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Gyermekképünk 

 

Egy sokoldalúan, harmonikusan fejlődő gyermek, aki testileg, lelkileg egészséges. 

Nyitott az őt körülvevő világ ingereinek befogadására. Érdeklődő, kreatív, kitartó. 

A saját teljesítő képességének megfelelően tevékenykedik. Jól érzi magát a 

közösségben. Örömben, nyugalomban, szeretetteljes légkörben éli meg 

mindennapjait. 

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egyéni ütemben, sajátos módon 

fejlődnek, a mai értékeket vesztett, rohanó világban is képesek szeretetet adni 

 

. 

 

 

Intézményünk bemutatása 

 

Már évek óta igény merült fel községünkben a 2 és 3 év közötti gyermekek 

napközbeni ellátására. Ezt a célt szolgálta a Mini csoportunk, ahová azokat a 

gyermekeket vettük fel, akik év közben (szeptember és május 31. között töltötték 

be a 3. életévüket, és a kiscsoportot kétszer járták). Az integrált intézmény 

bölcsődei csoportja biztosítani tudja 1,5 éves kortól a kisgyermekek napközbeni 

ellátását, és olyan hiánypótló szolgáltatást kínál a lakosság számára, mely valós 

igények kielégítését szolgálja. 

Óvodánk és bölcsődénk falusi környezetben, tágas udvarral – a bölcsődének külön 

lekerített udvarrésszel – a település közepén helyezkedik el. A gyermekek nagy 

része Litérről, egy-egy gyermek a környező településekről (Királyszentistván, 

Vilonya) érkezik. 

Intézményünk barátságos, világos termekkel, főzőkonyhával rendelkezik. Tágas, 

gondozott udvarunkban esztétikus kültéri játékok találhatók. 
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Termeink jól felszereltek, hűen tükrözik az adott csoport egyéni arculatát, mind a 

játékok, mind a szakmai felszereltség terén. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet 

az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörre, a gyermekek fogadására. 

 

 

 

 

NAPIREND 

6. 30 - 7. 45 

 

Érkezés, játék 

 7. 45 - 8. 00 

 

Gondozási feladatok 

 8. 00 - 8. 30 

 

Reggeli 

 8. 30 - 8. 45 

 

Gondozási feladatok 

 8. 45 - 9. 45 

 

Játék 

 

 

9. 00 - 10. 15 

 11110.10. 

Tízórai – (Gyümölcslé vagy citromos tea) 

 10. 15 - 11. 00 

 

Játék az udvaron 

 11. 00 - 11. 30 

 

Gondozási feladatok 

 11. 30 - 12. 00 

 

Ebéd 

 

 

12. 00 - 14. 15 

 

Alvás 

 14. 15 - 14. 45 

 

Gondozási feladatok,  

 14. 45 - 15. 10 

 

Uzsonna 

 15. 10 - 17. 00 

 

Játék 
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A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. 

A nevelés leghatékonyabb eszköze. 

A kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek zavartalanul 

ki kell elégülnie. 

Napirendünk biztosítja a gyermek számára a folyamatosságot és 

érzelmi biztonságot teremt. 

 

BEVEZETÉS 

 

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömöt. 

De, hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Csak a lelki táplálék válik  

Javára, amit maga is megkíván.”  

       (Kodály Zoltán) 
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1. Jogi keretek 

 

1.1. Szervezeti feltételek: a bölcsőde alapító okirattal rendelkező jogi személy, 

szakmai önállósággal bír. 

A bölcsőde a CSIVITELŐ ÓVODA intézményével összevontan működik, 

biztosítva önálló szakmai egységként történő 

működtetését.[15/1998.(IV.30.) NM r.35§ (4)] 

 

1.2. A bölcsőde fenntartója: Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás 

Társulása: 

Litér Község Önkormányzata 

Királyszentistván Község Önkormányzata 

 

1.3. A nyitva tartás: A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, 

figyelembe véve az óvoda nyitva tartását és a bölcsődébe járó gyermekek 

szüleinek munkaidejét. 

Egy gyermek napi gondozása az alapellátás idejében a 12 órát nem 

haladhatja meg. Egyéb szolgáltatások működtetése, nyitva tartása 

tekintetében a fenntartó dönt.  

 

1. 4. A szülői jogok és kötelességek 

 A szülő joga, hogy: 

 megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását- nevelését 

bízza 

 megismerhesse a gyerekcsoport életét 

 megismerje a gondozási- nevelési elveket 

 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gondozónőtől 
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 a bölcsőde működését illetően mondjon véleményt és tegyen javaslatot 

 megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat 

 

 A szülők kötelessége, hogy 

 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel 

együttműködjön 

 az intézmény házirendjét betartsa 

 

1. 5. A gyermek joga, hogy: 

 segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, 

személyiségének kibontakozásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez 

 sérülés, betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását 

segítő különleges ellátásban részesüljön 

 a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az 

egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön 

 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással - fizikai, 

szexuális vagy lelki erőszakkal - az elhanyagolással szemben 

védelemben részesüljön 

 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban-

nevelésben részesüljön. 

 

2. A bölcsőde definíciója és funkciói     

 

 2. 1.A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. Óvodánkban működő bölcsőde 

a családban nevelkedő 18-24-36-48 hónapos gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét 

betöltötte a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig, maradhat a bölcsődében. 

Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre a 4. életévének betöltését követő 

aug. 31.-ig gondozható a bölcsődében. /1997.XXXI.tv.42.§(1)/  
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A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 

- körzeti védőnő, 

- háziorvos, házi gyermekorvos, 

- a szociális illetve családgondozó, 

- a gyermekjóléti szolgálat, 

- a gyámhatóság  

is kezdeményezheti. 

A szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez 

csatolnia kell a háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a 

gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyerek, akinek szülei valamilyen ok miatt 

nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását. 

2.2. A bölcsőde látogatása és a családlátogatás alkalmával, a szülővel való közös 

beszoktatás, a napi találkozások során a szülők megismerik a bölcsődei nevelés 

elveit és gyakorlatát, a gondozónő pedig a szülő segítségével megismeri a gyermek 

egyéni szokásait. Ezek a tapasztalatok kölcsönösen segítik az együttnevelés 

megvalósulását.     

3. A bölcsőde kapcsolatai 

3.1.Bölcsőde és óvoda kapcsolata 

    A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a 

kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak 

megismerését, megértését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő 

mentesebbé válhat. 

Abban az esetben, ha a bölcsőde és az óvoda közös intézményben működik, a 

bölcsődés korú gyermekek ellátása a bölcsődei nevelésre- gondozásra vonatkozó 

elvi, szakmai- módszertani előírások alapján, személyi és tárgyi feltételek 

biztosításával történik, fontos a szakmai kompetencia elismerésén alapuló 

együttműködés. 
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3.2. Egyéb kapcsolatok 

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat 

kell kialakítani mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba 

kerülnek/ kerülhetnek (pl. Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, 

Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Központ, Nevelési Tanácsadó). 

 

I. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS- GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA 

1. A bölcsődei nevelés- gondozás alapprogramja 

 

 az általános emberi, etikai alapelvek 

 az ENSZ „Egyezmény a gyermekek jogairól” c. dokumentumban 

rögzítettek 

 a pszichológiai és a szakmai kutatások eredményei 

 a 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerése 

 a bölcsődei gondozás-nevelés története alatt felhalmozódott értékek 

 a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata 

 

► figyelembe vételével határozza meg a bölcsődékben folyó gondozó-nevelő 

munka szakmai alapelveit, melyek érvényesek a szolgáltatásokra is. Ezeknek 

az elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a bölcsőde 

nevelő- gondozó munkájának minimum követelménye. 

 

2. A bölcsődei nevelés- gondozás alapelvei 

 

2. 1. a családi nevelés elsődlegességének tisztelete 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A bölcsőde a 

családi nevelés értékeit. Hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és 
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lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében, 

illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés 

hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Mindezek értelmében fontos 

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

módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe.  

2. 2. A gyermeki személyiség tiszteletének elve  

A gyermeket- mint fejlődő személyiséget- a kisebb körű kompetenciából 

fakadó nagyobb segítségigénye/ ráutaltsága miatt különleges védelem illeti 

meg. 

A bölcsődei nevelés- gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely 

a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a 

kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok é asz 

alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. 

2. 3. A nevelés és gondozás egységének elve  

A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, 

a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a 

nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási 

helyzetekre. 

 

2. 4.  Az egyéni bánásmód elve 

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, 

figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási 

lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások 

támogatása, megerősítése, elismerése. 

A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő 

környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, 

fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve 

segíti a gyermek fejlődését.  Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek 
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mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor 

is,  ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést 

mutat az átlagos fejlődéstől; ha sajátos nevelési igényű; ha viselkedése 

bizonyos e estekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. 

A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, 

nemzetiségi/ etnikai, kulturális…stb. hovatartozását, és segíti az identitástudat 

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

megismerését és tiszteletben tartását.  

2. 5.  A biztonság és a stabilitás elve 

A gyermek 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 gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

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

kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai 

és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is. 

2. 6. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az 

igényekhez igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység- 

specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének elfogadása, a 

gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és 

az önállóság iránti vágyat. 

A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet 

megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek 
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meghallgatása, véleményének figyelembe vétele, a kompetenciájának 

megfelelő mértékű döntési lehetőségbiztosítása a bölcsődei nevelés- gondozás 

egyik kiemelt feladata. 

A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját 

példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, 

befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának 

segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával 

segíti a tanulást.  

2. 7. Az egységes nevelő hatások elve 

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében 

fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő 

személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával- a gyermek 

elfogadásában; kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő 

fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, 

öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi 

normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat 

egymáshoz közelítsék. 

 

3. A bölcsődei nevelés- gondozás feladatai 

A bölcsődei nevelés- gondozás feladata a gyermek testi- és pszichés 

szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. 

 

3. 1.   Az egészséges testi fejlődés elősegítése 

3. 2.   Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése  

3. 3.   A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

 



 

14 

   

4. A bölcsődei élet megszervezésének elvei 

4.1. Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a 

gyermek fejlődéséről. 

A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai 

szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 személyes beszélgetések találkozáskor az érkezéskor és távozásnál 

 Szülői értekezletek 

 hirdetőtábla 

 üzenő füzet 

 írásos tájékoztatás, napló 

 időpont egyeztetés után egyéni beszélgetés 

 szervezett programok 

 

4.2. Családlátogatás 

Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek otthoni környezetben való 

megismerése, amelyre a beszoktatás előtt kerüljön sor. A családi élet az emberek 

intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének ajánlásakor, az 

időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és után a család kívánságait 

mindenek felett tiszteletben kell tartani. 
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4.3. Beszoktatás: fokozatosan, szülővel együtt 

A családdal való együttműködést helyezi előtérbe. 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének feltételei: 

 a bölcsődevezető és a gondozónő korrekt tájékoztatással teremtse meg 

az együttműködés feltételeit 

 a szülő részéről a módszer elfogadása 

 a beszoktatás időtartama legalább 2 hét legyen 

 a beszoktatás első hetében a szülővel együtt, a második hetében a szülő 

állandó jelenléte nélkül 

 a beszoktatás első hetében úgy kell a beszoktatási időt alakítani, hogy az 

anya a gyermekével valamennyi gondozási műveletet elvégezhesse és a 

gondozónő azokat megfigyelhesse 

 a gyermek együttműködésétől függően a gondozónő az első napokban is 

kísérlete tehet egy-egy gondozási művelet elvégzésére az anya 

jelenlétében 

 a 3.-4. naptól a gondozónő veszi át fokozatosan az anyától a gondozási 

műveleteket 

 az alvás jelenti a legnagyobb nehézséget a beszoktatás ideje alatt, ezért 

az anya még a 2. hét végéig is tartózkodjon a bölcsődében az elaltatás és 

az ébredés időpontjában 

 célszerű beszoktatási tervet készíteni. A beszoktatás során a 

gondozónőnek az egész családot kell segítenie és az otthoni szokásokat 

tiszteletben kell tartania a szakmai elvek szabta kereteken belül. 

 

4.4. „Saját gondozónő” rendszer 

A „saját gondozónő” rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport 

gyermekeinek egyik része (5-6-7—gyermek) tartozik egy gondozónőhöz. A 

nevelés-gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a 
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feljegyzéseket, törzslapot, fejlődési naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési 

állomásokat.  

A „saját gondozónő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe 

járás egész idejében ő a kisgyermeknevelője. 

A „saját gondozónő”- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, 

számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, 

elsősorban a „saját” kisgyermeknevelő segíti át őket a bölcsődei élet során 

adódó nehézségeken. 

4.5. Gyermekcsoportok szervezése 

A bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabály határozza meg 

/15/1998.(IV.30)NM rendelet 40. §. (2)- (4) bekezdés/. Ennél magasabb 

létszám szakmailag nem fogadható el, a megengedettnél több gyermek nem 

csupán ellátási problémát jelent a kisgyermeknevelőnek, hanem nagyobb a zaj a 

csoportban, valószínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az 

alkalmazkodás a gyermekek számára, kevesebb a lehetőség az egyéni 

bánásmódra. 

4.6. Napirend 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyerekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozási feltételeit 

kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az 

aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek 

igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető 

rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, 

kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát 

is biztosítja.  A folyamatos gondozás a gyermekek jó közérzetét biztosítja. A 

gondozónők munkarendje a gyerekek napirendjének alapján készül el. 
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5.A bölcsődei nevelés- gondozás főbb helyzetei 

A gondozás és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben 

lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének 

erősítése. 

5.1. Gondozás 

Bensőséges, szeretetteljes, interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek 

között, melynek elsődleges célja a gyerek testi szükségleteinek, mozgásigényének 

a kielégítése. 

 Elősegíti a harmonikus, összerendezett mozgás a gyermek testi 

képességeinek fejlődését. 

 Biztosítja a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 

biztonságos környezet, jó közérzetének kialakulását. 

 A gondozás folyamatában elkezdjük kialakítani az egészséges életmód, a 

helyes életritmus, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásait, amire 

később az óvodai nevelés is építhet. 

 

5.2. Játék 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segíti a világ 

megismerésében és befogadásában. Elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a 

szociális fejlődést. A gondozónő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői 

magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a 

kreativitást a gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, 

szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. 

A játék ad lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődéséhez. 

5.3.Mondóka, ének: 

 

A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, hangulati 

állapotához igazodó ének, mondóka felkeltik érdeklődését, formálják esztétikai 

ízlését pozitív érzelmeket kelt, érzelmi biztonságot nyújt. 
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Az ismétlődések, a játékos mozdulatok erősítik a zenei élményt. Az ének, 

mondóka derűs légkört teremt a csoportban 

 

5.4. Vers, mese: 

 

Hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére. A 

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

helyzethez kapcsolódhat, alakulását a gyermek pillanatnyi állapota, igényei 

befolyásolják. 

 

5.5. Alkotó tevékenység: 

 

Örömforrás maga a tevékenység, nem az eredmény. A kisgyermeknevelő 

feladata a feltételek biztosítása, technikák megmutatása, az alkotókedv ébren 

tartása, a gyermeki alkotások megbecsülése, megőrzése. 

5.6. Mozgás: 

 

A mozgás alapvető formái kialakulásának időszaka a 0-3 év. Az egészséges 

gyermek mozgásigénye nagy. A szabad mozgáshoz a feltételeket biztosítani 

kell mind a csoportban, mind a szabadban. Mozgásfejlesztő játékok, minél 

nagyobb mozgástér, elegendő idő biztosítása elengedhetetlen feltétele a 

harmonikus fejlődésnek. 

5.7. A környezet tevékeny megismerése: 

A bölcsődés gyermek számára is ösztönző erő a természet, amelynek a 

gyermeki személyiség fejlődésére rendkívül nagy hatása van. A természeti 

környezet kifogyhatatlan tárháza a játéknak, alkotásnak, az ezekhez kapcsolódó 

ismeretszerzésnek. 

Csak az egészen fiatal korban elkezdett környezeti nevelés lehet biztosíték arra, 

hogy a gyermekben pozitív viszonyulás alakuljon ki a környezet, az élőlények 

iránt. 
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A bölcsődés gyermeket a természetből elsősorban az állatok érdeklik, 

érdeklődve figyelik azokat, utánozzák hangjukat, mozgásukat, testi közelségbe 

is szívesen kerülnek velük, pl. bátran megfognak férgeket, rovarokat (az 

azoktól való utálkozás már felnőttől tanult viselkedés). 

A növények élőlényként való elfogadása a bölcsődés korú gyermek számára 

még nem egyszerű, de egy csírázó mag, egy rügyező ág megfigyelése felkelti 

érdeklődésüket, ismereteket szerezhetnek az évszakok szerint változó 

természetről. 

A természeti jelenségek megfigyelése is érdekes tapasztalatot jelenthet. 

Az élettelen környezettel a gyermekek kapcsolata sokrétű. A föld, a víz a 

levegő természetes módon jelen van életükben. A rögös föld, a száraz és vizes 

homok tapintása, markolászása, a kavicsok gyűjtögetése lehetőséget ad a 

környezet megismerésére. 

Az így megszerzett ismeretekre lehet alapozni a későbbi környezeti nevelést. 

5.8. Tanulás 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében 

nincs helye. A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető 

legtágabban értelmezzük: minden olyan tapasztalat- és / vagy 

információszerzési folyamat tanulás, amely tartós változás idéz elő a 

viselkedésben és/ vagy a gondolkodásban. 

A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, ill. 

tevékenységbe ágyazottan történik. A tanulás legfontosabb irányítója a 

személyes kíváncsiság, az érdeklődés. 

 

6. A fejlődés jellemzői bölcsődés kor végére: 

Az egyes gyermekek között teljesen egészséges fejlődés esetén sem látunk 

azonosságot, hisz a pszicho-szomatikus fejlődésben és a fejlettségi szintben 

jelentős egyéni különbségeket mutatnak. 
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Egy-egy korosztályban azonban általában megfigyelhetőek bizonyos életkori 

sajátosságok, amelyek az adott populáció többségét jellemzik. Ha ezeket nem 

kezeljük merev kategóriákként, akkor segíthetnek a fejlettségi színt 

megítélésében. 

Bölcsődés kor végére: 

 Sok területen önálló a gyermek: egyedül vagy kis segítséggel étkezik, 

öltözködik, tisztálkodik. 

 Nemcsak felnőtt társaságában érzi jól magát, szívesen játszik társaival is. 

 Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban 

kialakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem 

jelent számára nehézséget. 

 

 Környezet iránt nyitott, érdeklődő, szívesen vesz részt közös 

tevékenységekben. 

 Elsősorban verbálisan kommunikál, szókincse széles, beszéde nyelvtani 

struktúrája kialakulóban van. 

 Többségük megbízhatóan szobatiszta.  

 Szomatikus fejlettség. 

 

7. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások 

A családtámogató szolgáltatások a bölcsődei alapellátás prioritása mellett 

szervezhetőek a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek kialakításánál a 

kisgyerek gondozás-nevelés elveit és gyakorlatát kell követni az egyes 

szolgáltatási formák eltérő jellegét figyelembe véve. A szolgáltatásokat a 

gyerekek orvosi igazolás nélkül vehetik igénybe a szülő nyilatkozatot ír alá, 

hogy gyermeke egészséges, és bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló 

igazolást, illetve a Gyermek egészségügyi kiskönyvet. 
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Valamennyi szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, melyet a bölcsőde saját 

hatáskörben, a fenntartóval egyeztetve állapít meg. 

7.1. Szülőakadémia – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei 

számára a nevelést támogató előadások szervezésével kívánunk segítséget 

nyújtani évi 3-4 alkalommal. 

 

7.2. Baba- Mama Klub 

A bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek és családjaik számára nyújtott 

szolgáltatás a védőnő közreműködésével, irányításával. 

 

II. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 

Bölcsőde helyiségeit a funkciónak megfelelően alakítottuk ki. 

OTÉK előírásait figyelembe kell venni és kötelezően alkalmazni, valamint az 

MSZ-04 205/2-87 építésügyi ágazati szabványt kell irányadónak tekinteni. 

 

1. A bölcsőde helyiségei és udvara 

 

 A gyermekek által használt helyiségek 

  

 Gyermeköltöző: külön helyiségben, a mosdó mellett helyezkedik el. 

Felszerelése megfelel a 2-3 éves korú gyerekek öltöztetési igényeinek. Minden 

gyerek részére biztosított a ruha és cipő tároló, pad.  

 Mosdó: a gyerek gondozását és önállósodását segítő berendezési tárgyak és 

eszközök a gyerek méretéhez és fejlettségéhez adottak. 

 Gyerekszoba: az előírt alapterület 4 m
2
/fő 

 Természetes megvilágítás legyen 
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 Sötétítés legyen 

 A bútorozást balesetmentesen, a gyerekek fejlettségét követően kell 

kialakítani 

 Tartós, meleg burkolatú legyen, ami mosható és fertőtleníthető 

 A világítást közvetett formában káprázás mentesen kell kialakítani, 

fényerő min. 300 lux. 

 A szobák falai világosak és meleg színűek legyenek 

 A bútorzat fénytelen felületű legyen. 

 

Játszókert 

 Felületi kialakítása: füvesített legyen, homokozó, beépített játékok. 

 Kerítés 

 Homokozó 

 

 Játékkészlet 

 

Egészségügyi szempontok: 

 Könnyen tisztítható és fertőtleníthető legyen 

 Balesetet ne okozzon 

 Ne legyen olyan kisméretű, hogy orrba, garatba kerülhessen 

Pedagógiai szempontok: 

 Minden tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek, figyelembe 

véve a kivitelezés, az elhelyezés szempontjait. Lényeges a pihenő sarok 

kialakítása. 

 

III. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

A dolgozói létszám szükségletet meghatározza az, hogy  
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 Egy bölcsődei csoport gyermeklétszáma 12-14 fő. 

 

A bölcsődei csoport személyi feltételei: vezetője a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetője 

 Két fő gondozónő 

 Egy fő takarító 

 

Munka és pihenőidő meghatározására a KJT. és a hatályos jogszabályok 

érvényesek. 

 

IV. EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS MINT BÖLCSŐDEI FELADAT 

 

1. Közvetlen prevenció 

 

 Vitamin és ásványi anyag profilaxis 

 Gyermekfogászati prevenció 

 Levegőzés 

 

 

2. Gyógyszeradás, elsősegély 

 

 Lázas, hurutos, antibiotikumokkal kezelt, beteg gyerek nem jöhet 

bölcsődébe 

 Egyes nem fertőző (allergia, anyagcsere, vese-húgyúti, epilepszia stb.) 

betegségben szenvedő gyerekeknek, ha szükséges a háziorvosa által előírt 

gyógyszerét beadhatják a bölcsődében. 

 Sürgős esetben csak láz- és fájdalomcsillapítót kap a gyerek 
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 A szülőknek írásban kell nyilatkozniuk a gyógyszerszedéssel kapcsolatos 

valamennyi kérdésben (milyen gyógyszert kaphat a gyerek, milyen 

gyógyszert kapott a gyerek (üzenő füzet) 

 Minden bölcsődében kell mentődoboznak. A szabvány mentődobozt – MSZ 

13 553 – hozzáférhető helyen kell tárolni 

 A gyermekorvos állítja össze a bölcsőde gyógyszerkészletét, melyben kell 

hogy szerepeljenek: 

- lázcsillapítók (kúp, tabletta, szirup, injekció) 

- görcsoldók (kúp és tabletta) 

- allergia elleni szerek (tabletta, szirup, injekció, kenőcs) 

- életmentő gyógyszerek  

 

3. Élelmezés 

2.1. A kisgyermektáplálás 

A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő és kisgyerek-táplálási elveket 

kell figyelembe venni úgy, hogy a táplálék: 

- Mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű, 

- A higiéniás követelményeknek megfelelő 

- A megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen 

A korszerű táplálkozási elveknek és konyhatechnikai eljárásoknak 

figyelembevételével a gondozónő az élelmezésvezetővel és a bölcsőde orvosával 

közösen állítja össze, legalább két hétre előre az étlapot, a korosztály élelmezési-, 

nyersanyagnormáinak figyelembevételével. A krónikus betegség vagy 

táplálékallergia miatt diétára szorulók ellátását a bölcsőde csak akkor vállalhatja, 

ha az étrendre vonatkozó előírásokat be tudja tartani. 
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2.2. Az étkezés közegészségügyi szabályai 

 

A bölcsődei étkeztetésre a 80/1999.(XI.28.)GM-EüM-FVM együttes rendelet 

vonatkozik. Emellett az ÁNTSZ által 2011.08.01-jén kiadott A rendszeres étkezést 

biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

ajánlás figyelembe vételével kerül sor a bölcsődések étkeztetésére. 

 

V. A BÖLCSŐDE EGÉSZSÉG-, BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEMMEL 

KAPCSOLATOS SZABÁLYAI 

1. Egészségvédelemmel kapcsolatos szabályok 

 

Az egészségvédelmi követelmények betartását a bölcsőde vezetője és orvosa 

rendszeresen ellenőrizze. 

  

  A bölcsődés gyerekek egészségvédelme: 

A betegség gyanúját a gondozónő jelzi az orvosnak. Annak hiányában a 

szülőket értesíti és gondoskodik a mielőbbi elvitelről. 

A bölcsődében sürgősségi ellátás történik. A betegség kezelése a család 

orvosának a feladata. Betegség után a szülő köteles orvosi igazolást hozni, 

melyet a gondozónő a bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslapon 

dokumentál, a bölcsőde orvosa számára megőriz. 

A járványügyi előírásokat, az ÁNSZT előírásokat, az orvos és a bölcsődei 

egészségvédelmi szabályokat maximálisan be kell tartani. 

 

 A bölcsődei dolgozók egészségvédelemmel kapcsolatos szabályai: 

A dolgozók kötelesek a munkába lépés előtt a munkaköri alkalmassági 

vizsgálaton megjelenni. A dolgozónak rendelkeznie kell érvényes ernyőszűrési 
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lelettel. A dolgozó köteles bejelenteni, ha ő, vagy a közös háztartásban lévő 

személynél betegség gyanúja jelentkezik. (pl. hasmenés). 

 

 Takarítás 

Hetente egyszer és járvány idején soron kívül fertőtleníteni kell. A fertőtlenített 

játékokat meleg folyóvízzel többször, alaposan le kell öblíteni. 

A bölcsőde helyiségeit 2-3 évenként festeni és 6 évenként mázoltatni kell. 

Szennyes-ruha kezelése, mosása 

Minden gyerek tisztázása után fertőtleníteni kell a pelenkázót. Az egyszer 

használatos pelenka zárt fóliazsákban a települési hulladékkal együtt kezelendő. 

 

2. Balesetvédelemmel kapcsolatos szabályok 

      A balesetvédelemmel, munkavédelemmel és tűzvédelemmel és 

tűzvédelemmel kapcsolatos szabályokra a Csivitelő Óvoda szabályozásai a 

mérvadóak. Ezen kívül a gondozónők elsősegély-nyújtási ismereteit 

rendszeresen fel kell eleveníteni. 

 

 

VI. BÖLCSŐDEI DOKUMENTÁCIÓ 

A dokumentációk részletes tartalmát a Bölcsődei Ügyviteli – iratkezelési 

szabályzat tartalmazza. 

☻ A gyermek felvételével kapcsolatos dokumentációk 

 felvételi szabályzat 

 előjegyzési napló 

 felvételi könyv 
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☻ Adatszolgáltatással kapcsolatos dokumentációk 

 Bölcsődei napi jelenléti kimutatás 

 Bölcsődei jelentések – havi, évi 

 

☻ A gyermek fejlődésével kapcsolatos dokumentációk 

 Gyermek-egészségügyi törzslap 

 Fejlődési napló 

 Tetvességi vizsgálatok kimutatása 

 Fertőző betegségek naplója 

 Csoportnapló 

 Üzenő füzet 

 

      

    Élelmezéssel kapcsolatos dokumentációk 

 heti étlapterv 

 étkezők nyilvántartása, étkezési térítési díj elszámolása 

           (a többi az óvodával megegyező) 

         Egyéb dokumentumok  

☻ Ellenőrzési napló 

☻ Házirend 

 

 

 

 

VII. Törvények, rendeletek• 

  

1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 
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259/2002 (XII.18) Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi vállalkozás engedélyezéséről 

4/2010.(I. 19.)OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 

235/1997 (XII.17) Kormány rendelet a gyámhatóságok, a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes 

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról, 

328/2011.(XII.29) Kormányrendelet 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről, 

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

adatainak működési nyilvántartásba vételéről, 

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

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, 
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Érvényességi rendelkezések 

 

 

Az Bölcsőde Szakmai Programja 2014. január 01. – től lép életbe, 

 

h a t á r o z a t l a n    i d ő r e    s z ó l  

 

 

A program módosításának lehetséges indokai: 

 

 szervezeti átalakítás 

 a szülői igények változása 

 

 

A program készítője: 

 

 A Csivitelő Óvoda és Bölcsőde vezetője, és vezetőhelyettese, a 

bölcsőde vezetője  
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