezet kialakításával, a gyermekek életkori, egyéni, 

aktuális állapotának figyelembe vételével segítik a bölcsődébe járó gyermekek fejlődését. 

Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a gyerekek vallási, etnikai hovatartozását, segítjük a saját és 

más kultúra megőrzését. 

Segítjük a sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, 

az eredményeket értékelő környezet biztosításával és az intézményen belüli egyéni fejlesztés 

lehetőségének biztosításával. Az egyéni bánásmód többek között érvényesül pl. egy-egy 

gyermek egyéni napirendjének kialakításával vagy étkeztetés során az ételallergiás gyerekek 

külön étrendjével, a csecsemő külön étrendjével, ételének elkészítési és tálalási módjával a 

csoportszoba kialakításánál kiságy, járóka elhelyezésével, a délelőtti alvás igény 

kielégítésével a gyermek önállósági fokának figyelembe vételével a gondozási tevékenységek 

során. 

 

A gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

A kisgyermek és kisgyermeknevelő számára egyaránt fontos jelentősége van a gondozási 

helyzeteknek, hiszen ez bensőséges, intim helyzet mindkettőjüknek. 

A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és gondozásnak egységet kell 

alkotnia. Gondozás közben lehetőség van az interakciós és tanítási helyzetek kihasználására, 

szokások kialakítására. Nagyon fontos szerepe van az időnek az önállósodási törekvések 

támogatása kapcsán. A nevelés és gondozás elválaszthatatlan egységet alkot. A nevelés 

helyzetei, lehetőségei nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre, a gondozás minden 

helyzetében folyik nevelés is. Gondozási helyzetekben étkezési és kulturhigiénés szokásokat 

is alakítunk. 
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A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

A kora kisgyermekkor kiemelt jelentőségű, hiszen ebben a korban alapozódnak meg a 

kognitív, érzelmi és társas kompetenciák. Biztosítjuk, hogy a gyermekek minél több 

élményhez jussanak, sokrétű tapasztalatot szerezzenek, a játékon és gondozási 

tevékenységeken túl alkotó tevékenységekkel, mesével, mondókával, énekkel, játékos 

tornával, mozgással és egyéb tapasztalást és élményt nyújtó tevékenységekkel kielégítsük 

kíváncsiságukat, átéljék a spontán tanulás örömét. A kompetenciaigény kialakulásában nagy 

szerepe van a kisgyermeknevelő által nyújtott mintának és a támogató, megerősítő 

jelenlétének. 

 

IV.  

A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, A 

LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, 

TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

 

1. Pedagógiai hitvallásunk 

A szülőkkel együtt mi is valljuk, hogy „szemünk fénye a gyermek”, és a tudományos 

ismeretek tükrében meghatározónak tartjuk az első években nyújtott értelmi, érzelmi és testi 

fejlesztést. Az ebben az időszakban végzett pedagógiai munka alapot nyújt a további 

évtizedekben történő fejlődéshez.  

Biztonságérzetet adó, szeretetteljes, érzelmekben gazdag bölcsődei életet kívánunk nyújtani, 

ahol a gyermek legfontosabb tevékenységének a játékot tekintjük. A játékon túl azonban a 

gyerekek önkéntes részvételére építve nem kötelező jelleggel fejlesztő tevékenységek 

lehetőségét is biztosítjuk a gyermekek számára, ahol tevékenységbe ágyazottan tapasztalás 

útján szerezhetnek ismereteket és fejlődhetnek készségeik, képességeik. 

 A nyugodt, biztonságos, derűs légkör kialakítását tartjuk a legfontosabbnak, ahol a szeretet, 

megértés, az egyéni bánásmód érvényesül. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek örömmel járjanak, és jól érezzék magukat a bölcsődében, 

harmonikusan fejlődjenek, szokásaik megfelelően alakuljanak. 
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Ez a harmonikus légkör megnyilvánul a szülő-kisgyermeknevelő kapcsolatban is, amelynek 

alapja a kölcsönös bizalom.  

Törekszünk arra, hogy a szülők elfogadják és igényeljék a szakemberek véleményét, 

segítségét, tanácsait. 

 

2. Személyi feltételek 

A bölcsődénkben minden kisgyermeknevelő rendelkezik szakképesítéssel. 

Főiskolai diplomával rendelkezik: 9 fő 

Felsőszintű képesítéssel rendelkezik: 4 fő 

Középfokú képesítéssel rendelkezik: 2 fő 

Munkánkat 3 bölcsődei dajka, 1 fő élelmezésvezető, 3 fő szakács, 1 fő kézilány és 1 fő mosó-

varrónő segíti. 

Jellemző a kisgyermeknevelőkre az együttgondolkodás és együttnevelés, a gyermekek 

egyéniségének tiszteletben tartása, a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek maximális 

betartása. Belső igényből fakadó minőségi munkára törekszünk. Nevelőmunkánkban 

legfontosabb a játék, a játékos, nyugodt légkör biztosítása. Jellemző a szülők iránti tisztelet és 

megbecsülés. Dolgozói közösségünk az elmúlt években nagymértékben átalakult. Az átalakulás 

oka a nagy számban történő nyugdíjba vonulás volt.  

Tisztában vagyunk azzal, hogy dolgozóink munkája hatással van intézményünk összképére, 

megítélésére. Törekednünk kell arra, hogy az itt dolgozó közösség még erősebben csapattá, 

kiválóan összedolgozó, egymást segítő, együtt gondolkodó és együtt tevékenykedő 

közösséggé váljon, hiszen ezzel még nagyobb érzelmi biztonságot nyújthatunk a gyerekeknek 

és a szülők felénk tanúsított bizalmát is erősíthetjük. Fontos a bölcsődei közösségünk jóléte, a 

jó munkahelyi légkör, mely feltétele a tartalmas, színvonalas munkának. A közösségünk 

formálását a szakmai előadásokon és kulturális programokon túl segítik az értékközvetítő 

kirándulások  vagy az év végi családos összejövetelek. 

A bölcsőde technikai dolgozói is felelősségteljes munkájukkal, hatékonyan hozzájárulnak a 

színvonalas gyermekellátáshoz. Bölcsődénk étlapját a Városi Bölcsőde szakképzett 

élelmezésvezetője és dietetikus állítja össze. Bölcsődei dajkáink, mint szakmai dolgozók bár a 

nevelés-gondozás folyamatába nem vehetnek részt, de minden más esetben ott vannak a 
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kisgyermeknevelők mellett és segítik munkájukat, emellett a bölcsőde takarítási és higiénés 

feladatait is ellátják. 

Személyiségük empatikus és megfelelő képességekkel rendelkeznek ahhoz, hogy jó segítői, 

társai legyenek a gyerekeknek és a kisgyermeknevelőknek. 

 

3. Tárgyi feltételek 

Az épület részei: a 3 gondozási egység a földszinten található, az emeleten egy gazdasági 

rész, konyha, mosoda, öltözők, irodák, 40 fő befogadására alkalmas konferencia terem, 

valamint fejlesztő szoba található. A földszintről lift is biztosítja a felső szintre való feljutást. 

A három gondozási egység külön bejárattal rendelkezik, ahonnan külön-külön gyermekkocsi 

tároló, átadó, fürdőszoba és két csoportszoba közelíthető meg. A 45 m
2
 csoportszobák 

közvetlenül kapcsolódnak a fürdőszobához, illetve közvetlen kapcsolatuk van a terasszal és a 

játszóudvarral. A teraszaink árnyékolóval is fel vannak szerelve.  

A fürdőszoba berendezése megfelel a szakmai követelményeknek. 

A csoportszobák különböző neveket viselnek: Mazsola, Delfin, Cica, Katica, Pillangó és 

Maci. 

A csoportszobák berendezése megfelel a gyermekek életkori sajátosságainak. 2017-ben négy 

csoportszoba bútorai teljesen megújultak.  

A berendezések és a játékok megválasztásakor az egészségügyi és pedagógiai szempontok 

figyelembevételén túl, gazdag szín-, forma-, és anyag világot tartunk fontosnak, ezzel is 

megteremetve az inger gazdag környezetet. 

Nagyméretű udvar és terasz áll a gyerekek rendelkezésére. Az udvaron lévő játékokat sikerült 

pályázat útján 2017-ben szinte teljes mértékben megújítani, lecserélni tanúsítvánnyal 

rendelkező telepített játékokra, amely tovább gazdagítja a nevelési lehetőségeket.  

Az intézménynek saját, jól felszerelt főzőkonyhája van, étellift segíti az ételek lejutását a 

gondozási egységekbe.   

Az épület megfelel az akadálymentesítésre vonatkozó előírásoknak. 
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V.  

AZ INTÉZMÉNYEN BELÜLI ÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ 

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA 

 

Családok támogatásának módszerei és lehetőségei 

 

A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása mellett, a bölcsőde a családdal együtt, 

a családi nevelést kiegészítve segíti a gyermekek fejlődését. Mindehhez nagyon nagy szükség 

van a gyermeken túl a család megismerésére és a jó kapcsolaton, bizalmon alapuló 

együttműködésre. A kapcsolattartás, tájékoztatás több formáját rendszeresen, párhuzamosan 

szükséges ehhez alkalmazni. 

 

1. Családlátogatás 

Egy héttel a kisgyermek bölcsődébe érkezése előtt a két kisgyermeknevelő otthoni 

környezetben ismerkedik meg a családdal. A találkozás módot ad arra, hogy a kisgyermek az 

otthoni biztonságot adó környezetben találkozzon először a kisgyermeknevelőkkel, a 

nevelőnő pedig megismerje a kisgyermek eddigi szokásait, életét, egyéniségét, a szülők 

információkat nyújtsanak gyermekükről, illetve a szakemberek is információkat adnak át a 

bölcsődei életről. A kisgyermeknevelő ismereteket szerez a család életkörülményeiről, 

megismeri a családon belüli nevelői attitűdöt, szokásrendszert és lehetőség nyílik a 

bizalmasabb beszélgetésre. 

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

ismételt családlátogatásra. 

 

2. Beszoktatás 

A családdal való együttműködést helyezi előtérbe. A családtag jelenléte biztonságot ad, segíti 

a kötődés kialakulását, elősegíti, hogy a szülő fokozatosan adhassa át a gyermeke gondozásával 

kapcsolatos feladatokat, miközben megismeri a bölcsődei életet, az együttműködés tovább 

erősödik a bölcsőde és a család között. 
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A szülővel történő fokozatos beszoktatással kapcsolatos feladatunk: 

 a gyermek biztonságérzetének megteremtése és megőrzése 

 az új körülmények elfogadásának megkönnyítése 

 a bölcsődei közösségbe történő beilleszkedés segítése 

 az adaptáció negatív hatásának elkerülése 

 a gyermek és nevelőnő közötti kötődés fokozatos kialakítása 

 a családdal való együttműködés megalapozása 

 

3. Napi kapcsolattartás 

A kapcsolattartás és tájékoztatás egyéni formája valósul meg a napi találkozásokon, egyéni 

beszélgetéseken. A bölcsődébe érkezéskor a szülő fontos információkat oszt meg arról, hogy 

az előző napon milyen események történtek gyermekével, hazaadáskor a kisgyermeknevelő 

tájékoztatja a szülőket a gyerekek aznapi történéseiről, milyen volt a hangulata, közérzete, 

játéka, mozgása, alvása, étkezése, önállósága, stb. Szakembereink ezekbe a napi 

beszélgetésekbe igyekeznek bevonni a gyerekeket is.  

 

4. Egyéni beszélgetés 

Egyéni, hosszabb beszélgetést kezdeményezhet a szülő, kisgyermeknevelő, a bölcsődevezető 

egyaránt, ha erre igény merül fel, ha kérdések fogalmazódnak meg, ha szükségként merül fel 

egy-egy nevelési probléma közös átgondolása. A szakmai kompetencián túlmutató problémák 

megoldásához igénybe vesszük külső szakemberek segítségét. 

 

5. Szülőcsoportos beszélgetések 

A szülőcsoportos beszélgetések alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy a szülők elmondják 

problémáikat, gondjaikat, érzéseiket, véleményüket egy adott témával kapcsolatban. A szülők 

egymás között tapasztalatokat osztanak meg, ugyanakkor szülői közösség – bizalmi kapcsolat 

alakul ki illetve segíti a szülői kompetenciaérzés növelését. 
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A kisgyermeknevelő feladata a nevelési témák előkészítése és a beszélgetés irányítása, 

továbbá gyermekneveléssel kapcsolatos kiadványokat, könyveket ajánlani, valamint átadni  az 

általuk tanultakat, olvasottakat, és elmondják tapasztalataikat, személyes élményeiket.   

 

6. Szülői értekezlet 

Tájékoztató szülőértekezletet tartunk a nevelési év kezdetén, amely lehetőséget ad az aktuális 

információk átadására, megbeszélésére. A bölcsődevezető bemutatja a bölcsődét, a 

kisgyermeknevelőket és az élelmezés szakembereit. Ismerteti bölcsődénk szakmai programját, 

a házirendet, napirendet, a megbetegedésekkel kapcsolatos tudnivalókat, a nyitva tartások 

tervezetét, a térítési díj befizetésével kapcsolatos kérdéseket, kéréseket. 

A szülői értekezleten történik az érdekképviseleti fórum jelöltjeinek bemutatása, 

megválasztása. 

A szülői értekezlet további részében a csoportszobákban csoportos szülői értekezletre kerül 

sor, ahol a kisgyermeknevelők vezetésével folytatódik a beszélgetés és a szülők minden 

kérdésre választ kapnak. 

 

7. Adott területtel összefüggő intézmény szintű szakmai előadások, beszélgetések 

szervezése a szülők részére 

A kisgyerekek étkeztetésével kapcsolatosan élelmezésvezető és dietetikus előadása. Gyermek 

elsősegély előadás, interaktív beszélgetés szervezése mentőtiszt, gyermekorvos bevonásával a 

kisgyermekkori betegségekről és a krízis helyzetben történő teendőkről. 

 

8. Közvetett kapcsolattartási formák 

A közvetlen, személyes formákat egészíti ki, a szórólapokon, hirdetőtáblákon, közösségi 

oldalon, honlapon történő információátadás, neveléssel- gondozással kapcsolatos könyvek, 

cikkek ajánlása, illetve az aktuális programokról, változásokról szóló tájékoztatás. 

 



A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde 
Szakmai Programja 

 
 

21 

VI.  

AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 

 

 Fenntartó: 

- biztosítja a bölcsőde személyi és anyagi jellegű működési feltételeit, 

- az intézmény vezetőjével egyetértésben meghatározza az intézmény dolgozóinak 

létszámát, 

- meghatározza a felhasználható béralapot, 

- biztosítja az eredményes működéshez szükséges tárgyi feltételeket, 

- az információ és adatszolgáltatással segíti az intézmény működését, 

- beszámoltatja a vezetőt a feladatok ellátásáról, 

- ellenőrzi a bölcsőde működését. 

 

 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzéssel él a bölcsőde veszélyeztetettség 

esetén, mint a jelzőrendszer tagja, részt vesz az esetmegbeszéléseken. Amennyiben 

védelembe vételre és bölcsődei elhelyezésre kerül sor folyamatos a kapcsolattartás. 

 

 A Védőnői Szolgálat kezdeményezheti a bölcsődei elhelyezést szociális rászorultság 

esetén. Szűrővizsgálatok megszervezésébe bevonja a bölcsődés gyermekeket is 

 

 Óvodákkal jó az együttműködés, a bölcsődések óvodába kerülését, beilleszkedését 

közösen próbáljuk megkönnyíteni. A bölcsőde Télapó váró ünnepségének ünnepi 

műsorát évek óta óvodai csoportok adják. A bölcsőde, felületein rendszeresen 

megosztja és kifüggeszti a város óvodáinak bemutatkozó kiadványait, videóit. A 

vezető részt vesz az óvodai beiratkozással kapcsolatos egyeztetéseken és a szülőknek 

szánt információk szülőkhöz történő eljuttatásában. 

 

 Magyar Bölcsődék Egyesülete: Egyesületi tagok vagyunk és részt veszünk az 

egyesület által szervezett szakmai napokon, konferenciákon, valamint folyamatosan 

követjük a honlapjukon, feltett szalmai anyagokat Több esetben nyújt segítséget, 
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iránymutatást, javaslatot az egyesület. A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus 

Szakszervezetének munkáját is figyelemmel kísérjük. 

 

 A Debreceni Bölcsődei Igazgatóság munkatársaival szakmai kapcsolatban állunk, ők 

koordinálják a megyében működő bölcsődék szakmai munkáját. 

 

 Kapcsolatban állunk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 

Kar kisgyermeknevelői szakával a hallgatók gyakorlati képzése és vizsgáztatása, 

valamint a kihelyezett tanórák megtartása végett.  

 

 A Hajdúböszörményi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival szakmai 

kapcsolatban állunk a bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek 

gyógypedagógiai fejlesztése érdekében. Krízisesetekben szakvéleményüket, 

segítségüket is kérjük. 

 

 Vöröskereszt: A bölcsőde minden dolgozója tagja a Vöröskereszt Városi 

Szervezetének. Aktívan részt veszünk a Vöröskereszt által szervezett csecsemő és 

kisgyermek gondozási verseny lebonyolításában, a Vöröskereszt által indított 

adománygyűjtésekben.  Minden évben részt veszünk a Vöröskereszt és 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által meghirdetett „Tiszta Virágos 

Intézmény” versenyen, ahol nagyon szép eredményeket érünk el. 

 

 Katica Családok Átmeneti Otthona: Rendszeres a rászoruló családok gyermekeinek 

a bölcsődei ellátás biztosítása. A kapcsolattartásunk az intézménnyel folyamatos. 

 

 Gyermekorvosi rendelők 
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VII.  

A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT 

SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE, GONDOZÁSI, 

NEVELÉSI, FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

1. Bölcsődénk kiemelt szakmai céljai 

1.1. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

Nevelő-gondozó munkánk során, az alapfeladatokon túl nagyobb szerepet, kiemelt figyelmet 

szentelünk a megismerési folyamatok fejlődésének segítésére, az érdeklődés kialakulásának 

és fenntartásának a segítésére, a kommunikációra. 

Kisgyerekkorban a valóság felé orientálódnak a gyerekek: mindent meg akarnak fogni, ki 

akarnak próbálni. Miközben ismerkednek a világgal, minden érzékszervüket igénybe veszik: 

tapintanak, ízlelnek, hallanak, látnak, szagolnak. A gyerekek felfedező szenvedélye 

csillapíthatatlan. Számukra fontos kérdések: Mi ez? Mire lehet használni? Mit lehet vele 

csinálni?  

A beszélgetésnek, a kommunikációs kedv felébresztésének és fenntartásának elsődleges 

megelőzési szerepe is van.  

Nagyon fontos, hogy a kisgyermekek úgy szocializálódjanak, hogy szokásukká váljon a 

meghitt beszélgetés a családban és a családon kívül is. Ennek a szokásnak a kialakítása 

segíthet abban, hogy a későbbi években ne alakuljon ki kapcsolati zavar. 

A meghallgatás, a beszélgetés kezdeményezése, az értő figyelem, a kérdések megválaszolása, 

a kérdezés alapfeltétele a bizalmon alapuló, jó kapcsolatnak. 

A kisgyermeknevelők modellnyújtó magatartásukkal segítik a kiemelt szakmai cél 

megvalósulását. 

Célunk: 

 felkelteni a gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, kreativitását, 

 elősegíteni, hogy maga fedezze fel a környezet tárgyait, élőlényeit, 

 lehetőséget adni az érzékszervekkel való tapasztalásokra, 

 megfigyelni az évszakok szépségeit, színeit, jelenségeit, időjárását, növényeit. 

 bátorítani az önálló véleményalkotást, 

 segíteni az élményszerzést és annak feldolgozását. 
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1.2. Ének-zenei nevelés 

Zenei nevelésünk célja, hogy a kisgyermek zenei érdeklődősét felkeltsük, érzékennyé tegyük 

a környezet hangjai iránt, az énekes játékkal, az együtténeklés örömével érzelmeit 

gazdagítsuk. 

Célunk, hogy a gyermekeket a magyar mondókákkal, énekes játékokkal megismertessük, 

dalolással kedvet keltsünk és mintát adjunk az önkéntes utánzásra, a spontán dúdolgatásra, 

énekelgetésre. 

A kisgyermeknevelő az énekhez, mondókához tartozó ismétlődő játékmozdulatokkal 

összerendezett mozgásra késztesse a gyermekeket, fejlessze ritmusérzékét, az énekelgetéssel 

olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermek jól érzi magát és maga is szívesen hangicsál. 

Célunk, hogy a bölcsődei zenei nevelés eredményeként lehetőséget nyújtsunk a 

kisgyermekek további zenei fejlődésére. 

Minden gyermekcsoportunkban van furulya, néhány kisgyermeknevelő felhasználja ezt a 

tudását. Célunk, hogy lehetőség szerint minden szakember tanuljon meg valamilyen 

hangszeren játszani, annál is inkább, mert adott hozzá a tárgyi feltétel – triangulum, 

metalofon, xilofon, cintányér és még sok más hangszer megtalálható csoportszobáinkban.  

 

1.3. Alkotó tevékenységek 

Célunk, hogy az alkotójátékok során a gyerekek sokféle anyaggal ismerkedjenek meg, 

kreativitásuk kibontakozhasson. 

Fedezzék fel az anyagok sajátosságai mellett az ábrázolás lehetőségét, örömét. 

Fejlődjön manipulációs készségük, fantáziájuk, kreativitásuk a különböző anyaggal való 

munkálkodásuk során, ezáltal új ismereteket, tapasztalatot szerezzenek.  

Alkotás közben a gyerekek beszélő kedve fokozódik, ami hozzájárul a kommunikáció 

fejlődéséhez. 

Az elkészült alkotásokat megőrizzük, polcon, táblán elhelyezzük, a gyerekek rajzait jellel 

ellátott mappába gyűjtjük, amit átadunk a szülőknek. 
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2. A célok megvalósításának eszközei, módjai 

2.1. A megismerési folyamatok megvalósításának eszközei, módjai 

A megismerő folyamat segítése játékban, spontán helyzetekben, beszélgetésekben, a napi élet 

bármely mozzanatában megvalósulhat: 

 termények kavicsok gyűjtése 

 toboz gyűjtése a fenyőfa alól 

 zöldség, gyümölcs hámozása, feldolgozása a csoportban akár a szülők nagyszülők 

bevonásával 

 ibolyaszedés anyának, nagymamának 

 levél gereblyézése, talicskába gyűjtése 

 hódombépítés,  

 hólapátolás 

 jég keresése 

 nyom hagyás a hóban 

 olvadás a meleg szobában 

 madárhangok megfigyelése 

 bogarak megfigyelése 

 viráglocsolás 

 a környezet hangjainak megfigyelése 

 sütemények készítése szülővel, nagyszülővel 

 ismerkedés az állatokkal (megfelelő szabályozás mellett házi állatok, házi kedvencek 

behozatala adott napon) 

 

2.2. A zenei nevelés megvalósításának eszközei, módjai 

Az emberi hangra, a személyes kapcsolatra épülő zenei nevelésnek az éneklés az alapja. A 

zenei hallás, éneklés, ritmusérzék fejlesztése külön gyakorlást nem igényel, mert ezek a 

képességek játék közben, vagy az éneklés hallgatása közben szabadon fejlődnek. 
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Feladataink: 

 a kodályi elvekhez híven zenei anyag válogatása, melyre jellemző, hogy művészien szép 

és egyszerű legyen,  

 az éneklés halk, néhány gyerekhez szóljon, érvényesüljön a felnőtt – gyermek bensőséges 

kapcsolata, 

 a nap folyamán alkalomszerűen többször jelenjen meg az éneklés, mondókázás játékos 

mozgással kísérve – észre kell venni azokat a lehetőségeket, amikor a kisgyermek 

igényelné ezt, 

 az énekelgetést tudatosan alkalmazva a spontaneitásra, a gyerekek önkéntes érdeklődésre 

és részvételére kell építeni, 

 fel kell hívni a gyerekek figyelmét a természet zörejeire: pl. madárhangok, szélzúgás, 

közlekedési eszközök hangjaira, 

 hangulatkeltésre, csendes meghallgatásra énekelgessünk a gyerekeknek pl. állatokról, 

virágokról, évszakokról, 

 élő zene alkalmazása hangszerek segítségével, 

 A helyi zeneiskolával összedolgozva a hangszerek megismertetése, megszólaltatása 

 

2.3. Az alkotó tevékenység megvalósításának eszközei, módjai 

Feladatunk megtervezni a tevékenységeket, előkészíteni a szükséges eszközöket, ezáltal 

kialakítani az érdeklődést  

A gyerekek játékosan ismerkednek meg sokféle anyaggal, eszközzel: 

 firkálgatnak nagyfelületen, földre vagy falra helyezett csomagoló papírra 

 rajzolgatnak homokba pálcával, aszfaltra, táblára színes krétával 

 nyomot hagynak ceruzával, zsírkrétával, festékkel 

 ujjal festenek, tenyérlenyomatot készítenek,  

 ismerkednek az ollóval, vágnak, tépnek, gyűrnek papírokat 

 ragasztanak papírra magvakat, száraztésztát, pamutot, papírt 

 kipróbálják a különböző anyagokat: gyurmát, só-liszt gyurmát, homokot, havat, papírt, 

apró terméseket, fonalat,  

 sodornak, gyurkálnak, simítanak, ütögetnek, gömbölyítenek ezekkel.   
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Minden tevékenységet kísérhet beszélgetés, énekelgetés, verselgetés, mondókázás. 

 

3. A célok megvalósításának mérése, ellenőrzése 

A célok megvalósulását a gyerekek tevékenységének megfigyelése során tudjuk leginkább 

lemérni. Munkánk fokmérője a gyerekek egyéni fejlődése, nyitottsága, érdeklődése minden 

iránt, új tevékenységekben való részvétele, gazdag szókincse, kapcsolatteremtése 

felnőttekkel, gyerekekkel. A megfigyelések tapasztalatait a családi füzetekben és az egyéni 

fejlődési naplókban rendszeresen összefoglaljuk.   

A szülők egyre szaporodó visszajelzései a családi füzeten keresztül fontos fokmérője a 

munkánknak. Célunk megvalósulását a szülőkkel való közös beszélgetésekben, 

visszajelzéseik alapján is mérjük. Lehetőségekhez mérten évente elégedettségmérést 

készítünk a szülők körében kérdőíves felmérés formájában. A kisgyermeknevelők szakmai 

megbeszélései kontroll jellegűek. 

 

4. A bölcsődei nevelés feladatai 

4.1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia 

fejlesztése 

A bölcsőde, mint a kisgyermekes családokkal kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény 

jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A család erősségeinek 

megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével valósul meg. A családi és bölcsődei 

nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, 

kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek 

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

szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a 

gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A 

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

igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, 

módszereket. A szülők számára lehetőségeket biztosítunk szakemberek előadásaival, 

beszélgetésekkel, szakirodalmak ajánlásával, hogy új ismereteket szerezzenek, új nevelési- 

gondozási technikákat és szemléletet tanulhassanak, vagy megerősödjenek azokon a területeken, 
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amelyek eleve jól működnek. Lehetőségeket biztosítunk szülőcsoportos beszélgetések 

szervezésével arra, hogy a szülők és a kisgyermeknevelők a gyermek fejlődésével és nevelésével 

kapcsolatos kérdéseket megbeszélhessék esetlegesen a csoport szinten jelentkező negatív 

jelenségekre közösen, egységesen reagáljanak. Személyre szóló támogatást nyújtunk a szülőknek, 

ha gondjaik támadnak gyermekük viselkedésének vagy saját szülői feladatuk megértésében. 

Előadás keretében a csecsemők és kisgyerekek étkeztetésével kapcsolatosan élelmezésvezető 

és dietetikust ad jó tanácsokat és új ismereteket. Gyermek elsősegély előadás, interaktív 

beszélgetés szervezésében mentőtiszt, gyermekorvos bevonásával a kisgyermekkori 

betegségekről és a krízis helyzetben történő teendőkről beszélgetünk és nyújtunk ismereteket. 

 

4.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

Az egészséges testi fejlődés elősegítése érdekében feladatunk egészséges és biztonságos 

környezet megteremtése, a kisgyermekek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása. 

A kisgyermek egészséges életmódra nevelése bölcsődei élete alatt folyamatosan történik, ezt 

szolgálja a minőségileg megfelelő táplálás, az étkezési kultúra kialakítása, a kultúrhigiénés 

szokások megerősítése, a napirend, hiszen a rendszeresség, az azonos időpontban és 

intervallumban ismétlődő napi tevékenységek mind hozzájárulnak a helyes életritmus 

kialakulásához. 

Feladatunk a jól kialakított napirenden belül az aktív, tevékeny élet, a nyugodt pihenés és a 

lehető legtöbb szabad levegőn tartózkodás feltételeinek biztosítása.  

A betegségek megelőzése érdekben odafigyelünk a rendszeres és megfelelő módon történő 

szellőztetésre biztosítjuk a megfelelő időtartamú szabad levegőn való tartózkodást, az 

időjárásnak megfelelő öltözködést, megfelelő étrendet, folyadékpótlást, vitaminellátást. 

Rendezvényeinken jobban preferáljuk az egészséges ételeket, (gyümölcsök, zöldségek, 100%-

os gyümölcslevek) szemben az egészségtelen ételekkel (sós, olajos, cukros rágcsálnivalók, 

szörpök). A bölcsődés gyerekek szüleinek szervezett nyíltnapok egyik témája az egészséges 

táplálkozás, ahol a szülők és a gyerekek a kisgyermeknevelők közreműködésével több féle 

technikával együtt dolgozzák fel, majd kóstolják meg a gyümölcsöket és zöldségeket, ezzel is 

felhívva a szülők figyelmét az egészséges táplálkozásra. A leendő bölcsődés gyerekek szüleinek 

tartott tájékoztató délutánon lehetőséget biztosítunk kóstolásra a bölcsődei ételekből és italokból, 
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hangsúlyozva a kevesebb só és cukorfogyasztást, az egészségesebb ételek fogyasztását valamint a 

bölcsődei ételek íz világát. Receptekkel segítjük az ételek otthoni elkészítését is. 

4.3. Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

Nagyon fontos, hogy a kisgyermek már a bölcsődébe kerülés első napjaitól érezze, hogy a 

kisgyermeknevelő szeretete, gondoskodása, figyelme neki szól, Ő az, aki az új helyzetben 

védelmet, biztonságot nyújt számára. 

Feladatunk a saját nevelőrendszeren belül elősegíteni a csoportban élő gyermek 

biztonságérzetét, szeretetteljes felnőtt-gyermek kapcsolat kialakulását, egyéni szükségleteinek 

kielégítését. Segítjük a társas kapcsolatok alakulását, a közös egymás melletti játékot, az 

együttélési szabályok elfogadását. Támogatjuk az önállósági törekvéseiben, tevékenységében, 

viselkedésében saját énjének érvényesítésében. Törekednünk kell arra, hogy minél több 

lehetőség adódjon a felnőttekkel és a társakkal való közös élményszerzésre. Értő figyelem, 

én-üzenetek, meghallgatás, kérdések megválaszolásával segítjük a kommunikatív képességek 

fejlődését és a kommunikációs kedv fenntartását. 

 

4.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás 

lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelőink aktív részvételével és a megfelelő 

környezet kialakításával történik. A bölcsődei nevelésünk-gondozásunk helyzeteiben a 

szakember ismeretet nyújt, segíti a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. A 

kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során szerepet kap az élmények, 

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

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

nevelői magatartás. Tevékenységeink játék, éneklés, mondókázás, alkotó tevékenységek, 

mesehallgatás, játékos torna, beszélgetések, könyvek nézegetése, egyéb fejlesztő 

tevékenységek a gyermekek önkéntességére épül. Nem lehet elvárás a részvétel, de a 

kisgyermeknevelők tudatos tervező munkája a gyermekek megfelelő módon történő 

motiválás, az élmények közvetítése, a megfelelő visszaigazolás, a nyugodt derűs légkör, a 

testi- lelki szükségletek kielégítettsége, a megfelelő nevelői minta elengedhetetlen a 

fejlődésében. 
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A játékhoz és egyéb fejlesztő tevékenységekhez szükséges feltételeket, légkör, hely, idő, 

eszközök, tapasztalatszerzés, élmények a gyermekek igényeinek, fejlettségi szintjének 

megfelelően alakítjuk ki 

 

5. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei 

5.1. Tanulás 

A tanulásnak kisgyermekkorban a legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az 

érdeklődés és maga a cselekvés. Az egyéni motivációval társuló cselekvésen alapuló tanulás 

segíti leginkább a gyermek fejlesztését. 

A bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata az aktivitás, az önállóság gyakorlásának 

lehetőségét megteremteni. Ezt a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosításával, a gyerekek 

meghallgatásával, véleményének figyelembevételével, kompetencia gyakorlásának 

lehetőségével érjük el. 

Modellnyújtással, bátorító, támogató, megerősítő, elismerő jelenléttel, az élményszerzés 

lehetőségének biztosításával segítjük a tanulást. 

 

5.2. Gondozás 

Gondozás közben nevelünk is. Célunk a nevelés- gondozás során a gyerekek testi-lelki 

harmóniájának elősegítése. 

Minden gondozási helyzetben lehetőséget adunk a kisgyermekek aktív részvételére, elegendő 

időt biztosítunk egy-egy mozzanat megtanulására, sikeres próbálkozásait megdicsérjük. 

A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást, az önállósodást. 

A szokások kialakításának egyik alapja a kisgyermekek kompetenciaigénye, melynek 

kialakulását segíti az általunk nyújtott minta, a támogató, megerősítő jelenlét. 

Feladatunk elérni, hogy a bölcsődéskor végére a gyerekeink sok területen önállóak legyenek, 

kis segítséggel egyedül étkezzenek, öltözködjenek, tisztálkodjanak, a bölcsődében kialakított 

szokásokat, szabályokat továbbvigyék. 
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5.3. Játék 

A játék önkéntes, spontán tevékenysége a gyerekeknek, amely örömérzetet vált ki. A 

személyiség minden területére kiható fejlesztő hatású eredménye van: elősegíti a testi, értelmi, 

érzelmi, és szociális fejlődést. 

Feladatunk, hogy biztosítsuk a játék objektív és szubjektív feltételeit. Egyaránt fontos a 

szabad tevékenységválasztás lehetőségének biztosítása, a gyermek öntevékenységének és 

kreativitásának támogatása, az indirekt irányítás, a megfelelő légkör megteremtése, a 

magányos játék és az együttes játék lehetőségének a megteremtése.   

Mivel tapasztalataink szerint a gyerekeink nagyon keveset mozognak, különös hangsúlyt 

fektetünk a nagymozgásos játékokra.  A szobában, az udvaron, a teraszon, rossz idő esetén a 

konferenciateremben is, lehetőségük van a gyerekeinknek különböző mozgásfejlesztő játékok 

segítségével mozgásigényüket kielégíteni. 

 

5.4. Mozgás 

A mozgás a kisgyermekek életszükséglete, elengedhetetlen feltétele a szervezet harmonikus, 

összehangolt működésének. A mozgás fontos szerepet tölt be az értelmi fejlődésben, feltétele 

és eszköze a tapasztalásnak, a megismerő tevékenységnek, a gondolkozásnak. 

Feladatunk, hogy a szobában és az udvaron egyaránt biztosítsuk a mozgásteret és a 

mozgásfejlesztő játékokat. Minden csoportszobánkban van csúszda, libikóka, ugráló labdák, 

hintalovak, biciklik. 

A játszóudvarok nagy területűek, megfelelő a füves és a burkolt terület aránya. Sokféle 

mozgásformára lehetőséget adó, telepített udvari játékaink is biztosítják a mozgásigény 

kielégítését.   

Bölcsődénk rendelkezik egy tágas emeleti konferencia teremmel is, ami teret ad rossz idő 

esetén a nagymozgásos játékoknak. Rendelkezésre állnak különböző mozgásfejlesztéshez 

szükséges eszközök. 

Cél és feladat a mozgásos játékok biztosításán túl, hogy nyugodt, derűs légkört teremtsünk a 

mozgáshoz is, hogy minél élénkebb, érdeklődőbb legyen minden kisgyermek, minél nagyobb 

örömet találjon a mozgásban.  
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5.5. Mondóka, ének 

Kisgyermeknevelőink feladata, hogy sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre 

adjon lehetőséget.  Az énekelgetést tudatosan alkalmazzuk mindig a spontaneitásra, a 

kisgyermekek önkéntes érdeklődésére és részvételére építve. Napi szinten többször 

megjelenik a spontán dúdolgatás, ritmikus szövegek mondogatása, éneklése, környezet 

hangjainak megfigyeltetése, dallam és ritmushangszerek hallgatása, majd megszólaltatása, 

közös éneklés. A kisgyermeknevelő felelőssége a zenei anyag kiválasztása. Elsősorban a 

néphagyományból válogatunk, amit kiegészítünk a magyar zenei jellegből fakadó 

gyermekdalokkal, amelyek alkalmazkodnak a gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni 

fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához. Fontos, hogy formáljuk esztétikai érzéküket, 

zenei ízlésüket  

 

5.6. Vers, mese 

A verselés, mesélés, képeskönyv nézegetés, bensőséges kommunikációs helyzet a gyerekek és 

a kisgyermeknevelők között, ami érzelmi biztonságot nyújt. A versek, mesék hatással vannak 

a beszéd, a gondolkodás, az emlékezet, a képzelet, a szociális fejlődésre.  

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

kapcsolódhat, befolyásolja a gyermek pillanatnyi állapota, igénye.   

 

5.7. Alkotó tevékenység 

A kisgyermeknevelőink feladata, hogy megteremtsék a rajzolás, festés, gyurmázás 

lehetőségét, a szükséges eszközök segítsék a gyerekek próbálkozásait. Az ismerkedés, az 

eszközök használatának gyakorlása a fontos, a kíváncsiság, az érdeklődés és aktivitás 

megtartása az alkotótevékenységek iránt, közben fejlődik a finommotorika, az érzékelés, 

észlelés: tapintás, forma, tér, szín, méret, alak. Feladat az egyes technikák, eszközhasználat 

megmutatása, az alkotókedv ébrentartása az alkotások elismerésével és megbecsülésével. 
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5.8. Egyéb tevékenységek 

Egyéb tevékenységek különböző élethelyzetekhez, a környezet aktív megismeréséhez, 

egymásról és a környezetről való gondoskodáshoz, a környezet szépítéséhez kapcsolódnak, 

pl.: viráglocsolás, falevelek összegyűjtése. Cél, hogy a gyerekek ezekben a tevékenységekben 

önként és örömmel vegyenek részt, átélhessék az „én csinálom” élményét, de bármikor ki is 

léphessenek belőle. A kisgyermeknevelő feladata, hogy biztosítsa a próbálkozás, az 

együttműködés és a feladatok megosztásának a lehetőségét.  

  

6. A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei 

6.1. Saját kisgyermeknevelő rendszer 

A saját kisgyermeknevelő rendszer alapja a személyi állandóság. A saját nevelő feladata, 

hogy beszoktassa a kisgyermeket a csoportba, vezesse a gyermekkel kapcsolatos 

dokumentációt, regisztrálja a fejlődést, és az ún. ölelkezési időben elsősorban ő nevelje, 

gondozza a kisgyermeket, így teremtve lehetőséget arra, hogy a felnőtt-gyermek kapcsolat 

erősebbé váljon, ami a differenciált bánásmód, az egyénre szabott fejlődés segítésének az 

alapja. 

 

6.2. Gyermekcsoportok szervezése 

Bölcsődénkben hat gyermekcsoport van, kettő csoportba fogadjuk a többségében két éven 

aluli gyerekeket, egy csoportunk integrált, ahol két sajátos nevelési igényű kisgyermeket is 

tudunk nevelni-gondozni, segíteni a fejlesztését, 3 csoportunk homogén csoport.  

Felvételkor a szülői kérést a kisgyermeknevelő megválasztásában lehetőség szerint 

figyelembe vesszük. A leendő csoportok kialakításánál figyelünk a jogszabályi előírásokra és 

a fiúk-lányok hasonló arányára.   
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6.3. Napirend 

Csoportjaink napirendjében a közösség szükségleteit és igényét úgy elégítjük ki, hogy közben 

minden egyes gyermek szükségletét és igényét figyelembe vesszük. Az egymást követő 

gondozási műveleteket sietség nélkül, nyugodt, elfogadó hangulatban, a gyerekek aktivitására 

építve végezzük el. Ez megteremti a biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az időben való 

tájékozódást, az események előrelátását és az önállóság lehetőségét.  

A napirendet csoportonként és évszakonként, csecsemők esetében továbbá egyénenként 

készítik el a kisgyermeknevelők az egységvezető kisgyermeknevelők irányításával. A 

napirendekhez igazodik az egység munkarendjének elkészítése.  

 

7. Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése, gondozása 

Bölcsődénk vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását, fejlesztésüket 

az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el megfelelő szakemberek bevonásával.     

A gyerekek elhelyezési módja teljes integrációban történik, egy egészséges csoportban 2 

sajátos nevelési igényű gyereket fogadunk. 

Nevelésüket, gondozásukat a bölcsőde életébe ágyazottan, egyéni igényeiknek megfelelően 

biztosítjuk.  

Az egyéni fejlesztő foglalkozások a fejlesztőszobában nyugodt körülmények között, a 

sérülésnek megfelelő fejlesztő eszközök és játékok biztosításával történik.  

A kisgyermeknevelők folyamatosan konzultálnak és együttműködnek a gyógypedagógussal.  

Kisgyermeknevelőink figyelnek a szülők problémáira is, segítenek gyermekük másságának 

elfogadásában. 
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8. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások 

8.1. Játszócsoport 

A játszócsoportba szülővel együtt érkeznek a gyerekek, ahol ismerkednek a bölcsődei 

környezettel, játékokkal és társaikkal. A szülők betekintést nyerhetnek a bölcsődei életbe, 

segítséget kaphatnak gondozási- nevelési problémáik megoldásában, kikapcsolódhatnak és 

barátságot köthetnek. Hétről-hétre különböző alkotótevékenység lehetőségét is biztosítjuk, az 

édesanyák és a gyerekek közös élményt szereznek az együttes alkotás közben is.   

Egyéb programok: Télapóvárás, karácsonyi készülődés, farsang, gyermeknap, műtermi 

jellegű fotózás hivatásos fotós által. A szolgáltatást díj ellenében vehetik igénybe a szülők. 

 

8.2. Időszakos gyermekfelügyelet 

Az időszakos gyermekfelügyelet azoknak nyújt segítséget, akik nem tudják megoldani a 

gyermekeik felügyeletét esetenkénti elfoglaltságaik idejére. A bölcsődében nagy tapasztalattal 

és több éves gyakorlattal rendelkező szakképzett kisgyermeknevelőink fogadják őket, a többi 

bölcsődéssel egy csoportban. A szolgáltatást óradíj ellenében vehetik igénybe a szülők és 

étkeztetést is igényelhetnek. 

 

VIII.  

A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 

 

1. Szülők tájékoztatásának formái 

 A szülőkkel való első találkozás alakalmával törekszünk arra, hogy kölcsönös 

szimpátia alakuljon ki. Tájékoztatjuk a szülőt a felvétel rendjéről, alkalmat adunk arra, 

hogy a szülő a bölcsőde életébe betekintést nyerjen. 

 Nyílt napokat szervezünk, melynek során a szülő személyesen tájékozódhat, és 

tapasztalatai alapján dönthet a bölcsődei jelentkezésről. A nyílt nap célja, hogy a 

szülőknek bemutassuk a bölcsődét, beszélgethessünk a pl. a beszoktatásról, 

napirendről és lehetőségük legyen a kérdéseik feltevésére. Minden alkalommal egy-

egy egységben ismerkedhet a szülő kisgyermekével együtt a bölcsődei élettel. 
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 Egy héttel a kisgyermek bölcsődébe érkezése előtt a két kisgyermeknevelő otthoni 

környezetben ismerkedik meg a családdal. A találkozás módot ad arra, hogy a 

nevelőnő megismerje a kisgyermek eddigi szokásait, életét, egyéniségét, a szülők 

információkat nyújtsanak gyermekükről, illetve a szakemberek is információkat adnak 

át a bölcsődei életről. A kisgyermeknevelő ismereteket szerez a család 

életkörülményeiről és lehetőség nyílik a bizalmasabb beszélgetésre. 

 Tájékoztató szülőértekezletet tartunk a nevelési év kezdetén, amely lehetőséget ad a 

bölcsődei élet megismertetésére, információk átadására, megbeszélésére, az 

érdekképviseleti fórum tagjainak bemutatására, megválasztására. 

 A szülőcsoportos beszélgetések lehetőséget adnak a közvetlenebb, az adott csoportot 

érintő kérdések megbeszélésére, átélt élmények, tapasztalatok megosztására. 

  A kapcsolattartás és tájékoztatás egyéni formája valósul meg a napi találkozásokon, 

egyéni beszélgetéseken és a családi füzeten keresztül. 

 A hirdetőtáblán fontos információkról, tudnivalókról tájékoztatjuk a szülőket, ide 

kerülnek az aktuális programokról, változásokról szóló tájékoztatók is. 

 A szülői érdekképviselet érvényesítése érdekében partneri viszonyra törekszünk a 

közérdekű problémák megvitatása során. 

 

2. Ellátás igénybevételének módja 

A felvétel rendjét, feltételeit, az intézmény működését a 1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998 

NM rendelet és a helyi rendelet (41/2013. (XII.20.) Önk. rendelete a gyermekvédelemi 

ellátások helyi szabályairól) szabályozza. 

A bölcsődei felvételi kérelmet minden év április 1. és május 31. napja illetve szeptember 01 - 

szeptember 30. napja közötti időszakban a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője 

formanyomtatványon terjesztheti elő az intézmény vezetőjénél az adott nevelési évre. A 

bölcsőde iránti igényt a szülő/törvényes képviselő – a felvételi időszakon túl – év közben is 

jelezheti az intézmény vezetőjének, de ebben az esetben a gyermek csak a szabad férőhelyek 

függvényében kerülhet felvételre. 
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A bölcsődevezető saját hatáskörben dönt a gyermek felvételéről. A felvételi időszakot 

megelőzően év elején a szülő előzetesen jelezheti ellátás iránti igényét a közzé tett 

’SZÁNDÉKNYILATKOZAT’ formanyomtatványon melyet személyesen illetve online is 

eljuttathat a bölcsődevezetőnek. 

A szülővel való első találkozás alkalmával a bölcsődevezető tájékoztatja a szülőt a felvétel 

rendjéről, felvételhez szükséges dokumentumokról, a beszoktatás módjáról, bölcsődei 

szokásokról.  A felvételre jelentkezők előjegyzésbe kerülnek. Alkalma van a szülőnek arra, 

hogy betekintést nyerjen a bölcsőde életébe, láthasson egy egységet.  

Évek óta szervezünk nyílt napokat a bölcsődénkben, ahol a szülőket a gyerekekkel együtt 

fogadjuk közös játékra, beszélgetésre, ismerkedésre. Ennek időpontjáról több felületen, 

időben tájékoztatja a bölcsődevezető a szülőket. A nyílt napok mellett 

’BÖLCSŐDEKÓSTOLGATÓ SZÜLŐKNEK’ néven a bölcsődevezető részben interaktív 

előadás részben kötetlen beszélgetés keretében tájékoztatást ad a szülők részére a bölcsőde 

működése, a bölcsődei élet (bölcsődei nevelés elvei; módszertana; szokásrendszer; 

tevékenységek; gondozás; nevelés, élelmezés; kapcsolattartás; beszokatás menete - tanácsok, 

ötletek ennek könnyebbé tételéhez…) megismertetése, valamint a beszokatás nehézségeinek, 

a szülőkben lévő kételyek, szorongások csökkentésének érdekében. 

Lehetőség szerint figyelembe vesszük a szülői kéréseket a leendő csoportok kialakításánál. A 

felvételről értesítést kapnak a szülők.     

A bölcsődevezető a szülővel (törvényes képviselőjével) megállapodási szerződést köt. A 

személyes gondoskodás feltételeiről az intézményvezető a szülőt tájékoztatja: az intézmény 

által vezetett nyilvántartásokról, az intézmény házirendjéről, panaszjog gyakorlás módjáról, 

érdek-képviseleti fórumról, fizetendő gondozási, étkezési díjról, adatvédelemmel, 

adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 
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IX.  

INTÉZMÉNYÜNK SZOLGÁLTATÁSAIRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA 

 

1. A tájékoztatás módja 

A bölcsődei programjainkról többféle módon értesítjük a szülőket. A személyre szóló, szóbeli 

meghívásokon túl a faliújságra is készítünk meghívót. A bölcsőde nyilvános facebook oldalán 

tájékoztatjuk a szülőket az aktuális rendezvényeinkről, eseményekről és később a 

rendezvényeken készült felvételeket is megosztjuk a szüleink előzetes írásbeli hozzájárulása 

alapján. Az adott nevelési évben ellátásban részesülő gyerekek szüleinek zárt facebook 

csoportban az aktuális és fontosabb csak őket érintő dolgokról adunk tájékoztatást és 

válaszolunk a felmerülő kérdéseikre. 

Az kétféle étlapot /egy részletes és egy egyszerű változat/ és annak tájékoztató mellékleteit 

külön faliújságon nézhetik meg a szülők. A térítési díjjal kapcsolatos információkról itt is 

értesülhetnek a szülők. 

A bölcsődénk saját honlapján és a városi honlapon keresztül, a hetente megjelenő helyi 

lapban, illetve szórólapon keresztül tájékoztatjuk a családokat az intézményünk által nyújtott 

szolgáltatásokról. 

Ezen túl további lehetőségekkel, ötletekkel próbáljuk megismertetni a bölcsődei ellátást a 

város lakosságával: 

- Facebook oldalon folyamatos tájékoztatás,  

- Helyi médiában tájékoztatás közzététele 

- Bölcsődei ünnepségeknek nagyobb nyilvánosság adása 

- Bölcsőde „kóstolgató” otthon lévő gyermekeknek 

- Családi délutánok, nyílt napok népszerűsítése 

- Szórólapok több felületen történő kihelyezése 

- Városi rendezvényeken részvétel, bölcsőde stand készítése 

- Játszócsoportos alkalmak 
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2. Házirend 

Minden nevelési évben felülvizsgáljuk a házirendet. Változtatás esetén az érdekképviseleti 

fórum tagjai egyetértési jogot gyakorolnak a házirendben foglaltakról és írásban nyilatkoznak 

az elfogadásról. A szülővel kötött megállapodásba foglaljuk bele a házirend átvételének és 

tartalma tudomásulvételének tényét. Minden egység faliújságján megtalálható a házirend.  

A házirend tartalmi elemei: 

 a bölcsőde neve, elérhetősége 

 a bölcsőde nyitvatartási ideje 

 a bölcsődések kíséretével kapcsolatos elvárások 

 a gyermek ruhájának és egyéni használati eszközeinek tárolásával kapcsolatos 

elvárások   

 az orvosi utasítások betartásával kapcsolatos elvárások 

 a gyermek egészségügyi állapotával kapcsolatos elvárások 

 a gyermek gyógyszer és élelmiszer érzékenységi jellemzőivel kapcsolatos   

információnyújtási elvárások 

 a gyermek napközbeni megbetegedésével kapcsolatos elvárások 

 a szülők napközbeni elérhetőségeivel kapcsolatos elvárások 

 a gyermek távolmaradásáról szóló tájékoztatási szabályok 

 a szülőkkel való kölcsönös kapcsolattartási szabályok, annak formái 

 a térítési díj befizetésével kapcsolatos szabályok  

 a bölcsőde területén elvárt viselkedési szabályok  

 szülők kötelességei és felelősségei 

       

3. Bölcsődei dokumentáció 

Kisgyermeknevelők által vezetett dokumentumok: 

 csoportnapló 

 a gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatás (konyhai és létszám jelentők) 

 bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap 

 fejlődési napló 

    családi füzet 
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A megújult szakmai dokumentációban a csoportnapló vezetése jelentősebb szerepet kapott a 

korábbi évekhez képest.  A bölcsődei csoportnapló a bölcsődében, mini bölcsődében nevelkedő 

kisgyermekek adott csoportra vonatkozó dokumentációja. Az intézmény egyik kötelezően 

használatos, hivatalos dokumentuma, amely fontos információkat tartalmaz a gyermekek testi-, 

lelki-, szociális fejlődéséről. A mindennapi fontosabb események és történések rögzítését 

szolgálja az egyes gyermekre és a csoport egészére vonatkozóan. Adattartamával segíti a 

kisgyermeknevelők közötti információcserét, a csoportban zajló pedagógiai munka tervezését és 

értékelését, és támpontot ad a gyermekekről vezetett fejlődési napló vezetéséhez. A csoportnapló 

vezetése hűen tükrözi a kisgyermeknevelők szakmai felkészültségét, tervező, szervező 

készségét, pedagógiai érzékét. 

Az írott üzenetváltás legfőbb eszköze a családi füzet, mely esztétikumával, tartalmával 

nevelőmunkánk fontos tükre, s egyben a családok és a gyerekek számára örök emlékül szolgál.  A 

családi füzeten keresztül tájékoztatjuk a szülőt a gyermek fejlődésében észlelt előrelépésekről, 

az egészségi állapotával kapcsolatos eseményekről, ünnepek alkalmával, kedves versekkel, 

képekkel, köszöntőkkel kedveskedünk a gyerekeknek. 

A törzslapot a fejlődési naplót a gyermek saját kisgyermeknevelője vezeti. A 

kisgyermeknevelők által készítetett havi/negyedéves összefoglalás a gyermek fejlődéséről, 

felöleli a gyermekek tevékenységét és megnyilvánulásaik különböző területeit: fejlettségi 

szintjére, ismereteire, szokásaira lelki világára vonatkozó jellemzőket. 

A dokumentációk vezetésénél figyelembe vett szempontok: tárgyszerűség, hitelesség, 

rendszeresség, szakszerűség, célszerűség, rendezettség. 
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X.  

IGÉNYBEVEVŐK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ SZEMÉLYEK 

JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE 

 

Gyermekvédelem a bölcsődében 

A gyermekvédelmi feladatok ellátását a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló, 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. 

Intézményünkben szociálpedagógusi végzettséggel is rendelkező kisgyermeknevelő 

koordinálja a gyermekvédelmi munkát, az ezzel összefüggésben lévő feladatokat. Minden 

évben a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett gyermekvédelmi konferenciára írásos 

beszámolót készít. 

 

Feladatok 

 Prevenció és a lehetséges korrekció. 

 A kisgyermek jólétének biztosítása. 

 A veszélyeztetettség felismerése és jelzése. 

 A gyermekbántalmazás jeleinek felismerése, jelzése. 

 

Jelzőrendszer működtetése  

 A kisgyermeknevelő, ha bármilyen problémát észlel a gyerekeivel kapcsolatban, erről 

tájékoztatást nyújt az intézményvezetőnek. 

 Védőnővel, házi gyermekorvossal való konzultálás. 

 Szülővel történő beszélgetés. 

 Rendőrség illetve a helyi gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása írásban. 

 Gyermekjogi képviselő: dr. Kocsár Janka Ildikó 

Elérhetősége: janka.kocsar@ijb.emmi.gov.hu 

                       06/20-4899568 
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Kisgyermek joga 

 Biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben élhessen, fejlődhessen. 

 Fejlődéshez szükséges feltételek biztosítva legyenek. 

 Veszélyhelyzetben azonnali segítséget kapjon. 

 Szükség esetén szakemberek segítsék a fejlődését. 

 Lehetősége legyen a játékhoz, tapasztalatok szerzéséhez. 

 Hátrányos szociális körülmények esetén kapjon meg minden segítséget a fejlődéshez. 

 Rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön. 

 

A szülő joga 

 Megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését-gondozását bízza. 

 Megismerje a nevelési-gondozási elveket, szakmai programot melyek alapján 

gyermekét nevelik, gondozzák. 

 Tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől, megismerhesse a 

gyermekcsoport életét. 

 A bölcsőde működéséről véleményt mondjon. 

 Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak védelme, az adatai 

kezelésével kapcsolatos jogok érvényesítése valamint a magánéletével kapcsolatos 

titokvédelem. 

 Az ellátást nyújtó kötelezettségszegése az ellátással a szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatos problémák esetén panasszal élhetnek, melyet a bölcsőde vezetőjéhez lehet 

szóban vagy írásban benyújtani. 

 

A szülő kötelessége 

 A házirendben leírtak betartása. 

 Térítési díjak a bölcsőde által meghatározott időpontig történő befizetése. 

 A család körülményeinek (munkaviszony megszűnése, társadalombiztosítási ellátások 

igénybevétele, stb.) a bölcsődei ellátásra vagy a kiskorú felügyeletének ellátására való 

jogosultságot érintő, továbbá a személyazonosító és egyéb korábban megadott 
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adatokban való változást 8 napon belül írásban köteles a szülő bejelenteni a bölcsőde 

vezetőjének. 

A kisgyermeknevelő joga 

 Szervezze a bölcsődei csoport életét, a nevelési-gondozási elveket, megfelelő 

módszereket szakmailag önállóan gyakorolja. 

 A munkájához szükséges feltételek biztosítva legyenek. 

 Részt vegyen továbbképzésben, kutatásokban, munkájának eredményességét szolgáló 

kísérletben. 

 A nevelési-gondozási feladatokat a szakmai elveknek, a törvényben és a 

jogszabályban rögzített bér és munkaügyi előírásoknak megfelelően, meghatározott 

munkaidőben, az intézményvezető irányításával és ellenőrzésével lássa el. 

 

A kisgyermeknevelő kötelessége 

 Tiszteletben tartsa a gyermek személyiségét és jogait. 

 Együttműködjön a családdal, tiszteletbe tartsa a családi nevelést, etikusan kezelje a 

családról szerzett információit. 

 Hivatásbeli kötelességként végezze gyermekvédelmi feladatát, különleges 

gondossággal, felelősséggel foglalkozzék a hátrányos helyzetük miatt rászorulókkal. 

 Folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel biztosítsa a naprakész szakmai 

műveltségét. 

 

XI.  

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 

 

Évek óta jelen van intézményünkben a szakemberek továbbtanulás iránti igénye, amihez 

széles körű támogatást biztosítunk. A kisgyermeknevelői BA szakot a városunkban működő 

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán van lehetőség megszerezni. 

Bölcsődénk gyakorló helyet is biztosít ennek a képzési formának, folyamatosan fogadjuk a 

hallgatókat. 
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A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról  

szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján kell a kisgyermeknevelőknek a pontszerzési 

kötelezettséget teljesíteni.  

2018. július 01-től a 6 éves továbbképzési ciklus 4 évre csökkent és teljesen átalakult a 

kötelező továbbképzési rendszer. A továbbképzési kreditpontok legalább 20%-át kötelező, 

40%-át munkakörhöz kötött, 40%-át választható továbbképzések során kell megszerezni 

Bölcsődénk 15 kisgyermeknevelője közül 9 kisgyermeknevelő rendelkezik főiskolai 

diplomával, 4 kisgyermeknevelő felsőszintű szakmai végzettséggel, annál is inkább, mert a 

Hajdúböszörményben működő Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 

Kar itt helyben lehetőséget szolgáltat arra, hogy iskolarendszerben képezzék magukat tovább 

a szakembereink, ily módon a diploma mellett megszerezhetik a kreditpontokat is. A főiskola 

által szervezett, szakmánkkal és társszakmákkal kapcsolatos előadásokon, konferenciákon 

rendszeresen részt veszünk. 

Szakdolgozóink továbbképzési terv alapján részt vesznek a szakmai fejlődésüket, mindennapi 

munkájukat segítő képzéseken, továbbképzésen.  Tematikus belső továbbképzési terv alapján 

évente összeállítjuk a fontosnak tartott szakmai témákat, az aktualitásoknak megfelelően. 

Belső szakmai továbbképzéseink legfőbb célja a régi nagyon jó szakmai elméletet és 

gyakorlatot a jól lefektetett szakmai alapokat, a napjainkban érezhető bölcsődei ellátás 

változásához, fejlődéséhez, a pedagógus szemlélethez a mai kor igényeihez igazítani, a 

portfólió és a minősítő vizsga követelményeire felkészülni szakmai munkánkat tökéletesíteni.  

 

Gyakorlóintézményi feladatok 

A kisgyermeknevelők személyisége, szakmai felkészültsége meghatározza az intézményünkben 

folyó munka színvonalát, minőségét. A nevelő-gondozó tevékenységen túl gyakorlóintézményi 

feladatokat is ellátunk minden nevelési évben. Fogadjuk a Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Csecsemő- és Kisgyermeknevelő szakos hallgatóit.  

A kihelyezett tanórákon és az elméleti, demonstrációs termi oktatáson túl a gyakorlatban is 

átadjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, ezáltal bővítjük ismereteiket és mélyítjük el tudásukat. 

Betekintést nyernek a bölcsőde mindennapi életébe, megtapasztalják a szervezési feladatok 

fontosságát. Megmutatjuk számukra a szakma szépségét, nehézségeit is, és megismerhetik a 

gyakorlatban is a 0-3 éves korosztály életkori sajátosságait.  
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XII.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Ezen Szakmai Program az intézmény fenntartója, a Hajdúböszörmény Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének jóváhagyása után lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A korábbi 

Szakmai Program ezzel egy időben hatályát veszti. 

 

Hajdúböszörmény, 2021. március 10. 

 

 Bodó Erzsébet 

 bölcsődevezető 

 

XIII.  

ZÁRADÉK 

A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde Szakmai Programját Hajdúböszörmény Város 

Polgármestere - veszélyhelyzetben Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-

testülete feladat-és hatáskörének gyakorlója - a 72/2021. (III.25.) számú határozatával 

elfogadta. 

Ezzel egyidejűleg a 55/2018.(VI.19.) NISB számú határozattal elfogadott Szakmai Program 

hatályát veszti. 

 

Hajdúböszörmény, 2021. március 31. 

  

 Kiss Attila 

   polgármester 
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1. sz. melléklet 

 
VÁROSI BÖLCSŐDE  

4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Eötvös utca 11-13. 

Telefon: 06-52-227-499  Mobil: 06-20-430-6758   

Email: info@varosibolcsode.hu; hb.varosibolcsode@gmail.com 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött egyrészről Hajdúböszörmény Város Önkormányzat fenntartásában működő 

Városi Bölcsőde képviseletében Bodó Erzsébet intézményvezető, másrészről 

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

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

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

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

 

………………………………………….(sz. idő:………………..) nevű gyermek 

szülője / vagy törvényes képviselője között a gyermek napközbeni ellátása céljából, mely 

szolgáltatást a Városi Bölcsőde 4220 hajdúböszörmény Eötvös u. 11-13. szám alatt nyújtja. 

 

1. Az ellátás kezdetének időpontja: ………..év ……………. hó ………nap 

Gyvt. alapján való jogosultsági idő vége: ………..év ……… hó ….….nap      

 

2. A bölcsőde szolgáltatásai: 

- a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek napközbeni ellátása, szakszerű 

gondozása és nevelése, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a 

szocializáció segítése a mindenkori szakmai irányelveknek megfelelően 

- a gyermek – az ellátás napi igénybevételének idejétől függően – étkeztetésének 

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása. 

 

3. Térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok: 

a.  a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért és külön a 

gondozásért is, a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek, vagy más törvényes 

képviselőnek személyi térítési díjat kell fizetni  

b. a térítési díjat a képviselő testület évenként egy alkalommal határozza meg, 

összegéről az érintettek értesülnek 

c.  A vonatkozó jogszabályok alapján nyújtható kedvezményekről a bölcsőde 

vezetője köteles tájékoztatást adni. 

d. Az étkezési térítési díj meghatározásához a szülőnek ki kell tölteni a 328/2011. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete a „nyilatkozat gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai 

nevelés esetén” elnevezésű nyomtatványt, melynek a-e pontjaihoz a szükséges 

dokumentumokat és a díjfizetési kedvezményeket a kedvezményre való 

jogosultságot igazoló okiratot csatolni szükséges. A nyilatkozat f pontjához, 

semmiféle dokumentumot nem szükséges csatolni. 

 

4.  A vonatkozó jogszabályok által nyújtható kedvezmények alapján a személyi 

térítési díj összege: 

a. gondozási díj:         ……………………..Ft / nap 

b. étkezési térítési díj:……………………..Ft / nap 

mailto:info@varosibolcsode.hu
mailto:hb.varosibolcsode@gmail.com
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5. A bölcsődei ellátás megszűnik: 

a. A megállapodásban megjelölt jogosultsági időtartam leteltével. A bölcsődei 

ellátás az adott nevelési év végén (aug.31.) szűnik meg, ha a gyermek 

harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be. A következő 

bölcsődei nevelési év végén (aug. 31.) szűnik meg a gyermek ellátása, ha 

harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be. Ha a 

gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 

szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, óvodai jelentkezését a 

kisgyermeknevelője, védőnője nem javasolja és a Hajdúböszörményi Járási 

Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya a javaslatok alapján a szülő által 

beadott kérelmet engedélyezi, bölcsődében tovább gondozható. 

b. A jogosultsági feltételek megszűnésével (kistestvér megszületésével vagy 

egyéb okból a munkahely megszűnik) 

c. A szülő kezdeményezésére. 

d. Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki gyermekorvos vagy 

szakorvos szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem 

gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek 

egészségét, fejlődését. 

 

6. A család körülményeinek a bölcsődei ellátásra (munkaviszony megszűnése, 

társadalombiztosítási ellátások igénybevétele, stb.) vagy a kiskorú felügyeletének 

ellátására való jogosultságot érintő, továbbá a személyazonosító adatokban való 

változást 8 napon belül írásban köteles a szülő bejelenteni a bölcsőde vezetőjének. 

7. A bölcsőde működésének részletes szabályait és rendjét a Városi Bölcsőde Szervezeti 

és Működési Szabályzata, valamint a Házirend tartalmazza. 

8. A szülő / törvényes képviselő a Házirend egy példányát átvette, az abban foglaltakat 

tudomásul veszi, vállalja a betartását. A Házirend a szülőkre és a hozzátartozókra 

egyaránt vonatkozik.  

 

Szülői nyilatkozat 

 

9. A szülő / törvényes képviselő a bölcsődevezető tájékoztatását az alábbiról tudomásul 

veszi: 
a. a szolgáltatások rendjéről és tartalmáról, 

b. a gyermekről vezetett nyilvántartásokról 

c. a bölcsődei ellátás megszűnéséről, 

d. a fizetendő térítési díjról, 

e. a panaszok gyakorlásának módjáról, 

f. az ellátottak jogait és érdekeit képviselő Érdekképviseleti Fórumról, 

g. a Házirendről. 

h. az adatvédelemről 

10.  A szülő nyilatkozik arról, hogy az intézményi nyilvántartásokhoz szükséges 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz, és a felvételnél közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Hajdúböszörmény, …….év ………………hó ……….nap 

 

                 -----------------------------------                                     ---------------------------------                                                 

               szülő / törvényes képviselő                                                 bölcsődevezető 


