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1. Általános információk 

Intézmény neve: Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda 

és Bölcsőde 

Intézmény címe: 4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 

134. 

Működési terület: 

Újszentmargita és Folyás 

közigazgatási területe  

 

Férőhelyek száma: 24 fő 

Fenntartó: Újszentmargita Község 

Önkormányzata 

Nyitva tartása: hétfőtől- péntekig 07:00 – 17:00 óra 

között 

Telefonszám: 

:06-52-214-021 

 

E-mail cím: hetszinviragovi2015@gmail.com 

Szakmai program érvényességi 

ideje: 

2018. 02.01. 

A programért felelős neve: Szabóné Sánta Katalin 
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2. Az intézmény működését és szakmai programját meghatározó 

jogszabályok, irányelvek: 

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

 1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról 

  1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a szociális valamint a gyermekjóléti és 

Gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

 A szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rend. 

 19 és 20/2017.(IX.18.) EMMI rendelete, a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást 

nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy 

képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről. 

● 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 

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

gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről. 

● Bölcsődei nevelés- gondozás országos Alapprogramja (15/1998. NM rendelet 10. 

számú melléklete) 

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

adatainak működési nyilvántartásáról. 

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

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

● 25/2017.(X.18) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást 

nyújtó személyek vezetőképzéséről. 

● 369/2013. (X.24.) Korm. rend. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

● 1/2015 (II.12.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról. 

● Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai (Módszertani levél - Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal Budapest, 2012.) 
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3. A bölcsőde alapfeladata 

A bölcsőde alapfeladata a családokban nevelkedő, 20 hetestől 3 éves korú - sajátos nevelésű 

igényű gyermekek esetében legfeljebb 6 éves korig – kisgyermekek napközbeni nevelése és 

gondozása. Legfontosabb feladata az életkori sajátosságokat figyelembe véve gondoskodjon a 

3 éven aluli gyermekek neveléséről, gondosáról, valamint elősegítése testi-szellemi 

fejlődésüket. Ha a gyermek betöltötte a 3. életévét a bölcsődei nevelési-gondozási év végéig 

(augusztus 31.) maradhat a bölcsődében. Óvodai nevelésre nem érett gyermek 

továbbgondozható a bölcsődében. A bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásokkal 

segítheti a családokat. 

4. Az intézménybe történő felvétel rendje 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akiket szülei valamilyen ok miatt nem 

tudják biztosítani a napközbeni ellátását. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint a bölcsődébe a gyermek 20 hetes 

korától 3. életévének, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek 

a 3. életévét betölti. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 

szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa 

nem javasolja, bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

 

A gyermek bölcsődei felvételét a szülő, illetve a szülő hozzájárulásával a 

● körzeti védőnő; 

● háziorvos – gyermekorvos; 

● szakértői és rehabilitációs bizottság; 

● szociális illetve családgondozó; 

● gyermekjóléti szolgálat; 

● gyámhatóság kezdeményezheti. 

5. Ellátandó célcsoport és terület jellemzői 

Az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Hajdú-Bihar megye 

megyeszékhelyétől 60 km-re Újszentmargitán található. Lakosainak száma 2017-ban 1486 fő. 

A településen kevés a munkalehetőség, ezért sokan más településen, ill. külföldön vállalnak 
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munkát. Fokozatosan növekszik intézményünkben a hátrányos, halmozottan hátrányos  

helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek száma. A hátrányos helyzetűek 

számának növekedéséhez a törvényi változások is hozzájárultak. A bölcsődéseink 50%-a 

hátrányos-, halmozottan hátrányos  helyzetű, 30%-a etnikai kisebbséghez tartozik. A beíratott 

gyermekeink nagy egyéni eltérésekkel érkeznek az intézménybe, testileg közepesen fejlettek. 

5.1. Intézményünk bemutatása 

A bölcsőde jól megközelíthető helyen a község központjában helyezkedik el, az óvodával 

egy épületben külön bejárattal és udvarral. Az intézmény két bölcsődei csoportszobából és a 

kiszolgáló helyiségekből áll. A játszóudvart, az életkori sajátosságokat figyelembe véve 

alakítjuk ki. 

 

Bölcsődénk pedagógiai hitvallása: 

● Biztonságérzetet nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek 

saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely 

képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, élmény és fantázia világa 

gazdagodhat, és kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége. 

● A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek 

egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Ebben a 

folyamatban nincs kiinduló és elérendő fejlettségi szint, hiszen a bölcsődei felvételnek 

sincsenek tanult fejlettségi kritériumai (pl.: nem kell tudni önállóan enni, szobatisztának 

lenni, beszélni stb.). 

● Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körülölelő világra nyitott, 

érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok 

megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a 

későbbiekben segíti a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak 

az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni. 

● Vidám kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk bölcsődénkben. 

● Minden kisgyermeknek lehetőséget adjunk rendszeres testmozgásra, sokoldalú 

fejlődésre. 

● Törekszünk arra, hogy pozitív példákon keresztül gyűjtsenek tapasztalatot, élményt 

környezetükről. 
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5.2. Személyi feltételek 

● 1 fő intézményvezető: Óvodapedagógus, Fejlesztőpedagógus diplomai végzettséggel. 

● 2 fő kisgyermeknevelő: Kisgyermekgondozó, - nevelő oklevél, középfokú 

végzettséggel. 

● 1 fő bölcsődei dajka. 

● Az étkeztetés szakmai feladatait 1 fő szakács látja el (szakács végzettséggel) és 1 fő 

élelmezésvezető (élelmezésvezetői végzettséggel).  

● 1 fő bölcsődeorvos megbízási szerződéssel. 

5.3. Tárgyi feltételek 

Bölcsődénk tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését-gondozását, megfelelnek a 

biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak. A bölcsőde tárgyi feltételrendszerét a 

törvényi előírásoknak megfelelően alakítottuk ki.  

A csoportszobák korszerű gyermekbútorokkal, és a bölcsődés korosztály számára 

alkalmazható játékkészlettel vannak felszerelve. A bútorok megfelelő elhelyezésével alakítjuk 

ki az elkülönített, nyugodt játszóhelyeket. Elegendő hely van a nagymozgásos 

tevékenységekhez és a csendes játékhoz is. 

Intézményünkön belül só-játszószoba található, amelyet hetente egy-két alkalommal 

látogatnak meg a bölcsődés gyermekek és a kisgyermeknevelők. A szülőket írásban 

nyilatkoztatjuk a só-játszószoba használatáról.   

A bölcsőde által használt játszóudvar az óvoda udvarától elkülönülő, változatos 

mozgáslehetőségeket biztosító terület.  

 

6. Bölcsődei nevelés-gondozás célja, alapelvei 

 

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan 

viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak 

változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek 

segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. 

A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles 

körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós 

tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát 
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intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők 

munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

Legfőbb törekvésünk, hogy kiaknázzuk az egy intézményként működő bölcsőde-óvodában 

rejlő lehetőségeket, és biztosítsuk a gyerekek 20 hetes kortól 7 éves korig történő folyamatos, 

egymásra épülő gondozását, nevelését, fejlesztését. Az óvoda mindenkor épít a bölcsődében 

folyó nevelőmunkára. A gyermekek bölcsődés társaikkal a megszokott közösségben kezdhetik 

el az óvodai életet. 

6.1. A család rendszerszemléletű megközelítése 

 A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges 

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

komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket, hanem a családot is 

kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet 

kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a 

szakember hozzájárulhat a család életminőségének javításához. 

6.2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a 

kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a koragyermekkori 

intervenció szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a kisgyermeknevelő feladata az 

esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése és jelzése. 

6.3. A családi nevelés elsődleges tisztelete 

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

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

erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében. Mindezek értelmében fontos a szülők számára 

lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató életébe. 

6.4. A kisgyermeki személyiség tisztelete 

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

szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, bánásmód illeti meg. A 
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bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és 

a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok 

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

valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására. 

6.5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

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

feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő 

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

kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai 

kompetenciái fejlesztéséért. 

6.6. A biztonság és a stabilitás megteremtése 

A kisgyermek egyéni igényeitől függő bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz 

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

biztonságának újrateremtésére. A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága 

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

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

folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések 

tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események 

sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában 

foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is. 

6.7. 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. 

6.8. Egyéni bánásmód érvényesítése 

A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, 

hiteles nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek 
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spontán érésének, egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, 

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

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

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

szolgáltatóhoz járó kisgyermekek mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben 

részesüljön érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodásban és támogatásban. 

6.9. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensőséges, 

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

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

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

szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit. 

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

nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere. 

6.10. A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

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

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

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

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. Feladatellátás részletes szakmai tartalma 

7.1.  Gyermekkép 

Gyermekképünk a nyugodt, harmonikusan, élményekkel teli gyermek, aki képes saját 

természetes kíváncsisága által tanulni és fejlődni. Szeretettel fordul az őt körülvevő világhoz 

(környezetéhez, felnőttekhez, társaihoz), valamint konfliktusait, életében felmerülő problémáit 

életkorához mérten megfelelően tudjuk kezelni, szükség esetén segítséget kérni a megoldáshoz. 
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7.2. A bölcsődei nevelés feladata 

7.2.1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése  

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

kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia 

fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével 

valósul meg. A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők 

közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat 

elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban 

gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel 

a kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód 

kialakításában. A kisgyermeknevelő, mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a 

szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos 

ismereteket, módszereket.  

7.2.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása  

A szakemberek feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, 

támogatása, a harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet megteremtése. A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási 

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

és az évszakhoz igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő változatos és egészséges 

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

Az egészséges életmód, az egészségnevelés érdekében törekedni kell az alapvető kultúrhigiénés 

szokások kialakítására. A prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális 

szakemberek is bevonhatók: gyermekorvos, gyógypedagógus, pszichológus, mentálhigiénés 

szakember, gyermekfogszakorvos stb.  

7.2.3. Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése  

A biztonságot nyújtó nevelői magatartás magában foglalja a szakember érzelmi 

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

üzenetek rendszeres közvetítését, a világos elvárások és határok megfogalmazását. A 

kisgyermek bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe történő kerülése több lehetőséget teremt a 

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

az empátia gyakorlásának színterei, amelyek hozzájárulnak az érzelmi és társas kompetenciák 
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fejlesztéséhez. Törekedni kell az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti 

nyitottság megőrzésére. A kisgyermeknevelő feladata a kisgyermekek beszédkészségének 

fejlesztése érdekében az ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása, a 

kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása a bölcsődei nevelés-gondozás minden 

helyzetében, mondókák, énekek, versek, mesék közvetítésével. Különös figyelmet kell 

fordítani a hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi kompetenciáinak fejlesztésére 

szükség esetén más segítő szakemberek bevonásával is.  

7.2.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése  

A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás 

lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő környezet 

kialakításával történik. A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a szakember ismeretet 

nyújt, segíti a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. A kisgyermek 

igényeihez igazodó közös tevékenység során szerepet kap az élmények, viselkedési és 

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

választás és a döntési képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző nevelői magatartás. 

 

8. Kiemelt szakmai célkitűzések 

8.1. Kapcsolattartás a családokkal 

A családokkal való kapcsolattartás során a célunk a családok megismerése. Mivel a szülő 

ismeri legjobban gyermekét így közvetíteni tudja szokásait, szükségleteit, igényeit 

nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt.  A családi nevelés tiszteletben tartásával 

együttműködünk a szülőkkel, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot velük. 

 

● 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 azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét 

bízza. A családlátogatás fontos színtere a bizalmi kapcsolat megalapozásának, ami feltétele 

a későbbi jó együttműködésnek.  
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● Beszoktatás: A szülőkkel történő hosszú beszoktatás során a kisgyermek és a 

kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új 

környezetének elfogadásában. Ez jelentősen megkönnyíti beilleszkedését a közösségbe és 

csökkenti az adaptáció során fellépő negatív tüneteket. Ideje kb. 2 hét. A szülővel történő 

fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya, az apa 

vagy más családtag jelenléte biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a gyermek között 

az érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új környezethez való 

alkalmazkodást. A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során a 

kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a szülő információt kap a bölcsődei 

nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés sajátosságairól.  

A szülővel történő fokozatos beszoktatás lépései: 

- Amikor a szülők eldöntik, hogy gyermeküket bölcsődébe szeretnék adni, felkeresik 

a szakmai vezetőt, és személyes beszélgetés alapján egyeztetik az ideális időpontot 

a gyermek bölcsődei felvételéről. Ekkor a szülő tájékoztatást kap a felvétel 

feltételeiről, valamint a bölcsődében folyó napirendről, szakmai munkáról. 

- A bölcsődevezető és a kisgyermeknevelő korrekt tájékoztatással teremtse meg az 

együttműködés feltételeit. 

- A szülő részéről a módszer elfogadása, és együttműködő részvétele. 

- A beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében 

legalább 2 hét legyen. 

- Az első héten az anyával (szülővel) együtt van jelen a gyermek. Ebben az esetben 

a szülő végzi a gondozási műveleteket, és a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át 

a gyermek gondozását, amit a gyermek elfogad. Fokozatosan emeljük az itt 

tartózkodás idejét is. 

- A második héten már a gyermek a szülő állandó jelenléte nélkül van a bölcsődében. 

Az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget a gyermeknek, ezért 

fontos hogy az elaltatás és az ébredés idejében a szülő a bölcsödében tartózkodjon. 

Egy kisgyermeknevelő egyszerre csak egy gyermek beszoktatását végezheti, és a 

szakmai elvek figyelembevételével az egyéni, otthoni szokásokat is be tudja építeni. 

- Egy kisgyermeknevelőhöz egy időben csak egy gyermek kerüljön beszoktatásra a 

fokozatos beszoktatás megszervezéséhez célszerű beszoktatási tervet készíteni. 
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● Beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor: Fontosnak tartjuk a kölcsönös tájékoztatást 

a bölcsődébe érkezéskor és távozáskor egyaránt. Reggel a szülő nyújt információt a 

gyermekkel kapcsolatos eseményekről, a gyermek egészségi állapotáról, az esetleges 

változásokról. Hazaadáskor a kisgyermeknevelő tájékoztatja a szülőket a gyermek 

bölcsődében töltött napjáról. 

 

● Üzenő füzet: Használata folyamatosan történik. Ebbe a szülő is bejegyez fontosabb 

kéréseket, valamint tájékoztatást ad a gyermek távolléti idején történt eseményekről. A 

kisgyermeknevelő a beszoktatásról készít bejegyzést, valamint a gyermek egy-egy, a 

fejlődése során elért változásról (pl. szobatisztaság, beszéd, mozgás, játékfejlődésről) és a 

törzslapon vezetett fontosabb változásról, a negyedévenkénti értékelésről.  

 

● Szülői értekezlet: Szülői értekezleten tájékoztatást adunk a családok részére a bölcsődei 

életről, a szakmai programokról, a szülők jogairól és kötelezettségükről, a házirendről, a 

bölcsőde napirendjéről. Tájékoztatást adunk a rászoruló családok térítési díjkedvezmény 

igénylésének lehetőségéről a szükséges nyomtatványok biztosításával, a bölcsődében folyó 

korszerű táplálkozásról az életkori szükségletek figyelembe vételével. Megismertetjük a 

Panaszkezelési Szabályzatot, megválasztjuk az Érdekképviselet elnökét és tagját. 

 

●  Nyílt napok: Előzetes megbeszélés után egy-egy folyamatba betekintést nyerhet a szülő, 

ezzel is segítve a kisgyermeknevelő és a szülő kapcsolatépítését. A tavasz során leendő 

bölcsődéseink és szülei számára „Bekukkantó nap”-ot tartunk, melyen megismerkedhetnek 

a bölcsőde szakmai munkájával, szokásaival. 

 

● Közösen szervezett programok: Évente több alkalommal közös programokat szervezünk 

a családokkal. Ezek a Tök jó nap, Mikulás, Karácsonyi ünnepség, Farsang, Gyermeknap 

és a bölcsődei ballagás. 

8.2. Egészségvédelem 

Bölcsődénk egészségvédelemi tevékenységének célja a gyermekek testi-, lelki egészségének 

megőrzése, az egészséges életmód, a helyes szokások megalapozása. Személyes 

példamutatásra építve derűs, elfogadó légkörben naponta biztosítjuk a folyamatos játékot, az 

elegendő szabadlevegőn tartózkodást, a gyermekek fejlettségének, állapotának megfelelő 

étrendet. 
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● Mozgásfejlődés elősegítése: Kisgyermeknevelőink tisztában vannak a mozgás 

fontosságával csecsemő és kisgyermekkorban, éppen ezért igyekeznek minél több 

mozgásos tevékenységet biztosítani a gyermekek számára. A csoportszobában lehetőség 

van a libikóka, kismotor, hintaló használatára. Az udvaron, a friss levegőn ugyancsak 

libikókázhatnak, kismotorral, labdával játszhatnak a gyermekek. A tornaterem és a 

műfüves pálya nyújtotta lehetőségeket szintén igénybe vesszük a gyermekek 

mozgásigényének kielégítése érdekében. A biztonságos mozgás érdekében a környezet 

balesetmentességéről, valamint állandó felügyeletről gondoskodnak kisgyermeknevelőink. 

A mozgás pozitívan hat az idegrendszerre, a növekedésre, az egészség fenntartására, a 

betegségek megelőzésére, valamint segíti az én-tudat fejlődését és az alkalmazkodást. 

 

● Lelki egészség megőrzése: A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a 

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

állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Bölcsődénkben a 

kisgyermeknevelők tudják jól, hogy a gyermek személyi- és tárgyi környezetének 

állandósága („Saját kisgyermeknevelő” rendszer, felmenőrendszer, csoport- és 

helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot. Tapasztalatok szerint a személyi változás, a 

helyváltoztatás hosszú időre elbizonytalanítja, kizökkenti egyensúlyukból a gyermekeket, 

ezért nyugodt fejlődésük érdekében fontos az állandóság. Egy csoportban 10-12 hasonló 

korú gyermek van együtt 2 kisgyermeknevelővel, ugyanabban a szobában. Minden 

gyermeknek van „saját kisgyermeknevelője”, aki fokozottan felelős a csoportjába járó 5-6 

gyermekért, ő az a személy, aki az anyától megismeri a gyermek otthoni szokásait, a vele 

kapcsolatos fontosabb teendőket. A nap nagy részében ő gondozza a gyermeket, eteti, 

öltözteti, lefekteti, ha igényli, szeretgeti, ölbe veszi, dúdolgat, mesél neki, megvigasztalja 

őt, ha bánatos, s bölcsődei tartózkodása végéig ő kíséri, segíti fejlődését. 

8.3. Érzelmi nevelés 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek képessé váljanak a különböző érzelmek felismerésére, 

kifejezésére és megfelelő módon történő kezelésére. Az érzelmi fejlődésre kiváló lehetőséget 

biztosítanak a művészetek, legyen az irodalom, az alkotó tevékenység vagy a zene.  

 

● Vers, mese: A vers, mese nagyhatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi (beszéd, 

gondolkodás, emlékezet, képzelet) és szociális fejlődésére. A mondóka, vers ritmusa, képes 



 
17 

könyv nézegetése közbeni közelség, a mese tartalma az érzelmeken keresztül hat a 

gyermeki személyiségre. Kisgyermeknevelőink a gyermekek életkorának, fejlettségének 

megfelelően választanak az aktuális évszakhoz és a közelgő ünnephez kapcsolódó 

mondókákat, dalokat, verseket, amelyeket megismertetnek a gyermekekkel.  

 

● Alkotó tevékenység: A tevékenység maga az örömforrás, érzelmek feldolgozása, 

önkifejezés. A kisgyermeknevelő életkornak megfelelő, változatos eszközökkel, játszóhely 

biztosításával, állandó felügyelettel segítik a tevékenységet. A gyermekeknek lehetőséget 

biztosítunk firkálásra, rajzolásra, só-liszt gyurmázásra, papír gyűrésére és tépésére, 

ujjfestésre, vastagecsettel történő festésre. Az elkészült alkotásokkal dekoráljuk a folyót, 

valamint a csoportszobát. 

 

● Zene: A dalos játékok, a ritmikus mondókák, énekelgetés hatással van a gyermekek társas 

kapcsolatainak, mozgásának- és hangadásának alakulására. Az énekelgetés, dúdolás, a 

höcögtetés, az érintgetés a felnőtt, a gyermek érzelmeinek is pozitív irányultságát 

eredményezi. A versekhez, mondókákhoz hasonlóan a dalok kiválasztásánál is nagy 

szerepet játszik a csoporthoz tartozó gyermekek életkora, valamint a dal témájának 

aktualitása. Kisgyermeknevelőink segítik, hogy a gyermekek megismerjék és kipróbálják 

a különböző zajkeltő eszközöket és hangszereket (pl. xilofon, cintányér, dob, 

csörgők…stb.).  

8.4. Környezeti nevelés 

Célunk, hogy a gyermekeket életkoruknak megfelelő szinten és mértékben megismertessük 

az őket körülvevő természettel (pl. állatok, növények, időjárás, stb.) és társadalommal 

(ünnepek, hagyományok, család, stb.), felkeltsük és fenntartsuk az érdeklődésüket, további 

játékos formában történő ismeretszerzésre ösztönözzük őket. 

 

 

8.5 A játék:  

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és 

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

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 
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környezettel, majd időben előrehaladva kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja 

az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. A játék tehát olyan komplex 

tevékenységforrás, melyet a kisgyermeknevelőnek tudatosan kell felhasználnia a nevelés 

folyamatában, célja eléréséhez. 

Nagyon fontosnak tartjuk az olyan hangulatok, inger gazdag tárgyi lehetőségek megteremtését, 

melynek hatására a gyermek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul.  

A kisgyermeknevelő feladatai a játékkal kapcsolatban: 

● Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése. 

● A napirenden belül elegendő eszköz, idő, és hely biztosítása. 

● Helyes nevelői magatartás a gyermek igénye szerinti kezdeményezés, és 

szerepvállalás a játékban. 

● Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek (együttjátszás) 

biztosítása. 

● A gyermeki játék önállóságának biztosítás. 

 

9. Szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültségének biztosítása 

9.1. Képzés, továbbképzés 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára 

kötelező a szakmai továbbképzés, melyet az 1993. évi III. tv. szabályoz, a részletes szabályokat 

a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza. Rendelet írja elő a személyes gondoskodást 

végzők továbbképzési kötelezettségét és a teljesítés lehetőségét. A képzési ciklus alatt felsőfokú 

végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni. A 

kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre meghatározott 

ütemterv alapján történik. 

9.2. Önképzés 

A munkájára igényes szakember a továbbképzéseken való részvételen felül is rendszeresen 

képzi önmagát. Kisgyermeknevelőink szakkönyvek és szakfolyóiratok olvasásával, valamint a 

munkájukhoz kapcsolódó internetes tartalmak böngészésével folyamatosan fejlesztik 

ismereteiket. 
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10. A bölcsőde kapcsolatrendszere 

10.1. Bölcsődénk és óvodánk együttműködése 

● Az együttműködést segíti, hogy nemcsak szervezetileg, de fizikailag is 

összekapcsolódunk, ezért jól ismerik az intézmények dolgozói egymás szakmai 

munkájának sajátosságait. 

● A két intézmény szoros, egymás munkáját segítő szakmai kapcsolatban áll. 

● Lehetőség nyílik közös programok szervezésére, amelynek mindkét szervezeti egység 

gyermekeinek, szülőinek, dolgozóinak közös élményt adnak, de tiszteletben tartják az 

életkori sajátosságokból adódó különbségeket is. 

10.2. Bölcsőde kapcsolatai 

● A védőnő havonta látogatja az intézményt. Figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. 

● A bölcsőde kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal, az óvoda gyermekvédelmi 

felelősével. 

● A fenntartó Önkormányzattal: Az intézményvezető rendszeresen beszámolót készít a 

fenntartó számára a bölcsőde működéséről, szakmai munkájáról. 

11. A tájékoztatás helyi módja 

A szolgáltatással kapcsolatos információ megismerhető: 

● Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde honlapja  

● Helyi televízió közvetítés 

● Intézményen belüli hirdetőtábla, amin kifüggesztésre kerül:  

- Beíratás időpontja 

- Érdekképviseleti szerv 

- Szülői érdekképviselet 

- Gondozási sorrend 

- Felvételről tájékoztatás 

- Felvett gyermekek névsora 

- Házirend 

- Gazdasági szabályzat 

- A térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályok 

- Aktuális programok, tudnivalók 
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12. Jogvédelem 

12.1. Az ellátottak általános jogainak védelme 

● Szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szolgálat biztosított 

teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota 

alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevétele. Az alapszolgáltatásban részesülő 

számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, általános és speciális jogokat kell 

biztosítani. 

● A szolgáltatás során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármely okból, így különösen 

az ellátott neme, vallása, nemzeti és etnikai hovatartozása, politikai, vagy más 

véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya, vagy korlátozottsága, fogyatékossága, 

születési vagy egyéb helyzete miatt. 

● A szociális szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét kell biztosítani. Az 

ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzete csak a törvényben, illetve kormányrendeletben 

meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 

● A családsegítő szolgálat által biztosított szolgáltatásokat oly módon végzi, hogy különös 

figyelemmel legyen az ellátottak élethez, emberi méltósághoz való jogaira. 

● Személyes adatok védelme, valamint magánéletével kapcsolatos titokvédelem illeti 

meg. Az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személy férhet hozzá. 

12.2. A fogyatékos személyek speciális jogainak védelme 

● Akadálymentes közlekedés biztosítása. 

● Információhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítása. 

● A képességek, készségek fejlesztése, illetve az állapotfenntartás vagy javítás 

lehetőségeinek megteremtése. 

● Önrendelkezés elve, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek 

tiszteletben tartása. 

● Társadalmi integrációhoz való jog, más személyekkel történő kapcsolat létesítése, 

kapcsolat tartása, valamint az intézmények, szolgálatok igénybevétele, elérése. 

12.3. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme 

● A szociális ágazatban foglalkoztatottak vagy munkaviszonyban álló személyek 

esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, 
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tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, és személyi jogaikat elismerjék, valamint a 

munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

● A dolgozó eredményes munkájának feltétele saját egészsége, ezért kötelező a részvétel 

az időszakos foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatokon. Fertőző betegségben 

szenvedő munkatárs a szolgálatnál nem tartózkodhat, munkát nem végezhet. 

12.4. Érdekképviseleti Fórum 

Intézményünkben Érdekképviseleti Fórum működik az igénybevevők jogainak, védelmének 

biztosítása érdekében. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai a szülők, az intézmény dolgozói és az 

önkormányzat képviselője. 

Bölcsődénkben az Érdekképviseleti Fórum összetétele a következőképpen alakul: 

- az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselők közül 2 fő; 

- az intézmény közalkalmazottai közül 1 fő; 

- az intézményfenntartó Önkormányzat képviseletében 1 fő. 

Erről a gondozási egység átadójában faliújságon történik a szülők tájékoztatása. A szülők 

panasszal fordulhatnak a bölcsőde vezetőjéhez, az intézmény vezetőjéhez, valamint a fenti 

Fórumhoz. 

Az Érdekképviseleti Fórum – az 1997. évi XXXI. Törvény szabályainak alkalmazásával – 

megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, 

intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartó önkormányzatnál, a gyermekjogi képviselőnél, 

illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

 

 

 

 

 

 

Újszentmargita, 2018. Január 15. 

 

      

 

 

 

Szabóné Sánta Katalin 

intézményvezető 
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MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Mely létrejött egyrészről az Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, (Újszentmargita, 

Rákóczi út 134.) képviseletében: Szabóné Sánta Katalin intézményvezető, a továbbiakban 

Intézmény, 

 

Másrészről 

 

Név:………………………………………………………… 

 

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

 

Anyja neve:…………………………………………………. 

 

 

………………………………………(sz. idő……………………….) nevű gyermek szülője / 

törvényes képviselője között a gyermek napközbeni ellátása céljából, mely szolgáltatást az 

Intézmény a …………..számú, ………………………..utca……..házszám alatt nyújtja. 

 

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

 

2./ Várható időtartama:……………………..év……………………….hó………..nap 

 

3./ A bölcsőde szolgáltatásai: 

 

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

gondozása és nevelése, a mindenkori szakmai irányelveknek megfelelően, 

- a gyermek – az ellátás napi igénybevételének idejétől függően – étkeztetésnek ( 

reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása. 

 

4./ Térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok: 

 

- a bölcsődei ellátásért a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek vagy más törvényes 

képviselőnek személyi térítési díjat kell fizetni, 

- a személyi térítési díjat az községgondnokság vezetője állapítja meg, 

- a szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj, 

- a normatív és egyéb kedvezmények köréről – a vonatkozó jogszabályok alapján – 

bölcsőde vezetője köteles tájékoztatást adni. 

 

Amennyiben a kötelezett személy a megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, az 

értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat. 

 

A térítési díj fizetésére kötelezett:…………………………………………………………… 



 
24 

A térítési díj fizetésének kezdete:……………………év…………………hó………nap 

 

Az 1/2015.(II.12.) sz. rendeletre hivatkozva: 

A személy térítési díj összeg:……………………Ft/nap 

 

A térítési díj befizetése tárgyhó 10.-ig, ill. az élelmezésvezető által kifüggesztett pótbefizetés 

időpontjában történik. 

 

5./ A család körülményeinek a bölcsődei ellátásra (munkaviszony megszűnése, „TB” 

ellátások igénybevétele, stb.), vagy a kiskorú felügyeletének ellátásra való jogosultságot 

érintő, továbbá a természetes személyazonosító adatokban való megváltozását 8 napon belül 

írásban kötelesek bejelenteni a bölcsőde vezetőjénél. 

 

6./ A Bölcsőde működésének részletes szabályait és rendjét a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, valamint a Házirend tartalmazza. 

 

7./ A bölcsőde vezetőjének tájékoztatását 

 

- a szolgáltatások rendjéről és tartalmáról, 

- a gyermekről vezetett nyilvántartásokról,  

- a bölcsődei ellátás megszűnéséről, 

- a fizetendő térítési díjról, 

- a panaszok gyakorlásának módjáról, 

- a jogosult jogait és érdekeit képviselő Érdekképviseleti Fórumról,  

- a Házirendről 

 

    tudomásul veszem. 

 

   8./ Az intézményi nyilvántartásokhoz vállalom a szükséges adatok szolgáltatását. 

 

 

 

 

 

Újszentmargita, …………..év………………………hó………..nap 

 

 

 

 

 

 

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

 Szülő/törvényes képviselő    intézményvezető 
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