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Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 2022. januar 20-i ulesen dontott az Ovi-Sport 
Kozhaszmi Alapitvany altal kiirt palyazaton tortend reszvetelrol es a 1086 Budapest, Koszoni u. 15. 
szam alatti ingatlan Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalatba adasarol.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek a Nemzeti Ovi-Sport Program 
megvaldsitasa erdekeben palyazat beadasarol szolo 20/2022. (I. 20.) szamu hatarozat 1.) pontjaban ugy 
dontott, hogy az Ovi-Sport Kozhaszmi Alapitvany (szekhelye: 1122 Budapest, Toth Lorinc utca 13.; 
adoszama: 18211999-1-43; kepviseli: Dr. Molnar Andrea) gondozasaban mukodo Ovi-Sport program 
celjaival egyetert es a Jozsefvarosi Ovodak Gyerek-Virag Tagovodajaban (1083 Bp. Baross u. 111 /b.) es 
a Jozsefvarosi Ovodak Viragkoszoni Tagovodajaban (1083 Budapest, Baross utca 91.) a program 
megvalositasahoz tamogatasi szerzodes kereteben egyszeri vissza nem teritendo tamogatast nyujt az 
Ovi-Sport Kozhaszmi Alapitvany reszere.
A dontes ertelmeben az Onkormanyzat a 2022. evi koltsegveteseben biztositja a tamogatasi szerzodes 
penziigyi fedezetet es felkerte a polgarmestert a palyazati dokumentumok alairasara.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a 21/2022. (I. 20.) szamu hatarozatban dontott 
az Ovi-Foci Kbzhasznu Alapitvannyal 2013. majus 14-en megkbtbtt tamogatasi szerzbdes 
modositasarol.

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek uj telephelyenek kijeloleserol es a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. 
szam alatti Ingatlan egeszenek a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalataba adasarol 
szolo 22/2022. (I. 20.) szamu hatarozatban Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
arrol dontott, hogy a Budapest, belteriilet 35270 helyrajzi szamu, kivett beepitetlen terulet megnevezesii, 
termeszetben a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlant a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
uj telephelyekent kijelbli es egyuttal az Ingatlan egeszet a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes 
hasznalataba adja a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Biztos Kezdet Gyerekhaz szolgaltatasait, 
programjait igenybe vevo gyermekek reszere programok szabad levegon tbrteno rendszeres szervezese, 
mint kozfeladat ellatasa celjabol.

A fentiekben leirt modositasok alapjan Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a 
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek alapito okiratanak modositasarol szolo 23/2022. (I. 20.) szamu 
hatarozata 1. pontjaban elfogadta a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek alapito okiratat modosito okiratot 
es a modositassal egyseges szerkezetbe foglalt Alapito okiratat es felhatalmazta a polgarmestert a 
hatarozat 1. pontjaban meghatarozott Alapito okiratot modosito dokumentum alairasara.

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Intezmenyvezetoje benyujtotta fenntartoi jovahagyas celjabol a 
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek elsbsorban a fentiekre tekintettel modositott Szervezeti es Mukbdesi 
Szabalyzatat, valamint Szakmai programjat.

Az intezmenyi dokumentumokban a modositasok alahuzott, vastag dolt betutipussal keriiltek jelblesre. 
A modositott Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatban es a Szakmai Programban a Jozsefvarosi Egyesitett 
Bolcsodek uj telephelyenek kijeloleserol szolo modositasokon tul pontositasra keriiltek a veszelyhelyzet 
kihirdeteserol es a veszelyhelyzeti intezkedesekrol szolo jogszabalyok, valamint a dokumentum 
kiegeszitesre keriilt a beiratkozas szabalyaival, ennek kbvetkezteben az Intezmeny szabalyzatai 
aktualizalasra keriiltek.

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzata az elbterjesztes 1. szamu mellekletet kepezi. A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Szakmai programja az elbterjesztes 2. szamu mellekletet 
kepezi.

Fentiekre tekintettel javasolom a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek modositott Szervezeti es Mukbdesi 
Szabalyzatanak, valamint Szakmai programjanak fenntartoi jbvahagyasat 2022. junius 01. napjaval 
tbrteno hatalyba lepessel.

II. A beterjesztes indoka
A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek modositott Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatanak, valamint 
Szakmai Programjanak fenntartoi jovahagyasahoz sziikseges, hogy a dbnteshozo meghozza dbnteset.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa
A dbntes celja a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek modositott Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatanak, 
valamint Szakmai Programjanak fenntartoi jovahagyasa tekintettel a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
alapito okiratanak modositasarol szolo 23/2022. (I. 20.) szamu hatarozatban foglaltakra.

A dbntes penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatarbl szolo 36/2014. (XI. 06.) 
bnkormanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet 3.1.1. pontja alapjan a Jozsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek modositott szakmai programjanak jovahagyasarbl a Szocialis, Egeszsegiigyi es 
Lakasugyi Bizottsag dbnt. Az SZMSZ 31. § (1) bekezdese alapjan a Kepviselo-testiilet az atruhazott 
hataskbr gyakorlasat barmikor indokolas nelkiil magahoz vonhatja azzal, hogy az nem minbsiil a 
hataskbr visszavonasanak.

Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tbrveny (tovabbiakban: Aht.) 9. § b) pontja szerint, ha a
tbrveny elteroen nem rendelkezik, a kbltsegvetesi szerv szervezeti es mukbdesi szabalyzatanak
jovahagyasa a kbltsegvetesi szerv iranyitasi hataskbrebe tartozik. Az Aht. 9/A. § (1) bekezdese szerint,
tbrveny vagy kormanyrendelet elterb rendelkezesenek hianyaban az iranyito szervnek cimzett iranyitasi
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hataskbrt az iranyitd szerv vezetoje gyakorolja. A gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrdl 
szolo 1997. evi XXXI. torveny (tovabbiakban: Gyvt.) 104.§ (1) bekezdes d) pontja ertelmeben a 
gyermekjoleti es gyermekvedelmi szolgaltatd tevekenyseget ellatd allami es nem allami intezmeny, 
valamint a javitdintezeti ellatast nyujto allami intezmeny fenntartoja jovahagyja az intezmeny szervezeti 
es mukodesi szabdlyzalat, szakmai programjdt. A Gyvt. 5.§ sa) pontja alapjan fenntartonak az allam 
fenntartoi feladatainak ellatasara a Kormany rendeleteben kijelolt szerv, a helyi onkormanyzat, a helyi 
onkormanyzatok tarsulasa minosul. A Gyvt. elozoekben hivatkozott rendelkezesei alapjan tehat a 
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek modositott szervezeti es mukodesi szabalyzatanak jovahagyasa a 
fenntarto (Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat) hataskdrebe tartozik. Az 
Alaptorveny 33. cikk (1) bekezdese szerint a helyi onkormanyzat feladat- es hataskdreit a kepviselo- 
testiilet gyakorolja. A Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 41.§ 
(3) bekezdese ertelmeben bnkormanyzati dontest a kepviselo-testulet, a helyi nepszavazas, a kepviselo- 
testiilet felhatalmazasa alapjan a kepviselo-testulet bizottsaga, a reszonkormanyzat testulete, a tarsulasa, 
a polgarmester, tovabba a jegyzo hozhat.

A Gyvt. 94. § (1) bekezdese alapjan a telepiilesi onkormanyzat, fovarosban a fovarosi keriileti 
onkormanyzat feladata a teriileten eld gyermekek ellatasanak megszervezese, a (3) bekezdes szerint a 
keriileti onkormanyzat, amelynek teriileten tizezemel tobb allando lakos el, bolcsodet koteles 
mukodtetni. A bolcsodei ellatasra vonatkozd reszletszabalyokat a szemelyes gondoskodast nyujto 
gyermekjoleti, gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatairol es mukodesiik 
felteteleirol szolo 15/1998. (IV.30.)NM rendelet tartalmazza.

A Szociaiis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag az SZMSZ 7. mellekletenek 3.4.9. pontja alapjan 
javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos Ulesen 
kell targyalni. A hatarozati javaslat elfogadasahoz az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan egyszeru 
tobbseg sziikseges.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat mddositasokkal egyseges szerkezetben
2. szamu melleklet: Szakmai Program mddositasokkal egyseges szerkezetben

Fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek ..../2022. (........... ) szamu hatarozata

a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak, valamint Szakmai 
Programjanak jovahagyasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1) jovahagyja az eldterjesztes 1. szamu melleklete szerinti- a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
intezmenyvezetoje altal benyujtott mddositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatot, mely 2022. junius 01. napjatdl lep hatalyba;

2) a Szociaiis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag SZMSZ 7. melleklet 3.1.1. pontjaban 
meghatarozott hataskbre gyakorlasanak magahoz vonasaval jovahagyja az eldterjesztes 2. 
szamu melleklete szerinti - Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek intezmenyvezetoje altal 
benyujtott- mddositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Szakmai Programot, mely 2022. junius 
01. napjatdl lep hatalyba;
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3) felkeri a polgarmestert az 1) - 2) hatarozati pontok szerinti, az eloterjesztes 1. es 2. szamu 
mellekletet kepezo dokumentumok alairasara.

Felelds: polgarmester

Hatarido: a 3. pont tekinteteben: 2022. majus 31.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda.

Budapest, 2022. aprilis 25.

Szili-Darok Ildiko 
alpolgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:



Eloterjesztes 1. sz. melleklete

Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
Kozponti Szervezeti Egyseg
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Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat
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Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek

A Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat celja a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek (a tovabbiakban: 
JEB) tevekenysegenek, szervezeti rendjenek, iranyitasanak, feliigyeletenek, kepviseleti rendjenek, 
feladatainak meghatarozasa.
A JEB Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatat a magasabb vezetd (intezmenyvezetd) adja ki a 
Kepviselo-testulet jovahagyasaval.

1 A JEB megnevezese, legfontosabb adatai

Megnevezese: Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek

Rbviditett megnevezese: JEB
Szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 112.
Levelezesi cime: 1082 Budapest, Baross u. 112.
Telefonszama: 210-9188; Telefon/Fax szama: 303-1767
E-mail cime: jeb@bolcsode-bp08.hu
honlap: www.bolcsode-bp08.hu
OM azonosito: 880013
Letrehozasarol rendelkezo hatarozat: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseld-testuletenek 392/1994. (X. 11.) szamu hatarozata.
Az alapitas idopontja: 1994.
Alapito szerve: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Az SzMSz utolso modositasanak idopontja a 221/2021 (V.6.) Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Polgarmesteri dontese alapjan 2021. majus 6.

1.1 A JEB azonosito adatai

Torzskonyvi azonosito szama: 679374
Statisztikai szamjele: 16922545-8891-322-01
Adoigazgatasi szama: 16922545-2-42
Bankszamla szama: OTP Bank 11784009-16922545

Alkalmazott j elzesei:
Belyegzd: korbelyegzo, melynek kiilso korfelirata:
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek, Budapest 1082 Baross u. 112,
A JEB szervezeti egysegei altal hasznalt tovabbi belyegzdket az Iratkezelesi szabalyzat mellekletet 
kepezo belyegzd nyilvantartas tartalmazza.

A JEB fenntartdja: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (1082 Budapest, 
Baross u. 63-67.)

1.2 A JEB illetekessege

A JEB a hataskdrebe tartozo, jogszabalyban meghatarozott gyermekjoleti alapellatas tevekenysegeit 
illetekessegi teriileten latja el.
Illetekessege:

- Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat kozigazgatasi teriilete, tovabba a 
gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 94. § (5a)

mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu
http://www.bolcsode-bp08.hu


bekezdese alapjan biztositjuk a szolgaltatoi nyilvantartasban szereplo ferohelyszam legfeljebb 
25%-a erejeig, a bolcsode ellatasi teruleten kfvul lakohellyel, ennek hianyaban tartozkodasi 
hellyel rendelkezd gyermek ellatasat is, amennyiben a keriileti igenyeket biztositani tudjuk.

1.3 A JEB jogallasa

A JEB onallo jogi szemelyiseggel rendelkezd koltsegvetesi szerv.
A gazdalkodas modjat tekintve onallo gazdasagi szervezettel nem rendelkezd koltsegvetesi szerv. A 
JEB fenntartasarol a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat gondoskodik.
A JEB elen a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete altal 5 
ev hatarozott iddre megbizott magasabb vezeto (intezmenyvezeto) all.
A JEB kepviseletere, a kiadmanyozasi jogkor gyakorlasara, utalvanyozasra es szerzodesen alapuld 
kotelezettsegvallalasra az intezmenyvezeto jogosult.

A JEB-nel foglalkoztatottak kozalkalmazotti jogviszonyban vagy egyeb munkajogviszonyban allnak. 
Illetmenyukre es egyeb juttatasaikra a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. 
torveny (a tovabbiakban: KJT.) es a munkatorvenykonyverol szolo 2012. evi I. torveny (a 
tovabbiakban: Mt.) rendelkezeseit kell alkalmazni.

1.4 JEB szekhely

1082 Budapest, Baross u. 112. Kozponti szervezeti egyseg

1.5 Telephelyek - tagintezmenyek

- 1083 Budapest, Baross u. 103/A. Mini-Mano Bolcsode ferohely: 75 fo
- 1083 Budapest, Baross u. 117. Baboca Bolcsode ferohely: 75 fo
- 1085 Budapest, Horanszky u. 21. Jatekvar Bolcsode ferohely: 74 fo
- 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3. Gyermekkert Bolcsode ferohely: 72 fo
- 1087 Budapest, Szazados ut 1. Fecsego-tipegok Bolcsode ferohely: 50 fo
- 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. Tiicsok-lak Bolcsode ferohely: 74 fo
- 1089 Budapest, Vajda Peter u. 37 Katica Bolcsode ferohely: 72 fo
- 1087 Budapest, Kerepesi ut 29/A. - Fozokonyha
- 1083 Budapest, Szigetvari u. 1. Biztos Kezdet Gyerekhaz (Gyerekhdz)
- 1086 Budapest Koszoru u. 15. Biztos Kezdet Gyerekhdz idtszdudvar

1.6 A penzugyi es gazdalkodasi feladatokat ellato szervezet

A JEB penzugyi es gazdalkodasi feladatait a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 260/2017 (XII. 19.) szamu hatarozata alapjan a Jozsefvarosi 
Szocialis Szolgaltato es Gyermekvedelmi Kozpont Gazdasagi Szervezete latja el a Munkamegosztas 
es felelossegvallalas rendjet rogzito megallapodas szerint.

2 Az JEB feladatai, szervezeti felepitese

A koltsegvetesi szerv fotevekenysegenek allamhaztartasi szakagazati besorolasa:

889110 Bolcsodei ellatas



A kdltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek kormanyzati funkciok szerinti megjelolese: 
kormanyzati funkcioszam kormanyzati funkcid megnevezese
041232 Start-munka program - Teli kozfoglalkoztatas
041233 Hosszabb idotartamu kozfoglalkoztatas
104031 Gyermekek bolcsodeben es mini bolcsodeben torteno

ellatasa
104035 Gyermeketkeztetes bolcsodeben, fogyatekosok nappali

intezmenyeben
104036 Munkahelyi etkeztetes gyermekek napkozbeni ellatasat

biztosito intezmenyben
104044 Biztos Kezdet Gyerekhaz

Vallalkozasi tevekenysege: nines

Fenti tevekenysegeket a JEB komplexitasanak megfeleloen egymasnak mellerendelten vegzi.
A JEB tevekenysege soran a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
(tovabbiakban: fenntarto) altal meghatarozott kotelezoen ellatando alap es onkent vallalt feladatok 
ellatasat vegzi.
A Bolcsode olyan szolgaltato intezmeny, amely az alapellatas kereteben alaptevekenysegkent 
napkozbeni ellatast nyujt a gyermekek szamara, az alabbi szakmai jogszabalyok szerint:

- a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny (a 
tovabbiakban: Gyvt.),

- a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti, gyermekvedelmi intezmenyek, valamint 
szemelyek szakmai feladatairol es mukodesuk felteteleirol szolo 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet (a tovabbiakban: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet),

- a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi 
szakellatasok teritesi dijarol es az igenylesukhoz felhasznalhato bizonyitekokrol szolo 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet,

- a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es 
gyermekjoleti alapellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III.01.) onkormanyzati 
rendelet (a tovabbiakban Or.), 
a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 
onkormanyzati rendelet szabalyozza

Az intezmeny tipusa: A Gyvt. VI. fejezete alapjan gyermekjoleti alapellatas, gyermekek napkozbeni 
ellatasan belul bolcsode.

2.1 A JEB szervezeti felepitese, engedelyezett letszama

JEB
Szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 112.
Az engedelyezett letszama: 198 fd

I. Kozponti szervezeti egyseg
1082 Budapest, Baross u. 112.
Engedelyezett letszam: 22 fd

II. Szakmai szervezeti egysegek

Biztos Kezdet Gyerekhaz



1083 Budapest, Szigetvari u. 1.
1086 Budapest, Koszoru u. 15. (jatszdudvar)
Engedelyezett letszam: 2 fd

Mini-Mano Bolcsode
1083 Budapest, Baross u. 103/A.
Engedelyezett letszam: 24 fd

Baboca Bolcsode
1083 Budapest, Baross u. 117.
Engedelyezett letszam: 24 fd

Jatekvar Bolcsode
1085 Budapest, Horanszky u. 21.
Engedelyezett letszam: 27 fd

Gyermekkert Bolcsode
1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
Engedelyezett letszam: 28 fd

Fecsego-tipegok Bolcsode
1087 Budapest, Szazados ut 1.

Konyha
1087 Budapest, Kerepesi ut 29/A.

Engedelyezett letszam: 21 fd

Tiicsdk-lak Bolcsode
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.
Engedelyezett letszam; 26 fo

Katica Bolcsode
1089 Budapest, Vajda Peter u. 37.
Engedelyezett letszam: 24 fd

2.2 A JEB tevekenysegenek celja:

Az illetekessegi teriileten a lako- illetve tartozkodasi hellyel rendelkezo csaladban elo harom even 
aluli gyermekek gondozasa-nevelese, harmonikus testi-szellemi fejlodesuknek segitese az eletkori es 
egyeni sajatossagok figyelembevetelevel, a Gyvt. 41 .§ (1) bekezdese alapjan:
„A gyermekek napkozbeni elldtdsakent az eletkornak megfeleld nappali felugyeletet, gondozdst, 
nevelest, foglalkoztatast es etkeztetest kell megszervezni azon gyermekek szdmdra, akiknek szillei, 
torvenyes kepviseldi munkavegzesilk - ideertve a gyermekgondozasi dij, a gyermekgondozdst segito 
ellatds es a gyermeknevelesi tamogatds folydsitasa melletti munkavegzest is munkaeropiaci 
reszvetelt eldsegito programban, kepzesben vald reszveteluk, nappali rendszeru iskolai oktatdsban, a 
nappali oktatds munkarendje szerint szervezett felsooktatasban, felsdoktatdsi intezmenyben nappali 
kepzesben vald reszveteluk, betegsegiik vagy egyeb ok miatt napkozbeni ellatasukrol nem tudnak 
gondoskodni. A napkozbeni ellatds kereteben biztositott szolgdltatdsok idotartama lehetoleg a sztilo, 
torvenyes kepviselo munkarendjehez igazodik. ”



A Gyvt. 94. § (5a) bekezdesenek a) pontja alapjan az ellatasi teruleten kfvtili lakohellyel rendelkezo 
gyermekek ellatasat is biztositjuk, legfeljebb a mindenkori ferohelyek 25%-os aranyaig.

Alapellatas

A JEB a csaladban nevelkedd, a sziilok munkavegzese, betegsege vagy egyeb ok miatt ellatatlan 
gyennek nappali felugyeletet, gondozasat, neveleset napkozbeni, gyermekjoleti alapellatas kereteben 
biztositja napos bolcsodei szolgaltataskent 7 Bolcsodeben.

Alapellatason tuli szolgaltatasok/onkent vallalt feladatok

A JEB az alapellatason tul szolgaltataskent specialis tanacsadassal, idoszakos gyermekfeltigyelettel, 
vagy mas gyermeknevelest segito szolgaltatasokkal segiti a csaladokat.

T eritesmentesen:
- egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatas:

• jatszohaz, csaladi delutan,
• fejleszto eszkozok, alapvetd gyermekgondozasi eszkozok kolcsbnzese,
• prevencios fejleszto programok,
• pszichologus tanacsadas,
• integral! szulo- csecsemo/kisgyermek konzultacio, tanacsadas,
• gyogypedagogiai es korai fejlesztes,
• otthoni gyermekgondozas,
• Biztos Kezdet Gyerekhaz.

- egyeb szolgaltatas
• Nepkonyha elelmezese
• Idosek Atmeneti Otthona lakdinak elelmezese
♦ Szakkepzes
• JASZER

Tentesi dij elleneben:
- egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatas:

• idoszakos gyermekfeliigyelet (a felmeriild igenyeknek megfeleloen a JEB Bolcsodeiben)

2.2.1 Kozponti szervezeti egyseg feladata

A JEB kozponti iranyitasa. Tobbek kozott:
- kozponti beszerzesek lebonyolitasa, munkaiigyi es gazdasagi tigyintezes,
- karbantarto csoport iranyitasa,

szakdolgozok kepzesenek, tovabbkepzesenek feliigyelete,
- a bolcsodei elhelyezest kerelmezd gyermekek eldjegyzese, felvetele,
- a Bolcsodek iranyitasa, mukodtetese, ellenbrzese,

az otthoni gyermekgondozas szervezese, mukodtetese es ellendrzese, 
a Biztos Kezdet Gyerekhaz iranyitasa, mukodtetese, ellendrzese,

- fejleszto eszkozok, alapvetd gyermekgondozasi eszkozok, jatekok kolcsonzesi 
lehetosegenek biztositasa.

2.2.2 Bolcsodek feladata (alapellatas)



Bolcsodeink a harom even aluli gyermek csaladban tortend nevelkedeset segito ellataskent, a 
gyermek es csaladja helyzetehez, sziiksegleteihez igazodoan biztosit szolgaltatasokat.

A JEB 7 telephelyen - tagintezmenyben biztosit bolcsodei szolgaltatast (szakmai szervezeti 
egysegeket lasd a 2.1. pontban).

A Gyvt. 42. § (1) bekezdese alapjan ..bolcsodei ellatas kereteben a 3 even aluli gyermekek 
napkbzbeni ellatasat kell biztositani. ”
A Gyvt. 42/A. § (2) bekezdese alapjan ..ha a gyermek a 3. eletevet betoltotte, de testi vagy ertelmi 
fejlettsegi szintje alapjan meg nem erett az dvodai nevelesre, es dvodai jelentkezeset az orvos nem 
javasolja, bolcsodei ellatas kereteben gondozhato, nevelheto a gyermek 4. eletevenek betolteset 
koveto augusztus 31-eig. ”
A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdese ertelmeben ..bolcsodei ellatas kereteben a gyermek huszhetes kordtol 
nevelheto es gondozhato a) az dvodai nevelesre nem erett gyermek eseten a gyermek negyedik 
eletevenek betolteset koveto augusztus 31-eig, b) a sajatos nevelesi igenyu gyermek eseten annak az 
evnek az augusztus 31. napjaig, amelyben a hatodik eletevet betolti, vagy c) az a) es b) pont ala nem 
tartozo gyermek eseten, ha a harmadik eletevet ca) januar 1-je es augusztus 31-e kozott tolti be, az 
adott ev augusztus 31-eig, cb) szeptember 1-je es december 31-e kozott tolti be, a kovetkezo ev 
augusztus 31-eig, ha a sziilo, torvenyes kepviselo nyilatkozik arrol, hogy a gyermek napkbzbeni 
ellatasat eddig az idopontig bolcsodei ellatas kereteben kivanja megoldani.
(2) Ha a gyermek harmadik eletevet betoltotte, de testi vagy ertelmi fejlettsegi szintje alapjan meg 

nem erett az dvodai nevelesre, es dvodai jelentkezeset az orvos nem javasolja, bolcsodei ellatas 
kereteben gondozhato, nevelheto a gyermek negyedik eletevenek betolteset koveto augusztus 31-eig. ”

A Gyvt. 42. § (3) bekezdese szerint „Bolcsodei ellatas kereteben a sajatos nevelesi igenyu gyermek, 
valamint a korai fejlesztesre es gondozasra jogosult gyermek nevelese es gondozasa is vegezheto.”
A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdes b) pontja alapjan „bdlcsodei ellatas kereteben a gyermek huszhetes 
koratol nevelheto es gondozhato a sajatos nevelesi igenyu gyermek eseten annak az evnek az 
augusztus 31. napjaig, amelyben a hatodik eletevet betolti”.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. § (1) bekezdesenek ertelmeben ..Ha a bolcsodei elldtdst nyujto 
intezmeny, szolgdltato sajatos nevelesi igenyu, illetve gyogypedagogiai tanacsaddsra, korai 
fejlesztesre es gondozasra jogosult gyermek napkbzbeni ellatasat biztositja, a gyermek bolcsodei 
nevelesenek, gondozdsanak megkezdeset koveto legaldbb harom honap elteltevel a) bolcsodeben es 
mini bolcsodeben - az intezmeny orvosdnak, gyogypedagogusanak, kisgyermeknevelojenek, valamint 
a csalad- es gyermekjoleti kbzpont munkatarsdnak a velemenye alapjan - az intezmeny vezetoje a 
sztilovel egyiltt, ertekeli a gyermek beilleszkedeset, es dbnt a gyermek tovdbbi neveleserol, 
gondozdsdrol. ”

A Tiicsok-lak Bolcsode tagintezmeny biztositja a sajatos nevelesi igenyu gyermek gondozasat, 
neveleset. Annak a csoportnak a letszamat, amelyben sajatos nevelesi igenyu gyenneket nevelnek a 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46. § (1) es (3) bekezdese hatarozza meg.
(1) bekezdes alapjan „A bolcsodeben egy bolcsodei csoportban legfeljebb tizenket gyermek 
nevelheto, gondozhato, kiveve, ha a bolcsodei csoportban a) valamennyi gyermek betoltotte a 
masodik eletevet, vagy b) sajatos nevelesi igenyu, illetve korai fejlesztesre es gondozasra jogosult 
gyermeket is nevelnek, gondoznak. ”
(3) bekezdes ertelmeben „a) egy bolcsodei csoportban egy sajatos nevelesi igenyu, illetve korai 
fejlesztesre es gondozasra jogosult gyermeket latnak el, legfeljebb tizenegy gyermek, b) egy 
bolcsodei csoportban ketto sajatos nevelesi igenyu, illetve korai fejlesztesre es gondozasra jogosult 
gyermeket latnak el, legfeljebb tiz gyermek, c) egy specidlis bolcsodei csoportban harom-hat sajatos 



nevelesi igenyu, illetve korai fejlesztesre es gondozasra jogosult gyermeket latnak el, legfeljebb hat 
gyermek nevelheto, gondozhatd. ”

15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. § (3) bekezdese alapjan „A sajdtos nevelesi igenyu, illetve a korai 
fejlesztesre es gondozasra jogosult gyermek bolcsodei ellatas kereteben vald nevelese, gondozdsa 
tbrtenhet a) a nem sajdtos nevelesi igenyu, illetve korai fejlesztesre es gondozasra nem jogosult 
gyermekekkel kozos csoportban, vagy b) specialis bolcsodei csoportban. ”
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. § (4) bekezdese ertelmeben „Egy kisgyermeknevelo, szolgdltatast 
nyujtd szemely a specialis bolcsodei csoportban bolcsode, mini bolcsode es munkahelyi bolcsode 
eseten legfeljebb hdrom gyermeket, nevelhet, gondozhat. ”

A Tiicsok-lak Bolcsodeben reszleges integracioban es teljes integracios formaban biztositunk 
ellatast.
- Reszleges integracioban a gondozasi egyseg egyik csoportszobajaban 6-9 fo sajatos nevelesi 

igenyu gyermek (specialis csoport) mellett a masik csoportszobaban egeszseges gyermeket latunk 
el. A 6-9 fo sajatos nevelesi igenyu gyermeknek az etkezesen es az alvasidd kiviil a gondozasi 
egyseg masik csoportjaban levo egeszseges gyermekekkel kozos a jatek ideje es a jatektere.

- Teljes integracioban normal bolcsodei csoportban biztositjuk a sajatos nevelesi igenyu gyermekek 
neveleset-gondozasat.

Minden esetben a gyermek integralhatosaga donti el (betegsegenek tipusa, aktualis allapota es 
szukseglete), hogy a ket tipusu ellatas kozul melyiket biztositjuk a gyermek szamara.

A Tiicsok-lak Bolcsodeben a specialis csoportban 3 foallasu kisgyermeknevelo es 1 fo dajka 
szakalkalmazott biztositott.

A sajatos nevelesi igenyu gyermek torvenyes kepviseldjevel kotott irasos megallapodas alapjan 3 
honap probaidore biztositunk bolcsodei szolgaltatast. A probaidd letelte utan a bolcsodei szolgaltatas 
a rendeletben meghatarozott szakmai csoport jegyzokdnyvbe foglalt velemenye alapjan folytathato, 
melyrol uj megallapodas keszul.
Amennyiben bolcsodei ellatast igenybe vevo gyermek eseten utolagosan kerul igazolasra a sajatos 
nevelesi igeny, a pedagogiai szakszolgalat altal kiadott szakvelemeny bemutatasa utan kerul sor a 3 
honapos probaidore torteno irasos megallapodas megkotesre a gyermek torvenyes kepviselojevel.

A Bolcsodeink a napi nyitvatartasi idon beliil biztositjak a gyermek neveleset, gondozasat.
Alapfeladatkent nyujtott ellatas eseten a gyermek bolcsodei gondozasi ideje a napi tizenket orat nem 
haladhatja meg.

A bolcsodei neveles, gondozas igenybevetele a sziilo vagy torvenyes kepviselo kerelmere indul.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 42. § (1) bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen:
„ (1) A gyermek bolcsodebe es mini bolcsodebe torteno felvetelet a sziilo hozzajdrulasaval
a) a korzeti vedono,
b) a hdzi gyermekorvos vagy a haziorvos,
c) a csalad- es gyermekjdleti szolgdlat,
d) a gyamhatosag
is kezdemenyezheti.

A kerelem benyiijtasakor tortenik a tajekoztatas az ellatas igenybevetelenek felteteleirol, az ellatas 
tartamarol, a fizetendo teritesi dijrol, a panaszjog gyakorlasanak modjarol.
A kerelmezonek az intezmenyben vezetett torveny altal meghatarozott nyilvantartasokhoz 
kotelessege adatokat szolgaltatnia.



A Gyvt. 43. § (3) bekezdese alapjan „A bolcsodei felvetel soran eldnyben kell reszesiteni
a) - ha a gyermek sziiloje, mas torvenyes kepviseloje a felveteli kerelem benyujtdsat koveto 30 

napon beliil igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavegzesre irdnyuld egyeb 
jogviszonybanall-

aa) a rendszeres gyermekvedelmikedvezmenyrejogosult gyermeket,
ab) a harom vagy tobb gyermeket nevelo csalddban eld gyermeket,
ac) az egyeduldllo szulo dltal nevelt gyermeket, es
b) a vedelembe vett gyermeket. ”

Nem gondozhatd bolcsodeben a fertozo beteg gyermek mindaddig, amig a hazi gyermekorvos 
igazolasa alapjan ez az allapot fennail.

A bolcsodei felveteli eljaras
A JEB tagintezmenyeibe a gyermekek elojegyzese es a ferdhely biztositasa a Kozponti Szervezeti 
Egysegnel tortenik. Amennyiben a szulo, torvenyes kepviseld a gyermek elhelyezeset 30 napon tul 
keri - es benyujtja a sziikseges igazolasokat - a gyermek elojegyzesbe vetele megtortenik. 
Amennyiben a szulo, torvenyes kepviseld a gyermek elhelyezeset 30 napon beliil keri - es fennallnak 
a sziikseges feltetelek - dontes szuletik a ferdhely biztositasardl.
A bolcsodei felveteli kerelmeket az intezmenyvezeto biralja el minden honap 1. es 15. napjan a 
sajatos nevelesi igenyeknek es az eldnyben reszesitesi indokoknak megfeleloen, figyelembe veve a 
szulo altal megjelolt tagintezmenyt. Amennyiben ezek a napok munkasziineti napra esnek, az 
elbiralas a kovetkezo munkanapon tortenik. Az intezmenyvezeto sajat hataskdrben fentiektol eltero 
napokon is hozhat dontest ferdhely biztositasardl.

A bolcsodei felveteli kerelem benyujtasara egesz evben lehetoseg van, de legkorabban a kert idopont 
elott 3 honappal adhato be. Ez aldl kivetel a Jelentkezesi het, amikor a ktilon meghirdetett idoponttol 
kezdodoen adhato le adott ev szeptemberere a kerelem.
A bolcsodei felveteli kerelmet elektronikus uton is le lehet adni a jelentkezes@bolcsode-bp08.hu 
cimre. Az elektronikus jelentkezes egyenertekii a szemelyes uton leadott jelentkezessel Az 
intezmenyvezeto az elektronikus uton meskiildott igazolasok es kerelem alapjdn dllapitja mes a 
iogosultsdgi- es eldnyben reszesitesi felteteleket. Az elektronikus jelentkezessel kapcsolatos 
Adatvedelmi tdjekoztato elerheto a honlapon.

A JEB-nel nines teriileti illetekesseg, a sziilok valaszthatnak a bolcsodek koziil az tires bolcsodei 
ferohelyek ismereteben.

A felveteli eljaras soran, a ferohelyrol valo dontes elott kivizsgalasra keriil:
- a jogosultsagi feltetelek meglete,
- az eldnyben reszesitesi okok fennallasa a jogszabalyban meghatarozottak szerint,
- a sajatos nevelesi igenyek fennallasa (szakvelemeny meglete),

A felveteli kerelmek elbiralasanak szempontjai:
a) az tires ferohelyek szama,
b) jogosultsagi feltetelek fennallasa,
c) a gyermek VIII. keriiletben lako-vagy tartozkodasi hellyel rendelkezik,
d) elhelyezes stirgossege, krizis jellege,
e) specialis ellatasi igenyek,
f) eldnyben reszesitendo-e a gyermek,
g) a felveteli kerelem beadasanak ideje.
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A jogosultsagi feltetelek vizsgalata
Bolcsodei ellatast biztositunk azon a gyermek szamara, igazodva a sziilok, torvenyes kepviselok 
munkarendjehez, akik napkozbeni ellatasukrdl nem tudnak gondoskodni az alabbi indokok miatt 
- a sziilok, torvenyes kepviselok munkavegzese,

- ide ertve a GYED, GYES melletti munkavegzest is,
- a sziilok, torvenyes kepviselok munkaerd-piaci reszvetelt eldsegito programban, kepzesben valo 
reszvetele,
- a sziilok, torvenyes kepviselok nappali rendszeru iskolai oktatasban, a nappali oktatas munkarendje 
szerint szervezett felnottoktatasban, felsooktatasi intezmenyben nappali kepzesben valo reszvetele, 
- a sziilok betegsege miatt,
- valamint egyeb ok miatt.

Egyeb okok miatt azon gyermekek szamara biztositjuk a bolcsodei ellatast:
- akinek fejlodese erdekeben allando napkozbeni ellatasra van sziiksege,
- akit egyediilallo vagy idoskoru szemely nevel,
- akinek a sziiloje, torvenyes kepviseloje szocialis helyzete miatt az ellatasarol nem tud gondoskodni.

Elonyben reszesitesi okok
A bolcsodei felvetel soran elonyben reszesitjuk azt a gyermeket, akinek mindket sziiloje, torvenyes 
kepviseloje a felveteli kerelem benyujtasat koveto 30 napon beliil igazolja, hogy munkaviszonyban 
vagy munkavegzesre iranyuld egyeb jogviszonyban all es 
- rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesul, vagy 
- harom vagy tobb gyermeket nevel, vagy 
- a gyermeket egyediilallo szulo neveli, 
- a vedelembe vett gyermek,
- A vedelembe vett gyermek soron kiviil elonyben reszesul.

A jogosultsagi feltetelek, sajatos nevelesi igenyek es elonyben reszesitesi okok vizsgalata a felveteli 
kerelem benyujtasakor tortenik. Ha a sziilo, torvenyes kepviselo altal benyujtott felveteli kerelem 
benyujtasahoz sziikseges jogosultsagi feltetelt vagy elonyben reszesitesi okot igazolo irat hianyzik, 
30 napos hataridovel van lehetoseg a potlasra. Amennyiben a sziilo, torvenyes kepviselo a 
hianypotlasi hataridon beliil nem csatolja a sziikseges iratokat, a felveteli kerelem torlesre keriil. 
Amennyiben nines elegendo szabad ferohely es azonos elonyben-reszesitesi indokok allnak fenn, a 
felveteli kerelem beadasanak ideje hatarozza meg, melyik gyermek veheto fel az adott ferohelyre.

A ferohely biztositasa utan, de meg a bolcsodei ellatas megkezdese elott az intezmenyvezeto a 
szulovel, torvenyes kepviselovel irasbeli megallapodast kbt. A megallapodast a valasztott-kijelolt 
bolcsode vezetoje kesziti eld.

A megallapodas ket fele lehet, mely minden esetben hatarozott idotartamu, a fennallo jogosultsagi 
feltetek szerint:
- Megallapodas: minden ev oktober 31. napjaig szol,
- Rovid idejii megallapodas: harom honapos idotartamra szol, ha a sziilok, torvenyes kepviselok nem 
csatoljak a munkavegzesbol szarmazd jovedelemigazolasukat es egyidejuleg GYED ellatasban 
reszesiilnek.

A JEB a Megallapodasokat minden ev oktobereben felulvizsgalja, amely kiteijed a jogosultsagi 
feltetelek fennallasara, valamint a szulo altal fizetendo teritesi dijak felulvizsgalatara is.
A JEB a rovid idejii megallapodasokat a megallapodasok lejarasat megelozoen felulvizsgalja.



A felulvizsgalat eredmenyenek megfelelden a megallapodasok meghosszabbitasra, modositasra vagy 
megszuntetesre kerulnek.

A megallapodasok szemelyi teritesi dijra vonatkozo feltilvizsgalatat a sziilok, torvenyes kepviselok 
barmikorkezdemenyezhetik, eletkoriilmenyeik, jovedelmi helyzetiik valtozasa alapjan.

A bolcsodei felveteli eljaras es a bolcsodei jogviszony letrejottenek es felulvizsgalatanak folyamata
1) A felveteli elj aras elso szakasza a JEB szekhelyen tortenik
- Felveteli kerelem benyujtasa, kizarolag szemelyesen iigyfelfogadasi iddben vagy online a 

 email cimen.jelentkezes@bolcsode-bp08.hu
- A jogosultsagi feltetelek, sajatos nevelesi igenyek, eldnyben reszesitesi feltetelek vizsgalata.
- Sziikseg eseten hianypdtlas.
- Dontes a ferohely biztositasarol.

2) A felveteli eljaras masodik szakasza
- A ferohely biztositasarol szolo ertesito atvetele (JEB szekhelyen/e-mailen/postai uton).
- Szuld kapcsolatfelvetele a bolcsode vezetojevel.
- A megallapodashoz szukseges igazolasok benyujtasa (bolcsodeben).
- A megallapodas elokeszitese a bolcsode vezetoje altal.
- A megallapodas alairasa a szuld altal (bolcsodeben)
- A megallapodas ellenorzese a kijelolt munkatars altal (JEB szekhelyen).
- A megallapodas alairasa az intezmenyvezeto altal (JEB szekhelyen)
- A megallapodas atadasa a szulonek.

3) A bolcsodei jogviszony letrejotte
-Az alairt megallapodassal letrejon a bolcsodei ellatasra iranyulo jogviszony, a gyermek reszt vehet 
a bolcsodei ellatasban.

4) A bolcsodei jogviszony felulvizsgalata
- A rovid ideju megallapodasok felulvizsgalata.
- A rendes felulvizsgalat minden ev oktobereben.
- Modositas eseten elvegzett felulvizsgalat (a sziilok, torvenyes kepviselok altal eletkoriilmenyeik, 
jovedelmi helyzetiik valtozasa alapjan kezdemenyezett).

5) A felulvizsgalat eredmenye lehet:
- a megallapodas es a bolcsodei jogviszony meghosszabbitasa,
- a megallapodas modositasa,
- a teritesi dijak modositasa,
- a megallapodas es bolcsodei jogviszony megszuntetese.

A bolcsodei felveteli eljaras es a bolcsodei jogviszony letrejottenek es felulvizsgalatanak 
folyamatabrajat jelen SzMSz l.a es l.b szamumellekletei tartalmazzak.

A gyermek eletkoranak es egeszsegi allapotanak megfelelden a JEB biztositja a bolcsodei neveles, 
gondozas felteteleit, a torvenyes kepviseldvel torteno fokozatos beilleszkedes lehetoseget, megfelelo 
textiliat es butorzatot, megfelelo jatekokat es a szabadban tartozkodast, tovabba a bolcsodeben 
gondozott gyermekek eletkoranak megfelelo egeszseges taplalkozas kiilon jogszabalyban 
meghatarozott felteteleit. Szakorvos altal isazolt dietas etkezest isenylo gyermek szdmara az 
allapotanak megfelelo dietas etrendet biztosit (kivetel: a coliakia es a fenilketonuriaK Az eltero 
tdpldlkozasi igenyu gyermekekre a JEB Elelmezesi Szabdlyzatanak rendelkezesei vonatkoznak.
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A Gyvt. 42. § (5) bekezdese alapjan a bolcsodei nevelesi ev szeptember 1. napjatol kovetkezo ev 
augusztus 31. napjaig tart.

A bolcsodei ellatas megszunesenek es megszuntetesenek esetei
A Gyvt. 37/A. § (1) bekezdese alapjan a szemelyes gondoskodast nyujto ellatas megszunik
a) hatarozott ideju elhelyezes eseten a megjelolt idotartam - illetve meghosszabbftott idotartam - 

leteltevel,
b) ajogosultsagi feltetelek megszunesevel.

A Gyvt. 37/A. § (2) bekezdese ertelmeben az onkentesen igenybe vett gyermekjoleti ellatas 
megszunteteset a jogosult, illetve torvenyes kepviseldje kerelmezheti, melynek alapjan az 
intezmenyvezeto az ellatast megszunteti. Az ellatas a megegyezes idopontjaban, illetve ennek 
hianyaban a megallapodasban foglaltak szerint szunik meg.

A Gyvt. 37/A. § (3) bekezdese szerint az intezmenyvezeto az onkentesen igenybe vett gyermekjoleti 
ellatast megszunteti, ha a jogosult a hazirendet ismetelten sulyosan megserti, vagy az ellatas 
feltetelei, okai mar nem allnak fenn.

A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdese alapjan az intezmenyvezeto az onkentesen igenybe vett gyermekjoleti 
ellatas megszunteteserol, illetve az ellene teheto panaszrol irasban ertesiti a jogosultat, illetve 
torvenyes kepviselojet. Egyet nem ertes eseten a jogosult, illetve torvenyes kepviseldje az ertesites 
kezhezveteletol szamitott nyolc napon belul a fenntartohoz (Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat cim: 1082 Budapest, Baross utca 65-67.) fordulhat.

Amennyiben a bolcsode orvosanak szakvelemenye szerint a gyermek egeszsegi allapota miatt 
bolcsodeben nem gondozhato, illetve magatartasa veszelyezteti a tobbi gyermek egeszseget, az 
ellatas az intezmenyvezeto altal megszuntetesre keriil.

Az Or. 30/A. § (2) bekezdese alapjan a megallapodast az intezmenyvezeto irasos indoklassal 
felmondhatja, ha az ellatott, a torvenyes kepviseloje vagy a teritesi dijat megfizeto szemely teritesi 
dijfizetesi kbtelezettsegenek nem tesz eleget.
Az Or. 30/A. § (3) bekezdese alapjan a megallapodas felmondasa eseten a felmondasi ido 15 nap.

Amennyiben a gyermek bolcsodei ellatasat tobb alkalommal es legalabb egybeftiggo 10 napig 
indokolatlanul nem veszi igenybe, az a gyermekjoleti alapellatas kereteben biztositott gyermekek 
napkozbeni ellatasanak (bolcsodei ellatas) megszunteteset vonhatja maga utan. Az ismetelt 
indokolatlan hianyzas a hazirend sulyos megsertesenek minosul. Indokolatlan hianyzas eseten a 
sziilo, torvenyes kepviselo reszere levelben felszolitas keriil kikuldesre, hogy igazolja a gyermek 
tavolletet. Amennyiben erre a level kezhezveteletol szamitott 5 napon belul nem keriil sor, a gyermek 
bolcsodei jogviszonyat az intezmenyvezeto megszunteti.

A bolcsodei elhelyezest igenybevevo gyermek torvenyes kepviseldje az ellatasert szemelyi teritesi 
dijat koteles fizetni. A Gyvt. 146. § -151. §-aban foglaltaknak megfelelden a fenntarto az intezmenyi 
teritesi dijat rendeletben hatarozza meg.
A teritesi dij (etkezesi dij es gondozasi dij) befizetes a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti 
alapellatasok es gyermekvedelmi szakellatasok teritesi dijarol es az igenylesiikhoz felhasznalhato 
bizonyitekokrol szolo 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szabalyozasa alapjan minden honapban 
egy eldre meghatarozott napon tortenik, melynek konkret idopontjarol a sziilok elozetesen irasos 
tajekoztatast kapnak. Minden honapban egy alkalommal lehetoseg van potbefizetesre.
A befizetes targyhonapra tortenik, a befizetett osszegrol a sziilo reszere szdmla keriil kiallitasra.



Teritesi dij megfizetesere az alabbi kedvezmenyek vehetok igenybe:
- A rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben (RGYK) reszesuld csaladok mentestilnek az 

etkezesi dij, es a gondozasi dij fizetese alol. Szamukra a bolcsodei ellatas teritesmentes. 
(Kerelmezni a lakohely szerinti illetekes jegyzonel kell.)
A 3 vagy tobb gyermeket nevelo csaladok mentestilnek az etkezesi dij, es a gondozasi dij 
fizetese alol. Szamukra a bolcsodei ellatas teritesmentes. (A csaladi potlek MAK vagy a 
kifizetesrol szolo igazolas es nyilatkozat alapjan.)
Az etkezesi dij fizetese alol mentestilnek a tartosan beteg vagy fogyatekos gyermeket nevelo 
csaladok. Szamukra a bolcsodei etkezes teritesmentes (a MAK altal kiallitott tartos betegsegrol 
szolo igazolas alapjan).

- A gondozasi dij fizetese alol a bolcsodei ellatasban resztvevo tartosan beteg vagy fogyatekos 
gyermek jogan mentestil a sziilo (Szakertoi Bizottsag Szakertoi velemenye alapjan).
Azok a csaladok, amelyekben a sziilo nyilatkozata alapjan az egy fore juto havi jovedelem 
osszege nem haladja meg a kotelezo legkisebb munkaber szemelyi jovedelemadoval, 
munkavallaloi, egeszsegbiztositasi es nyugdijjarulekkal csokkentett osszegenek 130%-at 
mentestilnek az etkezesi dij fizetese alol.

A JEB Bolcsodei nyitottak a sziilok es a szakemberek elott, egyeb latogatot bejelentes utjan 
fogadnak. A latogatoknak igazodniuk kell a bolcsode hazirendjehez, a gyermekek eletrendjehez.

2.2.3 Onkent vallalt alapellatason tiili szolgaltatasok

2.2.3.1 Teritesmentes onkent vallalt alapellatason tuli szolgaltatasok

2.2.3.1.1 Egyeb gyermeknevelestsegito szolgaltatasok

2.2.3.1.1.1 Jatszohaz, - csaladi delutan

Jatszohaz: Elsosorban a jatektevekenyseghez kotodo, egyeni keszsegeket es kepessegeket fejleszto, 
csaladi nevelest segito, illetve a sziilo-gyermek kapcsolatot erosito szolgaltatas, amelyben a sziilo es 
a gyermek kozosen vesz reszt a bolcsode altal megteremtett korulmenyek kozott. A hetvegi jatszohaz 
minden evben eldre meghatarozott idoszakokban miikodik a Babdca Bolcsodeben (1083 Budapest, 
Baross u. 117.)

Csaladi delutan: A sziilo-gyermek kapcsolatot segito, a gyermek fejlodeset elosegito 
jatektevekenyseghez kotott szolgaltatas. A hetvegi csaladi delutan eldre meghatarozott idoszakokban 
miikodik a Fecsego-tipegok Bolcsodeben. (1087 Budapest, Szazadosiit 1.)

2.2.3.1.1.2 Fejleszto eszkozok, alapvetd gyermekgondozasi eszkozok kblcsonzese

A hatranyos helyzetii csaladban nevelkedd gyermek gondozasahoz eszkoz (pl. legzesfigyelo) 
kolcsonzesenek lehetosege a JEB Kozponti Szervezeti Egysegeben. A kolcsonzessel kapcsolatos 
feladatot a Gverekhdz koordinalia es adminisztralja.

2.2.3.1.1.3 Prevencios fejleszto programok

A kisgyermekek fejlodesmenete kiilonbozo. A gyermek elso harom eve, amikor a jaras, beszed, 
gondolkodas kialakul, nagy fontossaggal bir. A nem megfeleld fejlodes kovetkezteben a 
kisgyermekek a kesobbiekben beilleszkedesi, tanulasi zavarokkal kiizdhetnek. Kiilonbozo fejleszto
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tevekenysegekkel, prevencids cellal segitheto a gyermekek atlagos fejlodesmenete. A prevencids 
fejleszto programok elore meghatarozott idoszakokban a JEB szakmai szervezeti egysegeiben 
mukodnek.

2.2.3.1.1.4 Pszichologus tanacsadas

A kisgyermekek magas szinvonalu gondozasa es nevelese, az ellatas minosegenek javitasa erdekeben 
tanacsadd szakpszicholdgusi szolgaltatas vehetd igenybe. A pszichologus munkajaval tamogatja 
mind a bolcsodebe jaro csaladokat, mind a bolcsodeben dolgozd szakembereket. Csaladok 
tamogatasa egyeni es csoportos tanacsadas, a bolcsodei dolgozok segitese szemelyisegfejleszto es 
esetmegbeszelo csoportok formajaban tortenik. A program elore meghatarozott idoszakokban a JEB 
szakmai szervezeti egysegeiben mukodik.
Leggyakrabban felmeriild kerdeskorok:

o sztilo-gyerek kommunikacid,
o sziiloi szerepek,
o gyermeki dackorszak, dnalldsodas, akarat,
o szobatisztasag,
o alvasi es etkezesi szokasok,
o verekedes, agresszid, harapas, (eletkori sajatossagok)
o csaladon beliili szerepek,
o fontos „lepcsofokok” a kisgyermek fejlodeseben,
o feszultseg es indulatkezeles,
o kotodesi-levalasi problemak, onallosagra neveles, 
o testverfeltekenyseg.

2.2.3.1.1.5 Integralt szuld- csecsemd/kisgyermek konzultacid, tanacsadas

A kora gyerekkori pszichologiai alapu szabalyozasi nehezsegek, a regulacios zavarok ugy, mint 
tulzott nyugtalansag, siras, alvas- evesi es etkezesi zavarok kezelese illetve enyhitese erdekeben 
konzultacios szolgaltatas vehetd igenybe. A konzultacid celja a problemak mielobbi felismerese es 
segitsegnyujtas a csalad egeszenek, a nehezsegek fokozodasanak megelozeseben. A konzulens segit 
abban, hogy a regulacios zavarok merseklodjenek, megszunjenek, a sziildk es a gyermek elete 
konnyebbe valjon. A szolgaltatast a JEB-nel 1 fo biztositja, elojegyzessel vehetd igenybe.

2.2.3.1.1.6 Gyogypedagogiai es korai fejlesztes

A kisgyermekek ellatasban fontos feladatunk a normal fejlddesmenettol valo elteres korai 
felismerese, a hatranyok es kovetkezmenyeik enyhitesere valo torekves.
A bolcsodeben dolgozd gyogypedagdgus ismeri a fejleszto munka elmeleti osszefuggeseit, a 
kiilonfele fejlesztoprogramok, gyakorlatok modszertani elveit, illetve azok gyakorlati 
vegrehajtasanak formait. Munkaja soran egyuttmukodik a kisgyermeknevelokkel, szulokkel es 
fejleszto szakemberekkel.

2.2.3.1.1.7 Otthoni gyermekgondozas

A Gyvt. 42. § (4) bekezdese es a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (1) bekezdese alapjan mas 
gyermeknevelest segito szolgaltatas biztosithato. A Fenntarto a 235/2007. (V. 09.) szamu kepviselo- 
testuleti hatarozatban ddntdtt az otthoni gyermekgondozas mukodteteserol.



Az otthoni gyermekgondozas alapvetd celja, hogy a dolgozo vagy magara maradt sziildt segitse a 
gyermek otthoni felugyelete, gondozasa biztositasaval.
Szakiranyu vegzettseggel es/vagy diplomaval rendelkezd munkatarsak (kisgyermekneveld, 
pedagogus, pedagogus munkatars, felsofoku szocialis vegzettseg, felsofoku egeszsegiigyi vegzettseg) 
nyujtanak segitseget az arra raszorulo csaladoknak, kulonosen iker szules eseten, vagy ha a szulb 
betegsege miatt nem kepes a gyermek gondozasara.
Az otthoni gyermekgondozast a csaladban eld hat eves kor alatti gyermekeket erinto ellatasi forma, a 
gondozast a csalad otthonaban kerul biztositasra a gyermek torvenyes kepviselbjevel kotott irasos 
megallapodas alapjan. A gyermekkel a kisgyermekneveld egyediil nem maradhat a lakasban.
A szolgaltatas gyakorisaga es idotartama a csalad igenyeitol fuggo, a sziilo munkarendjehez igazodd. 
Otthoni gyermekgondozas szolgaltatast a het mindennapjan, szukseg szerint biztositunk.
A szakmai munka tartalma a gyermek eletkorahoz, egeszsegi allapotahoz igazodo gondozas-neveles, 
felugyelet.

2.2.3.L1.8 Biztos Kezdet Gverekhaz (Gyerekhaz)

A Gyvt. 38/A. § (1) bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen az elsosorban rendszeres 
gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesulo, hatranyos helyzetu, vagy halmozottan hatranyos 
helyzetu ovodaskort meg el nem ert gyermekek egeszseges fejlodesenek biztositasat tamogato, 
fejlodesi megtorpanasokat eszlelb, a sztiloi kompetenciakat erosito, tarsadalmi felzarkdzast segito 
prevencios szolgaltatas.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz celja a szociokulturalis hatranyokkal ktizdo, elsosorban a rendszeres 
gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesulo gyermekek egeszseges fejlodesenek biztositasat 
tamogato, fejlodesi lemaradasat kompenzalo, a sztiloi kompetenciakat erosito, a sziilo es az ovodaba 
meg nem jaro gyermek szamara egytittesen nyujtott tarsadalmi felzarkdzast segito prevencios 
szolgaltatas biztositasa.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz a TAMOP-5.2.2. 08/1-2009-0001 Bp. VIII. palyazati program kereteben 
valosult meg. A Gverekhaz 2009. szeptember 15. napjatdl biztositja szolgaltatasait. A fmanszirozas 
biztositdsa erdekeben a fenntarto onkormanyzat a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapjan 3 evre 
szolo palyazat benyujtasarol dontott, mely palyazat az EMMI altal befogadasra kerult, igy 2014. 
januar 01. napjatdl 2016. december 31. napjaig evente biztositott lett a Gyerekhaz allami 
tamogatasabol torteno mukodtetese, mely 2017. evben meghosszabbitasra kerult. A tamogatas 
folyositasa 2018. evtol kozponti koltsegvetesbol kerul finanszirozasra.

A Gyerekhaz 2016. februar 1-jetdl bejegyzes koteles szolgaltatassa valt, hatarozatlan idotartamra.
A Biztos Kezdet Gyerekhaz biztositja a gyermekek szamara kepesseg-kibontakoztatb foglalkozast, 
allapotfelmerest, fejlesztest. A sziiloknek a gyermekkel egyiitt torteno reszvetelet a foglalkozasokon, 
a sziilok szamara szemelyiseg- es kompetenciafejlesztest celzo, valamint egyeb preventiv celu 
programokat, kozossegi rendezvenyeket. A helyi sztiksegleteknek megfeleloen a sziilok reszere 
vedonoi, orvosi, dietetikusi, egyeb kiilsos meghivott szakemberek altali tanacsadasokat biztosit. 
Sztiloi csoportos beszelgeteseket szervez, illetve konzultacids lehetoseget biztosit. Ktilonbozo 
modszerek alkalmazasaval segiti a sziiloket, hogy visszajelzeseket kapjanak a gyermekkel vald 
kommunikaciojukrol, nevelesi modszereikrol.

2.2.3.1.2 Egyeb szolgaltatas

2.2.3.L2.1 Nepkonyha elelmezese



A Nepkonyha elelmezese (kozetkeztetesi feladat ellatas)
A fenntarto 243/2020. (VI. 03.) szamu hatarozata alapjan 2020. junius 02. napjatol a JSzSzGyK 
telephelyen miikodd nepkonyha reszere napi egyszeri egy tai meleg etel eloallitasa a JEB feladata, 
amit a Baboca Bolcsode fozokonyhajan vegez. A konyha munkarendje a bolcsode munkarendjehez 
illeszkedik. A Polgdrmester a katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodd egyes torvenyek 
modositasarol szolo 2011. evi CXXVIIL torveny 46.8 (4) bekezdesenek felhatalmazdsa alapjan 
veszelyhelvzetben, a telepiilesi bnkormdnvzat kepviselo-testiiletenek feladat- es hatdskbret 
gyakorolva, meghozott 261/2021. (V20.) szamu hatarozataban dontott arrol, hogy a nepkonyhai 
feladatelldtds elelmiszer alapanyag beszerzeset a JSzSzGyK bonyolitia.

2.2.3.1.2.2 Iddsek Atmeneti Otthona elelmezese

JSZSZGYK Ezustfenyo Iddsek Atmeneti Otthona elelmezese (kozetkeztetesi feladat ellatas)
A fenntarto a 41/2005. (II. 03.) szamu hatarozataban felhatalmazza a JEB-et az Iddsek Atmeneti 
Otthona ellatottainak elelmezesere. A JEB a feladatot a Fecsego-tipegok Bolcsode Kerepesi uti 
konyhajaban vegzi. A konyha munkarendje es nyitva tartasa jelen Szabalyzat 5.1.6.2. pontban 
olvashatd.

2.2.3.1.2.3 Szakkepzes

DUALIS kepzes
A Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek szakkepzo iskolakkal kotott egyuttmukodesi megallapodas 
kereteben evek dta biztosit gyakorlati helyet a kisgyermeknevelo kepzesben resztvevo tanulok 
reszere.
A JEB a szakkepzesrol szolo 2011. evi CLXXXVII. torveny, maid ezt kovetoen a 2019. evi LXXX. 
torveny alapjan 2016. ianuartol tanuloszerzodest, maid 2021. ev februariatol szakkepzesi 
munkaszerzodest kot, mint a dualis kepzohely a kisgyermeknevelo tanulokkal.
A fenntarto 273/2015. (XII. 03.) szamu hatarozataban dontott a JEB Dualis szakkepzesben vald 
reszvetelerol.

2.2.3.1.2.4 JASZER

A 81/2021 (11.25.) szamu Polgarmesteri Dontes alapjan a JASZER mukodteteset hatarozatlan idore a 
JEB latja el, kiadasai a JEB koltsegveteseben jelennek meg, mint onkent vallalt feladat.

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a 375/2011. (IX. 
15.) szamu hatarozataban dontott arrol, hogy tamogatja az Onkormanyzat reszvetelet „Az aldozatta 
valas megelozese, aldozatsegites” cimu, TAMOP - 5.6.1-C-ll/l. kodszamu palyazaton (a 
tovabbiakban: palyazat).
A palyazat kereteben valdsult meg a „J6zsefvarosi Aldozatsegito Szakmai Egyuttmukodesi Rendszer 
(JASZER)” programelem, amely tevekenyseget a kidolgozott, es a helyi sajatossagoknak 
megfeleloen aktualizalt modellprogram alapjan vegzi.
A JASZER a Jdzsefvaros Onkormanyzat szakmai konzultacids szervekent mukodik, onalld jogi 
szemelyiseggel, birdsagi bejegyzessel, es bejegyzett szekhellyel nem rendelkezik, iigyrend alapjan 
mukodik.

A JASZER fo celja, hogy a bunmegelozes, az aldozatta valas megelozese es az aldozatsegites, 
valamint az ismetelt aldozatta valas elkeriilese erdekeben tett keriileti onkormanyzati, allami, egyhazi 
es non-profit szervezetek altal vegrehajtott tevekenysegeket es egyiittmukddeseket formalizalja. 
Osszessegeben az aldozat az egyuttmukodesi rendszer barmely tagjahoz, szervezetehez fordulhat, 



mert azok az aldozatok erdekeben egymas tevekenyseget megismertek, szemelyesen is ismerik 
egymast, kolcsonosen megkeresik a felmerult problema kbreben leghatekonyabban eljami kepes 
szervezetet.

A JASZER nem vegez operativ aldozatsegito tevekenyseget.

JASZER szervezete az alabbiak szerint epul fel, JASZER Elnokseg, JASZER Team, JASZER 
(Tagok). A JASZER elnokseg tagjai az elnok a szakmai vezeto es a titkar. A JASZER Team tagjai az 
eredeti konzorciumi partnerek kepviseldi, a jozsefvarosi onkormanyzati fenntartasu intezmenyek, 
civil szervezetek, egyhazak kepviseldi, valamint az aldozatsegitessel foglalkozo szervezetek es 
maganszemelyek. A JASZER tagjai a bunmegeldzes es aldozatsegites ugyenek elomozditasaert tenni 
akard szervezetek es maganszemelyek. A JASZER Tagsaga nyitott.

2.2.3.2 Teritesi dij koteles onkent vallalt alapellatason tuli szolgaltatas

2.2.3.2.1 Idoszakos gyermekfeliigyelet

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2) bekezdeseben foglaltak alapjan „Az idoszakos 
gyermekfeliigyelet a gyermek szamdra a sziilo altal igenyelt alkalommal es idotartamban, az e celra 
kialakitott csoportban vagy a bolcsodei elldtdst nyujto bolcsodei csoport Ures ferdhelyein nyujthato 
szolgaltatas. ”

Idoszakos gyermekfeliigyeletet a gyermek torvenyes kepviselojevel kotott irasos megallapodas 
alapjan biztositunk. Ez alapjan az idoszakosan gondozott kisgyermek felvehetd normal bolcsodei 
csoport tires ferohelyere a JEB 7 Bolcsodejebe.

Az idoszakos gyermekfeliigyelet teritesi dij (etkezesi, gondozasi) elleneben vehetd igenybe. A havi 
befizetendo teritesi dij az igenybevett gondozasi orak es etkezesi alkalmak alapjan kerul 
megallapitasra. A teritesi dij befizetesrol szamla kerul kiallitasra.

A teritesi dij osszeget a szemelyes sondoskoddst nyujtd ellatdsok teritesi dijairol szolo 56/2017. 
(XII. 20.) onkormdnyzati rendelet tartalmazza*
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3.1 A JEB iranyitasa

A JEB vezetoi megbizassal rendelkezo kozalkalmazottai:
1. Magasabb vezetd (intezmenyvezetd)
2. Magasabb vezeto-helyettes (intezmenyvezeto-helyettes)
3. Szakmai szervezeti egysegek vezetoi (bolcsodevezeto, Biztos Kezdet Gyerekhaz 

vezetd)
A Szakmai szervezeti egyseg vezetok javaslataikkal reszt vesznek a vezetoi dontesek 
meghozatalaban, es felelosek azok megvalositasaert. Szervezik vezetesiik es ellenorzesuk ala 
tartozd szervezeti egysegben folyd munkat.

3.1.1 Magasabb vezetd (intezmenyvezetd)

A JEB egyszemelyi felelos vezetoje az Alapito Okiratban megallapitott feladatkorben onalloan 
iranyitja a JEB tevekenyseget.
A Kepviselo-testiilet bizza meg, menti fel, az egyeb munkaltatoi jogkor gyakorloja a polgarmester. 
Illetmenyere es egyeb juttatasaira a kozalkalmazottak jogallasarol szdlo torveny, valamint a 
Kepviselo-testiilet vonatkozd rendelkezeseit kell alkalmazni.

3.1.1.1 Feladat- es hataskore, felelossege

o Felelos az iranyitasa alatt allo szervezet tbrvenyes mukodeseert, a jogszabalyok betartasaert.
o Vezeti es kepviseli a JEB-et, meghatarozza annak szervezeti felepiteset es mukodesi rendjet, 

biztositja a feladatok vegrehajtasahoz szukseges feltetelrendszereket
o Feliigyeli es ellenorzi a szervezeti egysegek munkajat, vezetoit rendszeresen beszamoltatja.
o Biztositja a jogszabalyoknak megfelelo egyseges jogalkalmazasi gyakorlatot a szakmai 

eljarasrendnek kialakitasaval.
o Elkesziti a JEB eves munka- es ellenorzesi tervet, valamint az eves beszamolo jelentest es a 

statisztikai osszefoglalot.
o Felelos az adatvedelemert, a kozerdeku adatokkal kapcsolatos feladatok ellatasaert.
o Szerzodeseket, egyuttmukodesi megallapodasokat kothet, kotelezettsegeket vallalhat a 

hatalyos jogszabalyi keretek kozott.
o Kepviseli a JEB-et mas szervezetek elott.
o Felelos a szakemberek elmeleti-gyakorlati tovabbkepzes biztositasaert, a korszeru nevelesi 

mddszerek gyakorlati alkalmazasaert.
o Feladata a munkaero-gazdalkodas szabalyozasa.
o Megszervezi a gazdalkodas szabalyszeru rendjet.
o Gondoskodik a JEB belso szabalyzatainak elkesziteserol.
o Iranyitja a JEB gazdasagos mukodeset, szakmai onallosagat, a torvenyesseg es az 

bnkormanyzati tulajdon vedelmet.
o Feladata a gyermekek elojegyzese, felvetele a Bolcsodekbe.
o Ellatja a TAMOP 5.6.1. palyazat kereteben megvalositott JASZER szakmai vezetoi 

feladatokat.
o Sajat onallo, vagy a Kepviselo-testiilet vagy annak szervenek dbntese alapjan benyujt 

palyazatokat, nyertes palyazatok eseten ellat palyazat elokeszitesi, megvaldsitasi 
feladatokat.

o Az europai altalanos adatvedelmi rendeletnek (GDPR) valo megfeleles erdekeben biztositja 
az Adatvedelmi tisztviseloi szolgaltatast.



3.1.1.2 Munkaltatoi jogkore

A JEB kozalkalmazottai es egyeb jogviszonyban levo munkatarsai tekinteteben kizarolagosan 
gyakorolja az alabbi munkaltatoi jogokat:

o kinevezes,
o felmentes,
o fegyelmi jogkor,
o vezetoi megbizas modositasa, visszavonasa.

Egyeb munkaltatoi jogkorok:
o kinevezes modositasa,
o ideiglenes vagy vegleges athelyezes, kirendeles, athelyezes,
o jutalmazas,
o tanulmanyi szerzodes megkotese,
o merlegelesi jogkorbe tartozd fizetes nelkuli tavollet engedelyezese,
o bunteto, szabalysertesi eljaras kezdemenyezese,
o megbizasi szerzodes kotese, modositasa, megsztintetese,
o helyettesitesi dij, potlekok megallapitasa,
o illetmenyeloleg felvetel engedelyezese,
o szocialis tamogatas odaitelese,
o munkaido, munkarend meghatarozasa
o a munkavallalok KJT. szerinti mindsitese.

Jogosult az intezmenyvezetd-helyettes, a szaktanacsado es a Szakmai szervezeti egysegek vezetoi 
reszere atruhazni az egyeb munkaltatoi jogkoroket, melyek az alabbiak:

- a szabadsag engedelyezes,
- a munkaszervezes,
- es a munkavallalok KJT. szerinti mindsitese.

Az atruhazott egyeb munkaltatoi jogkorok az SzMSz 2. szamu melleklete szerinti hataskori 
bontasban alkalmazhatoak.

3.1.1.3 Helyettesitese

A magasabb vezeto feladat- es hataskoret tavolleteben vagy akadalyoztatasa eseten a magasabb 
vezeto-helyettes latja el az intezmenyvezeto utasitasa szerint.

Az intezmenyvezeto helyettesitesenek rendje

Az intezmenyvezeto akadalyoztatasa eseten, tovabba amennyiben az intezmenyvezeto! tisztseg 
ideiglenesen nines betoltve az intezmenyvezeto helyettesitese teljes felelosseggel, az alabbi sorrend 
szerint tortenik:

1. altalanos intezmenyvezetd-helyettes,
2. szaktanacsado.

Az intezmenyvezeto akadalyoztatasanak minosul az intezmenyvezeto szabadsag es betegallomany 
miatti tavolletenek ideje. A helyettesites - a helyettes sajat munkakori leirasaban meghatarozott 
feladatai mellett - az azonnali intezkedest igenylo dontesek meghozatalara es feladatok 
vegrehajtasdra teijed ki. Az intezmenyvezeto akadalyoztatasa eseten az intezmenyvezeto 



helyettesiteset ellato dolgozo szemelyugyi es munkaugyi kerdesekben az intezmenyvezetovel 
tortent eldzetes egyeztetes szerint donthet, mely donteshez szukseges az intezmenyvezeto 
egyetertese. Az intezmenyvezeto akadalyoztatasa eseten az intezmenyvezeto helyettesiteset vegzo 
altalanos helyettes szemelyugyi es munkaugyi kerdesekben is onalloan donthet abban az esetben, ha 
az intezmenyvezeto betegsegbol, vagy egyeb okbol adoddan tartosan donteskeptelen.

Az intezmenyvezeto tisztseg ideiglenesen nines betoltve abban az esetben, ha az intezmenyvezeto 
vezetoi megbizasa megszunik, a vezetoi megbizas megszunesenek napjatol az uj intezmenyvezeto 
vezetoi megbizasanak kezdeteig. Amennyiben az intezmenyvezeto tisztseg ideiglenesen nines 
betoltve, az intezmenyvezeto helyettesitese - a helyettes sajat munkakdri leirasaban meghatarozott 
feladatai mellett - teljes koriien tortenik.

Az intezmenyvezeto tavollete eseten ervenyes helyettesitesi rend:
Az intezmenyvezeto alkalmankent dontesi es egyeb jogait reszben vagy egeszben atruhazhatja a 
helyettesre. A dontesi jog atruhazasa minden esetben irasban tortenik.

3.1.2 Magasabb vezetd-helyettes (intezmenyvezeto-helyettes)

o A JEB intezmenyvezetojenek tavolleteben, illetve akadalyoztatasa eseten, helyettesiti az 
intezmenyvezetot, tovabba folyamatosan ellatja az intezmenyvezeto altal ra bizott 
feladatokat. Feladat- es hataskore megegyezik az SzMSz 3.1.1.1. bekezdesenek pontjaiban 
felsoroltakkal, valamint elkesziti a JEB SzMSz-et, ellatja az iratkezeles feliisveletet

Fb feladata az intezmeny koltsegvetesevel bsszefuggo adminisztrativ, adatszolgaltatasi feladatok, a 
jogszeru gazdalkodas es mukodtetes ellatasa, a kozponti beszerzesek lebonyolitasa, szerzodesek, 
szabalyzatok, beszamolok elkeszitese, felulvizsgalata, a GDPR es a kozerdeku adatokkal 
kapcsolatos feladatok ellatasa, az adatvedelmi tisztviselo munkajanak figyelemmel kiserese es az 
ellenbrzesek lefolytatasa. Intezkedesi jogkoret az intezmenyvezetovel tortent egyeztetest kovetoen 
az onkormanyzat, szakmai szervezeti egysegek vezetoi es a JEB valamennyi kozalkalmazottja 
iranyaban gyakorolhatja.
Kdzvetlen iranyitasa ala tartozik a gondnoksag es a gepjarmuvezeto.
Szakmai tudasat a kovetelmenyeknek megfelelben szinten tartja, tovabbkepzeseken reszt vesz.
Munkajat kdzvetlen felettesenek iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 
rendelkezesek szerint vegzi.
Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es ttizrendeszeti oktatasban.

3.1.3 Bolcsodevezetok

Bolcsodevezetok 7 fd

A bolcsodevezetoket az intezmenyvezeto bizza meg.
Munkakoriikben, szakmai kerdesekben dnallo hataskorben intezkedesre jogosultak.
Reszletes feladataikat a munkakdri leirasuk tartalmazza.
Munkajukrol kdzvetlen a JEB intezmenyvezetojenek kotelesek beszamolni.
A bolcsodevezetok egymassal mellerendelt viszonyban allnak. A mukodessel kapcsolatos 
gazdasagi-penziigyi feladatok tekinteteben a bolcsodevezetok az intezmenyvezeto iranymutatasa 
szerint kotelesek eljami.

3.1.3.1 Bolcsodevezetok feladatai



o A munkahelyen folyd napi munka felelds iranyitoja, reszt vesz az intezmeny szakmai 
iranyitasaban.

o Felelds az intezmeny mukodesi felteteleiert (szemelyi-targyi feltetelek).
o Felelds a bolcsodei dolgozok munkajaert, a bolcsodeben gondozott gyermekek harmonikus 

fejlodeseert.
o Felelds a dualis kepzesben resztvevo diakok gyakorlati oktatasaert. Ellatja az ezzel kapcsolatos 

feladatokat.
o A helyi adottsagok figyelembevetelevel megszervezi a bolcsode munkarendjet, a dolgozok 

munkabeosztasat. Iranyitja es ellenorzi a bolcsode nevelesi-gondozasi feladatainak ellatasat.
o Torekszik arra, hogy minden csoportnak allando kisgyermekneveldi legyenek, a napirend 

megtervezesenel szakmai segitseget nyujt.
o Figyelemmel kiseri a napi idojarast (homerseklet, szomg, UV) es annak megfeleloen vaija el a 

kisgyermekneveldktol a napirend lebonyolitasat.
o Ahol 14 fos gyermekcsoport kialakitasara kerul sor, megteremti es biztositja a mukodes 

felteteleit.
o Gondoskodik az SNI-s vagy korai fejlesztest igenylo gyermekek megfelelo ellatasarol a 

feltetelek kialakitasarol, a munkaszervezesrol, a megfelelo szakmai tudassal rendelkezo 
humanerdforras biztositasardl.

o Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik arrol, hogy a sziilot ertesitsek, es a gyermeket 
elvigyek a bolcsodebol. Fertozo betegseg eseten vegrehajtja a Budapest Fovaros 
Kormanyhivatala Keriileti Nepegeszsegiigyi Intezet vonatkozo utasitasait.

o Az elelmezesvezeto hianyzasa eseten kiilonos figyelemmel kiseri az elelmiszerek tarolasat, 
kiszabasat, kiadasat. Felelds azert is, hogy minden etelfelesegbol mintat tegyenek el. Kiilonos 
gonddal iigyel a fozokonyha, a tejkonyha vagy a talalo konyha munkajara.

o Felel a bolcsode egesz dokumentacidjanak megfelelo, naprakesz, hiteles es pontos vezeteseert. 
Kiilonos gonddal vezeti a normativa tablat (szines tabla).

o Feladata az orvosi adminisztracid vegzesenek elosegitese.
o A szolgaltatas igenybevetelerol a Nemzeti Rehabilitacios es Szocialis Hivatal 

KENYSZI/TEVADMIN elektronikus nyilvantartasaban rendszeres jelentesi kdtelezettsegenek 
eleget tesz.

o Ellenorzi a kisgyermekneveloknek a gyermekekkel kapcsolatos dokumentacios munkajat.
o Kezeli a bolcsode gyogyszerkeszletet. A gyogyszerek megfelelo tarolasarol gondoskodik.
o Gondoskodik az etkezesi es gondozasi dijak beszedeserol.
o Felelds azert, hogy a bolcsode a hatalyos jogszabalyoknak, a JEB belso szabalyzatainak, 

intezmenyvezetoi utasitasainak, intezkedeseinek megfeleloen mukodjon. Ennek erdekeben a 
bolcsode dolgozdival megismerteti a szabalyzatokat, intezmenyvezetoi utasitasokat es ellenorzi 
ezek betartasat.

o Gondoskodik a munkavedelmi es tuzvedelmi utasitasok betartasarol.
o A JEB Minosegpolitikajat szem elott tartva vegzi vezetoi feladatat.
o A szakhatdsagok altal feltart hianyossagok megszunteteserol, javitasarol azonnal egyeztet az 

intezmenyvezetovel, az intezkedesi tervet sziikseg eseten elokeszfti.
o Felelds a munkaero szervezesert, biztositja a bolcsode gordiilekeny feladat vegrehajtasat. 

Fontos szerepe van a munkaero kivalasztasban, javaslatot tesz az intezmenyvezetonek az uj 
munkatarsak kivalasztasara. Megszervezi, ellenorzi es aktivan bekapcsolodik az uj munkaero 
betanitasaba.

o Eves munkatervet keszit a dolgozok szabadsagolasara, a bolcsode iizemeltetesi idejere 
vonatkozdan.

o Javaslatot tesz a (bolcsode tatarozasa, karbantartasa, felujitasa, az elhasznalodott felszerelesi 
targyak potlasa,) bolcsode tisztitasarol es rendjerol.

o Vezeti a „Beszerzesek, felujitasi igenyek” nyilvantartasa online tablazatot.
o Vezeti a „Tisztit6szerek nyilvantartasa” online tablazatot.



o Kbzremukbdik a JEB SZMSZ-enek, kbtelezben elbirt szabalyzatainak, tovabba a JEB 
mukbdeset segitb egyeb szabalyzatoknak, rendelkezeseknek az elkesziteseben.

o Elbkesziti az altala vezetett bblcsode szakmai programjat.
o Elbkesziti az altala vezetett bblcsode feleves illetve egy eves beszamolbjat.
o Elkesziti az altala vezetett bblcsbderbl szolo tajekoztatbt a honlapra, sztikseg eseten az 

intezmenyvezetb fele jelzi a valtoztatasi igenyet.
o Kapcsolatot tart a csaladokkal, a gyermekjoleti szolgalattal, a vedbnbi halbzattal, a komyezb 

ovodakkal es lehetbseg, illetve igeny szerint a hasonlb profilu gyermekintezmenyekkel.
o Szakmai tudasat a kbvetelmenyeknek megfelelben szinten tartja, tovabbkepzeseken reszt vesz.
o Folyamatosan figyelemmel kiseri a szakmaban tbrtent valtozasokat, a munkakbrhbz kapcsolodb 

szakirodalmat, gondot fordit az bnkepzesre.
o Feladatait pontosan, lelkiismeretes kbriiltekintessel, peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o Evenkent kbteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tuzrendeszeti oktatasban.
o A gyermekek es a munkatarsak szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az adatvedehni 

tbrvenyben elbirtakat, a gondozott gyermekek es szuleik valamint kollegai szemelyisegi jogait 
vedi, tiszteletben tartja.

o Munkaja soran mindig a bblcsode nevelesi- gondozasi elveit kepviseli.
o Az intezmenyi titkot megbrzi, munkajarbl tajekoztatast, felvilagositast csak kbzvetlen felettese 

engedelyevel adhat.
o Munkajat kbzvetlen felettesenek iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.
o A munkavallalbk KJT. szerinti minbsitese.

3.1.3.2 Helyettesitesiik

A bblcsbdevezetbk helyettesiteset az adott telephelyen dolgozb, erre a feladatkbrre az 
intezmenyvezeto altal kijelblt kisgyermeknevelb kollega latja el.

3.1.4 Biztos Kezdet Gyerekhaz vezeto feladatai

1 fb Biztos Kezdet Gyerekhaz vezeto

o Felelbs a Gyerekhaz magas szinvonalu szakmai mukbdeseert, a Gyerekhaz kbltsegvetesenek 
betartasaert.

o A gyermekek szamara allapotfelmerest, fejiesztb foglalkozast biztosit.
o Szakmai alapelveknek megfelelb mbdszerek alkalmazasaval minden gyermek szamara az 

egyeni banasmod elvet valositja meg.
o Figyelemmel kiseri es elbsegiti a gyermekek testi es szellemi fejlbdeset. Szakmai munka 

folyaman kiemelt figyelmet fordit a fejlbdesi megtorpanasok eszlelesere.
o Biztositja a gyermekek igenyeinek megfelelb targyi kbmyezetet, a teret a 

mozgasfejlbdesukhbz, a koruknak megfelelb jatekeszkbzbket.
o Az elmelyiilt, alkotb, szabad jatektevekenyseg felteteleit biztositja. A gyermekek egymas 

melletti es egyiitt jatszasi igenyeit egyarant tamogatja, kialakitva ennek kbzbssegi, 
egyiittelesi szabalyait.

o A gyermekek egeszseges szemelyisegfejlbdesenek erdekeben kulbnbs gonddal segiti elb az 
en-tudat kialakulasat. Az bnallbsagi tbrekveseket tamogatja, a helyes kulturhigienes 
szokasok elsajatitasat szorgalmazza.

o A nyelvtanilag helyes beszed, megfelelb artikulacib, a gyermek szintjenek megfelelb 
szbhasznalat alapvetb kbvetelmeny. Fontos, hogy sok gyermekdalt, verset, mondbkat 
ismerjen, es megfelelben alkalmazza munkaja soran.



o Lehetoseget teremt a szuloknek, hogy a gyermekkel egyiitt vehessenek reszt a kulonbozo 
kepesseg-kibontakoztato foglalkozasokon.

o A sziilok szamara szemelyiseg- es kompetenciafejlesztest celzo, valamint egyeb preventiv 
celu programokat szervez.

o Sziikseg eseten megtanitja a sziilot a gyermek koruli teendok ellatasara (furdetes, egyeb 
szemelyi higienia, eletkomak megfelelo etelek keszitese, idojarasnak megfelelo oltozkodes).

o Rendszeresen szervez kozossegi rendezvenyt a sziilok, illetve a helyi kozosseg szamara.
o A szuksegleteknek megfeleloen a sziilok reszere kiilso meghivott szakember altali 

tanacsadast szervez (pl. vedonoi, dietetikusi, pszichologusi).
o Rendszeres alkalmankent sziiloi csoportos beszelgeteseket szervez, illetve konzultacios 

lehetosegeket biztosit.
o A szakma szabalyainak megfelelo visszajelzesekkel segiti a sziiloket gyermekiik 

neveleseben, gondozasaban.
o A sziikseges dokumentaciokat naprakeszen vezeti.
o Eves munkatervet keszft a Gyerekhaz uzemeltetesi idejere.
o Eves beszamolot keszit a Gyerekhaz mukodeserol.
o A Gyerekhaz gazdalkodasaval kapcsolatban folyamatosan egyeztet a JSZSZGYK Gazdasagi 

Szervezettel.
o Elokesziti a mukodesi tamogatas felhasznalasarol az NRSZH fele torteno elszamolast.
o Adatokat, hiteles dokumentumokat szolgaltat a Gyerekhazrol a MAK ellenorzes soran.
o Beszerzi a Gyerekhaz mukodesehez sziikseges anyagokat, elelmiszert, eszkozoket es 

jatekokat.
o Kapcsolatot tart a csaladokkal, a gyermekjdleti szolgalattal, a vedonoi halozattal, a komyezo 

bolcsodekkel es lehetoseg szerint a hasonlo profilu gyermekintezmenyekkel.
o Szakmai tudasat a kovetelmenyeknek megfeleloen szinten tartja, tovabbkepzeseken vesz 

reszt.
o Folyamatosan figyelemmel kiseri a szakmaban tortent valtozasokat, a munkakorhoz 

kapcsolodo szakirodalmat, gondot fordit az onkepzesre.
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tiizrendeszeti oktatasban.
o Feladatait pontosan, lelkiismeretes koriiltekintessel, peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o A gyermekek es a munkatarsak szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az adatvedelmi 

torvenyben eloirtakat, a gondozott gyermekek es sziileik valamint kollegai szemelyisegi 
jogait vedi, tiszteletben tartja.

o Munkaja soran mindig a Biztos Kezdet program elveit kepviseli.
o Az intezmenyi titkot megorzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen 

felettese engedelyevel adhat.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.

4 A JEB szervezeti egysegeinek feladatai

A JEB kozalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatarsai foallasban, teljes-, vagy 
reszmunkaidoben latjak el munkakoriiket, feladataikat. A kozalkalmazotti jogviszonyra a 
kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny rendelkezesei iranyadoak.
Az egyeb jogviszonyban foglalkoztatottak teljes vagy reszmunkaiddben latjak el munkakoruket, 
feladataikat. Az egyeb jogviszonyra a munkatorvenykonyverol szdlo 2012. evi I. torveny 
rendelkezesei iranyadoak.
A munkatarsak reszletes feladatait a munkakdri leirasok tartalmazzak.
Minden munkakorben egysegesen ervenyesul (munkaeszkozok, szervezeten kiviili szemelyek, 
szervezeti egyseg mukodese, stb.) az altalanos karteritesi, polgari, buntetojogi felelosseg.

\d.



4.1 Kozponti szervezeti egyseg munkatarsai

1 fd szaktanacsado
1 fd pszicholdgus
2 fd munkaiigyi ugyintezo
1 fo ugyintezo
1 fd gazdasagi ugyintezo
1 fd szolgaltataskoordinator
1 fd iigyfelszolgalati munkatars
1 fd gepjarmuvezetd
5 fd gondnok
3 dlldshely otthoni kisgyermeknevelo
2 fd dajka
1 fd gyogypedagogus

4.1.1 Szaktanacsado feladatai

o A bolcsodek szakmai munkajat segiti tanacsadassal, szakmai latogatasokkal, megfigyelesekkel, 
szakmai programokkal, targyi es szemelyi feltetelek, munkafolyamatok elemzesevel.

o Megfigyeli a kisgyermeknevelok csoportban vegzett munkajat, visszajelzi a latottakat, 
javaslataival segiti a kisgyermeknevelo es bolcsodevezeto munkajat.

o Ellenorzi a bolcsodekben folyd szakmai munkat az intezmenyvezeto felkeresere soron kivul, 
egyebekben evente ellenorzi a kisgyermeknevelok altal vezetett bolcsodei dokumentacidt 
(csoportnaplok, gyermekek dokumentacioja).

o Velemenyezi a kulso intezmenyek fele keszult bolcsodei szakvelemenyeket
o Bolcsodei jogviszony megsziintetes dokumentalasat koveti (bolcsodevezeto segitese szuloi 

levelezesben), intezmenyvezetoi level elokeszitese.
o Reszt vesz a bolcsodei szakmai dokumentacid (gyermekek jogviszonyanak es fejlodesenek 

dokumentalasa) mintak kidolgozasaban, karbantartasaban.
o Reszt vesz a bolcsodei megallapodas mintak elokesziteseben.
o Megfigyelesi szempontsorokat, ertekelo lapokat, elemzesi szempontokat kidolgozza.
o Elegedettsegi vizsgalatokat (sziilok, gondozonok, vezetok) elokesziti, lebonyolitja, ertekeli.
o Szolgaltatasok modelljet kidolgozza.
o Az ellenorzesekben szakmai megbeszeleseken, esetmegbeszeleseken reszt vesz a gyamhivatal 

felkeresere.
o Az intezmenyek adatait gytijti, velemenyezi.
o Eleget tesz a fenntarto fele a sziikseges adatszolgaltatasoknak.
o Elkesziti a JEB szakmai programjat,
o Elkesziti a JEB feleves es eves szakmai beszamolojat.
o Szukseg eseten reszt vesz az elelmezesvezetoi ertekezleten.
o A JEB oktatasi intezmenyekkel tortent egyuttmukodesi megallapodasa alapjan ellatja a szakmai 

gyakorlatok szervezesi es iranyitasi feladatait. Elokesziti az egyuttmukodesi megallapodast, 
figyelemmel kiseri a szakmai gyakorlattal kapcsolatos bolcsodekben vezetett dokumentaciokat, 
folyamatos kapcsolatot tart az erintett iskolaval vagy kulsos cegekkel.

o Ellenorzi a felsofoku oktatasi intezmenyekbol erkezo hallgatok vagy kozepiskolabol kozossegi 
szolgalatra jelentkezo tanulok gyakorlatat, elokesziti az ezekhez egyuttmukodesi 
megallapodasokat. Kapcsolatot tart az oktatasi intezmenyekkel.

o Ellenorzi a szakkepzesi munkaszerzodeses tanuldkkal kapcsolatos szervezesi es iranyitasi 
feladatokat.
- Elkesziti a kiilbnbozo evfolyamok oraszdmra lebontott gyakorlati tantervet



-Ellenorzi a vezetendo adminisztraciot.
- Reszt vesz a Budapest! Kereskedelmi es Iparkamara altal tartott ellendrzeseken.
- Koveti a szakkepzesi munkaszerzodesekkel kapcsolatos beveteleket es kiadasokat
- Sziikses szerint kommunikaciot tart fent a resztvevo partnerek kozott.

o Reszt vesz a koltsegvetes elokesziteseben.
o Reszt vesz az allami normativa igenyleseben, elszamolasban. Az ehhez sziikseges bolcsodek 

altal vezetett dokumentaciot rendszeresen ellenorzi.
o Figyelemmel kiseri aTEVADMIN rendszer valtozasait.
o Figyelemmel kiseresi a JEB honlapjat.
o Szervezi es figyelemmel kiseri a szakmai munkacsoportok munkajat.

1. Lehetoseg szerint reszt vesz a megbeszeleseken, segiti a hatekony munkat.
2. Aktivan reszt vesz a belso kepzes munkacsoport munkajaban.
3. Feletteset rendszeresen tajekoztatja a csoportok munkajarol. Megszervezi a csoportok 

evente egyszeri munkabeszamolojat.
o Iranyitja a JEB onkent vallalt feladatait.

1. Szakmai tudasaval segiti a Biztos Kezdet Gyerekhaz munkatarsait.
2. Figyelemmel kiseri a pszichologus munkajat. Beosztasat tervezi es az elvegzett munkat 

folyamatosan ellenorzi.
3. Figyelemmel kiseri a gyogypedagogus munkajat. Beosztasat tervezi es az elvegzett munkat 

folyamatosan ellenorzi.
4. Szervezi es iranyitja az otthoni gyermekgondozas szolgaltatast. A jelentkezd csaladoknal 

csaladlatogatast vegez. Eldkesziti a megallapodast. Folyamatosan szervezi a szakmai 
munkat. Rendszeresen ellenorzi az otthoni kisgyermeknevelok altal vezetett 
dokumentaciot. Az ellatott csaladok erdekeben kapcsolatot tart a vedonoi szolgalattal es a 
JSZSZGYK intenziv csaladmegtarto szolgaltatasaval.

5. Heti egyszer tartando szakmai ertekezletekkel lehetoseget biztosit a kollegaknak a 
problemak megbeszelesere.

6. Az onkent vallalt feladatban dolgozo munkatarsak szabadsagat figyelemmel kiseri. A 
kollegak tavolmaraddsanak eseten megszervezi a folyamatos munkavegzest.

7. Szervezi es iranyitja a prevencids programokat. Eldkesziti a megbizasi szerzodeseket es a 
teljesites igazolasokat. Folyamatos kapcsolatot tart a programban reszt vevo 
szakemberekkel. Egyezteti a bolcsodevezetokkel a megvaldsulo programokat es azok 
idopontjait. A programok teljesulese utan visszajelzest ker a bolcsodevezetoktol.

8. Segiti a Jatszohaz program megvalosulasat. Rendszeresen egyezteti az idopontokat es a 
szakmai tartalmat a reszt vevo kollegakkal, figyelemmel koveti a kdltsegek alakulasat. 
Segiti a megbizasi szerzodesek es teljesites igazolasok elkesziteset.

9. Figyelemmel kiseri az onkent vallalt feladatok koltsegveteset.
10. Koveti a JEB idoszakos gyermekfelugyelet szolgaltatasat. Figyelemmel koveti a bolcsodek 

erre iranyuld adatszolgaltatasat.
o A sajatos nevelesi igenyu gyermekek megfeleld fejlesztese celjabol kapcsolatot tart a 

Pedagogiai Szakszolgalat VIII. keriileti Tagintezmenyevel, kidolgozza es karbantartja az 
egyuttmukodesi megallapodast.

o Sziikseg eseten reszt vesz a bolcsodek sziiloi ertekezleten.
o Reszt vesz a bolcsodei teritesi dijakrol szolo onkormanyzati rendelet modositasrol szolo javaslat 

kidolgozasaban.
o Rendszeresen reszt vesz a vezetoi ertekezleteken.
o Segiti a szolgaltatas koordinator munkajat.
o Figyelemmel kiseri az Erdekkepviseleti Forum munkajat.
o Iranyitja a gyakomoki program megvalosulasat, segiti a mentorok munkajat, ellenorzi a 

dokumentacio vezeteset.
o Munkajaval, javaslataival segiti a JEB projektjeit. Esetenkent szervezesi feladatokat is ellat.



o Szakmai tudasat a kovetelmenyeknek megfelelden szinten tartja, tovabbkepzeseken reszt vesz.
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tuzrendeszeti oktatasban.
o Feladatait pontosan, lelkiismeretes korultekintessel, peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o Az intezmenyi titkot megdrzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen felettese 

engedelyevel adhat.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es felugyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.
o A KENYSZI/TEVADMIN elektronikus nyilvantartast negyedevente ellendrzi.
o A munkavallalok KJT. szerinti mindsitese.

4.1.2 Pszicholdgus feladatai

o Szakmai kompetenciajanak megfelelden figyelemmel kiseri a gyermekek fejlodeset.
o A sziikseges adminisztracidkat vezeti.
o Feladata a szakmai szervezeti egysegekben dolgozdk munkajanak segitese.
o Szaktudasaval segiti a kisgyermeknevelok csaladtamogato munkajat, megfigyeleseinek 

tapasztalatait megbeszeli a kisgyermeknevelokkel, segiti a gondozasi-nevelesi munka 
szinvonalanak folyamatos emeleset.

o Igeny szerint egyeni tanacsadast nyujt a szuloknek hatekonysaguk fejlesztese, a csaladi 
neveles problemaiban vald eligazodas segitese erdekeben.

o Feladata a raszorulo gyermekek es csaladok mielobbi szakemberhez juttatasa.
o A kisgyermeknevelok munkaja soran adodd megterheld problemak feldolgozasat - 

mentalhigienes tamogatas formajaban - segiti (esetmegbeszelo csoport).
o Szakmai forumokon bemutatja, nepszerusiti a bolcsodet, az ott folyo gondozo-nevelo munkat 

(eldadas, poszter, cikkek, stb.).
o Vezetd szerepet vallal az alapellatasokon tuli csaladtamogato tevekenysegek mddszertananak 

kidolgozasaban.
o Feladata a mentalhigienes kultura fejlesztese es teijesztese.
o Aktivan reszt vesz a szakmai es keszsegfejleszto tovabbkepzeseken, szakmai konzultaciokon.
o Folyamatosan figyelemmel kiseri a szakmaban tortent valtozasokat, a munkakorhoz 

kapcsolddd szakirodalmat, gondot fordit az onkepzesre.
o Feladatait pontosan, a gyermekek irant erzett felelosseggel lelkiismeretes korultekintessel, 

peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o A gyermekek szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az adatvedelmi torvenyben 

eloirtakat, a gondozott gyermekek es szuleik szemelyisegi jogait vedi, tiszteletben tartja.
o Munkaja soran mindig a bolcsode gondozasi - nevelesi elveit kepviseli.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es felugyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tuzrendeszeti oktatasban.

4.1.3 Munkaiigyi iigyintezo feladatai

o Szemelyi anyagba rendezi az uj felveteles dolgozdk dokumentumait, a szemelyi anyagokat 
rendben tartja.

o Elkesziti az uj belepo munkavallalok reszere a munkakdri leirast.
o Figyelemmel kiseri a munkakdri leiras valtozasokat es szukseg eseten a modositasokat 

elkesziti.
o Elvegzi a megszund kozalkalmazotti jogviszonyokkal kapcsolatos teljes koru 

adminisztraciot, a megszunok nyilvantartasat kivezeti az erre szolgald „nagykonyvben”.
o Elvegzi a Nyugdijfolydsito Igazgatosag szolgalati ido igazolasarol szolo hatarozata alapjan a 

nyugdijba vonulo dolgozdk munkaiigyi iigyintezeset.
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o A beerkezett keresokeptelensegeket rdgzfti a Magyar Allamkincstar illetmenyszamfejto 
rendszereben, gondosan figyel arra, hogy az igazolasok iddben keriiljenek elkuldesre a 
MAK fele.

o A ho vegi zaras (KIRA rendszer) elott elvegzi:
o a tavolleti jelentesek es a valtozober jelentesek alapjan az adatok teljes koru 

feldolgozasat,
o rdgzfti a dolgozok cafeteriajat - penzbeli juttatasat-
o osszesiti a munkaba jarassal es a hazautazassal kapcsolatos dokumentumokat, majd 

szamfejti a rendszerben.
o Osszeallitja, majd kisero jegyzekkel egyutt elkuldi a Magyar Allamkincstarba a kiildendo, es 

kezeli az onnan erkezo postat.
o Elkesziti a munkavallalok irasbeli kerelme alapjan a munkaltatdi igazolast.
o Minden ev elejen elvegzi az eves szabadsag megallapitassal kapcsolatos adminisztraciot, az 

utemtervet megktildi a vezetoknek.
o Nyilvantartja a kozalkalmazottak torveny szerinti mindsiteset, esedekesseguk szerint 

elokesziti a vezetok reszere.
o Naprakeszen vezeti a kozalkalmazottak alapnyilvantartasat.
o A Gyakomokok reszere kijeloli a mentorokat, nyilvantartast vezet a gyakomoki idorol es a 

gyakomoki vizsga letetelenek hataridejerol.
o Figyelemmel kiseri a kozalkalmazottak jogallasara vonatkozd jogszabalyok valtozasat, ha 

sziikseges az intezmenyvezeto fele javaslatot tesz a belso szabalyzatok mddositasara.
o Folyamatosan figyelemmel kiseri a szakmaban tortent valtozasokat, a munkakorhoz 

kapcsolodo szakirodalmat, gondot fordit az onkepzesre.
o Kezeli az erkezo E-mail uzeneteket, megvalaszolja a munkavallalok es a munkatarsak 

kerdeseit.
o Szemelyes ugyfelfogadast tart heti ket munkanapon. A het minden munkanapjan 

meghatarozott idopontban telefonon all a dolgozok rendelkezesere.
o Az intezmenyvezetovel egyeztetett idopontban a telephelyeken tajekoztato eloadast tart, 

illetve ellenorzi a munkaiigyi reszfeladatokkal kapcsolatos adminisztraciot.
o Intezmenyvezeto keresere az onkormanyzat fele adatot szolgaltat.
o Reszt vesz a koltsegvetes elokesziteseben.
o Reszt vesz az allami tamogatas elkesziteseben.
o Elkesziti az allashirdeteseket, gondoskodik annak a kdzigallas.hu oldalon torteno 

megj elenteteserol.
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tuzrendeszeti oktatasban.
o Feladatait pontosan, lelkiismeretes korultekintessel, peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o A dolgozok szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az adatvedelmi torvenyben 

eloirtakat, a kollegak szemelyisegi jogait vedi, tiszteletben tartja.
o Az intezmenyi titkot megorzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen 

felettese engedelyevel adhat.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es felugyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.

Szakkepzesi »»/nAflszerzddessel kapcsolatos feladatok:
o Elvegzi a szakkepzesi WM/ifcaszerzodesekkel kapcsolatos teljes koru munkaiigyi 

tigyintezest. A tanulok szemelyi anyagat osszeallitja, a szakkepzo intezmenyekkel, 
illetve a Magyar Iparkamaraval folyamatos kapcsolatot tart.

o Szervezi a tanulok foglalkozas-egeszsegugyi vizsgalatanak lebonyolitasat.
o A tavolleti jelentesek alapjan nyilvantartja az igazolt, illetve igazolatlan hianyzasokat, 

illetve potlasokat.
o A tanulok etkezesi hozzajarulasat rdgzfti a KIRA rendszerben.
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o Elvegzi a tanulok belepesenek es kilepesenek nyilvantartasat az erre szolgalo 
„nagykonyvben” es a KIRA rendszerben.

o A szakkepzesi munkaszQTZQ^ssci foglalkoztatottak penzbeli juttatasat a torveny altal 
eldirt, illetve a szakkepzesi munkaszQizQ^Q^Qn foglaltak szerinti mddositja.

o Megkuldi a szakkepzesi munkaszQTZGtessQ\ foglalkoztatottak berjegyzeket atvetelre a 
gyakorlati helyre.

o Minden honap elejen elkesziti alairasra az elozo havi tanulokra vonatkozo 1708A havi 
bevallast, alairas utan megkuldi a Magyar Allamkincstamak.

4.1.4 Uevintezo feladatai

o Energetikai jelenteshez adatok gyujtese. A Kozponti Szervezeti Egyseg (KSZE) ho vegi 
kozmu adatainak rogzitese.

o Iktatas
o A KSZE leltaranak keszitese, vezetese, selejtezes eldkeszitese, egyeztetese a gazdasagi 

szervezettel, onkormanyzattal.
o A tagintezmenyek leltaranak, selejtezesenek egyeztetese, ellenorzese a tagintezmenyekkel es 

a Gazdasagi Szervezettel.
o Dokumentumok szerkesztese, eldkeszitese.
o Megrendelesek eldkeszitese.
o A gazdasagi szervezet postakonyvenek vezetese.
o Beerkezd szamlak rogzitese, utalashoz eldkeszitese.
o Hataridos nyilvantartas felallitasa es vezetese.
o Beszerzesi eljarasok lefolytatasa (ajanlatteteli felhivas elkeszitese, kikiildese, beerkezett 

ajanlatok ertekelese, jegyzokonyv elkeszitese, szolgaltatasi/vallalkozoi szerzodes 
eldkeszitese.

o Az intezmenyvezeto keresenek megfeleloen a bolcsodevezetok altal megadott informaciok 
alapjan adatszolgaltatast vegez.

o A korszeru iigyviteli es kommunikacids eszkozok, informacidforrasok megfelelo kezelese.
o Szukseg eseten ellatja az ugyfelszolgalati feladatokat:

o A JEB szekhelyen az ugyfelek/partnerek/kollegak fogadasa, igenyeknek megfelelo 
utbaigazitas, tajekoztatas, segitsegnyujtas.

o Problemak kezelese.
o Telefonhivasok fogadasa.
o Posta atvetele, postakonyv vezetese.
o A gyermekek bolcsodebe valo jelentkezesevel kapcsolatban erkezo sziilok fogadasa.
o Adminisztracioban vald segitsegnyujtas.
o Helyi adminisztracios feladatok ellatasa.

4.1.5 Gazdasagi iigyintezo feladatai

o Koltsegvetes elokesziteshez, beszamold elkeszitesehez adatot szolgaltat a vezeto es a 
Gazdasagi Szervezet fele.

o Beszerzesi eljarasokat elokesziti.
o Kozvetlen kapcsolatot tart az intezmenyvezetd-helyettessel, bolcsodevezetokkel minden 

gazdasagi kerdesben.
o Vezeti a koltsegvetes felhasznalasat, melyrol negyedevente tajekoztatast ad az 

intezmenyvezetdnek.
o A vasarlasok elott ellenorzi a felhasznalasra vonatkozo kereteket.
o Gondoskodik az intezmeny gazdalkodasat erinto beszamolasi kotelezettsegek teljesiteserol.



o Az Onkormanyzat Penzugyi Ugyosztalya es a Gazdasagi Szervezet altal kert 
adatszolgaltatasoknak eleget tesz.

o Elvegzi a JEB kbzpontjaban jelentkezd adminisztracio vezeteset, a szamitogepes 
adattarolast, utalvanyok, szamlak kitolteset.

o A nyilvantartasi rendnek megfelelden kezeli a beerkezo szamlakat, utalvanyokat a fizetesi 
hataridok betartasaval.

o Jatszdudvarral kapcsolatos feladatokat ellatja.
o Energetikai es telekommunikacios szolgaltatokkal es egyeb szerzodeses partnerekkel 

kapcsolatot tart.
o Szerzodeseket, beszerzeseket nyilvantartja, napra keszen vezeti.
o Az Intezmeny biztositasi ugyeit teljes koruen ellatja.
o Karesemenyek eseten felveszi a kapcsolatot a biztositoval, a karesemenyeket intezi.
o Az intezmeny tulaidonaban levo gep/ar/nw KGFB-iet intezi.
o Havi szinten fnssiti a kozerdeku adatokat.
o Szigoni szamadasu nyomtatvanyok nyilvantartasat vezeti.
o Az intezmenyben felmertild muszaki problemakat intezi, jelzi a JGK fele.
o A JEB keswenzfelvetelevel kapcsolatos feladatait ellatja.

1.1. Egyeb feladatok:

o JASZER-rel kapcsolatos feladatokat ellatja.
o Egyuttmukodesi megallapodasokat elokesziti.
o Gondoskodik a beerkezo levelek iktatasarol, a kimeno levelek es mas okiratok masolatanak 

iktatasarol
o A kiilonbozo hataridoket nyilvantartja.
o Reszt vesz a bolcsodei beiratkozas adminisztracios feladatainak ellatasaban.
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tuzrendeszeti oktatasban.
o Feladatait pontosan, lelkiismeretes koriiltekintessel, peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o Az intezmenyi titkot megorzi, munkajardl tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen 

felettese engedelyevel adhat.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es felugyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.

4.1.6 Szolgaltataskoordinator feladatai

o Ugyfelszolgalati feladatok tamogatasa a Kozponti Szervezeti Egyseg szekhelyen.
o A Szakmai szervezeti egysegekhez kezbesito utjan vagy elektronikus modon tajekoztatok, 

hivatalos levelek, vagy egyeb dokumentumok eljuttatasa.
o Az intezmenyvezetovel tortent egyeztetes alapjan ugyfelekkel telefonos vagy szemelyes 

talalkozas egyeztetese.
o Iratok, kartonok, ivek, egyeb dokumentumok szakszerii kezelese, tarolasa.
o A korszerii ugyviteli es kommunikacios eszkozok, informacioforrasok megfelelo kezelese.
o Az intezmenyvezeto keresenek megfelelden a bolcsodevezetok altal megadott informaciok 

alapjan adatszolgaltatast vegez.
o Sztikseg eseten a szolgaltatas igenybevetelerol a Nemzeti Rehabilitacios es Szocialis Hivatal 

KENYSZI/TEVADMIN elektronikus nyilvantartasaban jelentesi kdtelezettsegnek tesz 
eleget.

o A JEB honlapjat folyamatosan figyelemmel kiseresi. A valtoztatasokhoz, frissitesekhez 
szukseges anyagokat, fenykepek, etlapokat, recepteket dsszegyujti es tovabbitja a 
rendszergazda fele.

o Dokumentumszerkesztes, elokeszites



o Kerdoivek eldkeszitese es kiertekelese.
o Palyazati tartalom eldkeszitese, az elkeszult dokumentumok beadasa.
o Prezentaciok, beszamoldk eldkeszitese.
o Projektek tamogatasa, kapcsolattartas.
o Rendezvenyeken szervezesi es operativ feladatok ellatasa.
o Szakmai dokumentumok eldkeszitese, felulvizsgalata, javaslattetel.
o Szakmai levelezes eldkeszitese, iktatasa, postazasra eldkeszitese.
o Szakmai munkacsoportok tamogatasa, feladatok kozvetitese es kiosztasa.
o Tablazatszerkesztes, adatbazis letrehozasa, szerkesztese.
o A vezeto utasitasa szerinti ugyiratok eld- es elkeszitese.
o Megallapodasok ellenorzese.
o Sziikseg eseten besegit a Gyerekhaz feladatainak ellatasaba.
o Segiti a JEB onkent vallalt feladatainak megvaldsulasat.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es felugyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tiizrendeszeti oktatasban.
o Elvegzi a szakkepzesi munkaszerzodeses tanulokkal kapcsolatos szervezesi es irdnyitdsi 

feladatokat
o Folyamatos kapcsolatot tart az iskoldvaL
o Egyezteti a szakkepzesi munkaszerzodeshez sziikseses letszdmot, nevsort, elkesziti a 

tanulok beosztdsdt
o Segiti es ellenorzi a KRETA programban a bolcsb'dek dltal vezetett adminisztraciot
o Figyelemmel kiseri a tanulok munkaiigyi iigyintezeset A munkaiiggyel szorosan 

egviittmiikodve figyelemmel kiseri a kovetkezo munkaiigyi feladatokat:
a. Hidnvzdsokat, potgyakorlatokat,
b. Gazdasdgi Szervezet fele havonta kiildott NA V jelentest
c. Foglalkozds Egeszsegiigyi vizsgdlatrol keszitett teljesitesigazoldsf
d. A tanulokra kotott felelosseg biztositast sziikseg eseten kezdemenyezi a letszdm 
modositast,

o Reszt vesz a Budapesti Kereskedelmi es Iparkamara dltal tartott ellenorzeseken.
o Koveti a szakkepzesi munkaszerzodesekkel kapcsolatos beveteleket es kiaddsokat
° Folyamatos kommunikdcidt tart fent a resztvevo partnerek kozott.

4.1.7 Ugyfelszolgalati munkatars feladatai

o Ugyfelszolgalati feladatok ellatasa a Kozponti szervezeti egyseg szekhelyen.
o A JEB szekhelyere postai es elektronikus uton erkezo levelek, kuldemenyek fogadasa, 

felbontasa, iktatasa, tovabbitasa.
o A beerkezo szamlakkal kapcsolatos adminisztrdcio elvegzese, szdmldk teliesitesigazoldsa,
o A bolcsodei telephelyekre es egyeb intezmenyekhez - kezbesito utjan, postai kuldemenykent 

vagy elektronikus modon - tajekoztatok, hivatalos levelek, vagy egyeb dokumentumok 
eljuttatasa.

o Telefonon, egyeb kommunikacids csatoman (e-mail, sms stb.) erkezo uzenetek fogadasa, 
tovabbitasa.

o Az intezmenyvezetovel tortent egyeztetes alapjan ugyfelekkel telefonos vagy szemelyes 
talalkozas egyeztetese.

o Iratok, kartonok, ivek, egyeb dokumentumok szakszeru kezelese, tarolasa.
o A korszerii ugyviteli es kommunikacids eszkbzok, informacioforrasok megfelelo kezelese.
o A JEB mukodesehez kapcsolodo listak, jegyzekek, jegyzdkdnyvek vezetese, szigoni 

szamadasu nyomtatvanyok nyilvantartasanak kezelese.



o Az intezmenyvezeto keresenek megfeleloen a bolcsodevezetok altal megadott informaciok 
alapjan adatszolgaltatast vegez.

o Ugyfelek fogadasa, igenyeknek megfeleld utbaigazitas, tajekoztatas, segitsegnyujtas, 
problema kezelese.

o Bolcsodei elhelyezes irant erdeklodok teljes koru tajekoztatasa.
o Gyermektik bolcsodei beiratkozasara erkezo szulok fogadasa, a sziikseges adminisztracioban 

valo segitsegnyujtas (kerelem elkeszites, adatok felvetele). Atveteli elismervenyt ad a 
szulonek az atvett dokumentaciorol, melyet regisztracios sorszammal koteles ellatni.

o A felveteli kerelmet benyujtott gyermek adatainak rogziteset elvegzi a JEB elektronikus 
nyilvantartasaban.

o Szukseg eseten a szolgaltatas igenybevetelerol a Nemzeti Rehabilitacios es Szocialis Hivatal 
KENYSZI/TEVADMIN elektronikus nyilvantartasaban jelentesi kotelezettsegnek tesz 
eleget.

o A bolcsodei elhelyezest igenylo gyermek felvetelehez koteles a bolcsodevezetokkel 
egyeztetni.

o Elokesziti az ertesitot a kivalasztott bolcsodebe kerulesrol, sorrendjet prioritasi rangsor 
alapjan meghatarozza.

o A gyermek bolcsodebe valo elhelyezesehez sziikseges ferdhely biztositasarol koteles 
ertesiteni a szulot vagy a torvenyes kepviselot.

o A gyermek bolcsodei elhelyezeserol szolo ertesito leveleket a szuloknek a JEB kozpontjaban 
szemelyesen atadja. Az atvetel tenyet a szulokkel alairasukkal igazoltatja.

o Ferdhely biztositas eseten az elhelyezesrol szolo ertesito levelet, a sziikseges 
dokumentumokkal egyiitt megkiildi az adott bolcsode vezetojenek.

o Az intezmenyi titkot megorzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen 
felettese engedelyevel adhat.

o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok, 
szabalyzatok es rendelkezesek szerint vegzi.

o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tiizrendeszeti oktatasban.
o Feladatait pontosan, lelkiismeretes koriiltekintessel, peldamutato munkafegyelemmel vegzi.

4.1.8 Gepjarmuvezetb feladatai

o Vezeti az intezmeny tulajdonat kepezo gepjarmuvet, gondoskodik a karbantartasarol es 
tisztantartasardl.

o Figyelemmel kiseri, hogy a gepjarmu ervenyes forgalmi engedellyel, biztositassal 
rendelkezzen. Szukseg eseten intezi a gepjarmu muszaki vizsgara torteno bejelenteset, 
vizsgaztatasat.

o Felevente gondoskodik a gepjarmu idojarasi viszonyoknak megfeleld minosegu 
gumicserejerol.

o A gepjarmu iizemeltetesehez sziikseges okmanyokat es kulcsokat munkaidejeben koteles 
maganal tartani.

o Naprakeszen vezeti a gepjarmuvel kapcsolatos dokumentaciokat (menetlevel, uzemanyag 
elszamolas).

o Munkaido vegen a gepjarmuvet a Tucsok-lak Bolcsode (1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.) 
udvaran helyezi el.

o A gepjarmu kulcsat szabadsaga idejere a JEB szekhelyen koteles leadni.
o Ellatja a JEB levelezesevel kapcsolatos napi kezbesitesi feladatokat.
o Elvegzi a szallitasi, anyag- es butormozgatasi feladatokat.
o Segitseget nyujt az intezmeny reszere torteno beszerzesek lebonyolitasaban.
o Kozvetlen feletteset rendszeresen tajekoztatja elvegzett munkajarol.



o A gepjarmu meghibasodasat azonnal jelzi az intezmenyvezetonek es az utasitasnak 
megfelelden gondoskodik a hiba javitasardl/javittatasarol.

o Gondoskodik munkanapokon a Fecsego-tipegok Bolcsode konyhajardl (1087 Budapest, 
Kerepesi ut 29/A.) a bolcsodei ellatottak es dolgozok reszere a bolcsodebe (1087 Budapest, 
Szazados ut 1.) torteno etelszallitasrol a reggeli es a deli orakban.

o Munkanapokon gondoskodik a Mini-Mand Bolcsodebol (1083 Bp. Baross u. 103/a) a 
Baboca Bolcsodebe (1083 Bp. Baross u. 117.) a bolcsodei ellatottak reszere az etel 
atszallitasardl.

o A gepjarmuvel torteno kozlekedes soran koteles betartani a kozlekedesi szabalyokat, legjobb 
tudasa szerint megelozni a baleseteket.

Szekhelyen vegzendo feladatok:
o Naponta ellenorzi, hogy szukseg van-e valahol izzok csereiere.
o Baleset-megelozesi szempontbol ellenorzi a konnektorok, kapcsolok allapotat.
o Gondoskodik a szekhely elotti jardaszakasz rendezettsegerol, apoltsagarol (szukseg szerint 

fellocsolja).
o Telen biztositja a jarofeliiletek tisztantartasat, ellapatolja a havat, gondoskodik a jardak, 

lepcsok csuszasmentesiteserol.
o Az intezmeny rendezvenyeihez kapcsoloddan elvegzi a teremrendezesi feladatokat, tovabba 

az egyeb eszkozokkel kapcsolatos szerelesi feladatokat (hangositas, stb.).
o A gondnoki csoport munkajahoz szukseges, szallitast igenylo meretu eszkozdk, gepek 

mozgatasat elvegzi, az intezmenyvezeto-helyettessel tortent elozetes egyeztetest kovetoen.
o Felelds a szamara kiadott eszkozokert, szerszamokert, anyagokert. Koteles a rabfzott 

eszkozoket, anyagokat biztonsagos kbriilmenyek kozott szallitani.
o Koteles a karbantartasi, javitasi feladatokhoz szukseges gepeket, berendezeseket es 

eszkozoket balesetvedelmi eloirasoknak megfelelden hasznalni (pl.: szukseg szerint 
aramtalanitani, izzo cserenel a letra biztonsagos hasznalata, stb.).

o Vegzi a zaszld protokoll betartasaval kapcsolatos teendoket.

Altalanos feladatok:
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tuzrendeszeti oktatason.
o Koteles a tervezett tavolmaradasat (szabadsagat) legalabb egy hettel elobb jelezni az 

intezmenyvezeto-helyettes fele (szemelyesen).
o Feladatait pontosan, lelkiismeretes kdriiltekintessel, peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o Az intezmenyi titkot megdrzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen 

felettese engedelyevel adhat.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.

4.1.9 Gondnoki feladatok (gondnoksag)

o Koteles a rabizott eszkozoket, anyagokat biztonsagos helyen tarolni, felelds a szamara 
kiadott szerszamokert, anyagokert.

o Naponta ellenorzi az elektromos fogyasztok mukodeset, szukseg eseten izzot, neoncsovet 
cserel.

o Ellenorzi a konnektorok, kapcsolok allapotat, javitasokat vegez a baleset megelozes 
erdekeben.

o Karbantartasi feladat felmerulesekor attekinti annak az eszkoz, anyag, es szakismeret 
igenyet, gondoskodik a feladat ellatasarol. Amennyiben nem tudja a problemat megoldani, 
ertesiti a bolcsodevezetot.



o A balesetek elkeriilese erdekeben a folyosokon, termekben es az udvaron ellenorzeseket 
vegez, a felfedezett veszelyhelyzetet karbantartassal, javitassal megszunteti.

o Legalabb kethavonta ellendrzi az ablakok, ajtok zarainak nyithatosagat, zarhatosagat. 
Sziikseg szerint elvegzi a zarak olajozasi, kenesi es egyeb javitasi feladatait.

o A futesi szezon megkezdese elott gondoskodik a futotestek mukbdeserdL legteleniteserdl. 
Futesi idoszak alatt a haldzatot rendszeresen ellendrzi.

o A mellekhelyisegek karbantartasi feladatait a viz- es szennyvizvezetekek, valamint csapok 
allapotanak ellenorzesevel latja el.

O Koteles minden honap elso munkanapjan a vizdra allasat az erre a celra rendszeresitett 
naploba bejegyezni.

o Feladata a kozmuvek meroora allasait havi rendszeresseggel leadni a kozpontnak.
o Gondoskodik az udvar, illetve az intezmeny teruleteinek rendezettsegerol, apoltsagarol, a 

parkositott teriiletet gondozza (sziikseg szerint fuvet nyir, gereblyez, metsz, gallyaz, potolja 
az elpusztult novenyeket, locsolja a zdld teriiletet).

o Gondoskodik az ereszcsatomak tisztan tartasarol.
o Tisztan tartja a jarofeluleteket, ellapatolja havat, gondoskodik a csuszasmentesitesrol.
o Teliesiti a locsolorendszert.
o Az intezmeny rendezvenyeihez kapcsolddoan elvegzi a teremberendezesi feladatokat es 

technikusi munkakat (pl. hangositas).
o Segiti a kulso szolgaltatok epulet allagmegovasra, illetve beruhazasra iranyuld 

tevekenysegeit.
o A kiilso szolgaltatok hibaelharitasi feladatainak elvegzeset segiti, reszt vesz a munkakban.
o Koteles elore jelezni a karbantartasi feladataihoz szukseges eszkoz, szerszam szuksegleteit.
o Koteles a karbantartasi, javitasi feladatokhoz szukseges gepeket, berendezeseket es 

eszkozoket balesetvedelmi eloirasoknak megfeleloen hasznalni.
o Koteles egyiittmukodni az intezmenyt erinto beszerzesek lebonyolitasaban.
o Feladata, hogy a munkateriileten az intezmenyi vagyon biztonsagara iigyeljen, tartsa be a 

vagyonvedelmi eloirasokat, a munkateriiletehez tartozo helyiseg zarasardl gondoskodjon.
o Koteles feltami es ismertetni mindazokat az eszreveteleket, amelyek a munka-, 

balesetvedelemmel, es tuzrendeszettel kapcsolatosak.
o Feladatait pontosan, a gyermekek irant erzett felelosseggel, lelkiismeretes koriiltekintessel, 

peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o A gyermekekrol szerzett informacidkat bizalmasan kezeli, betartja az adatvedelmi 

torvenyben eloirtakat, a gondozottak es sziileik szemelyisegi jogait vedi, tiszteletben tartja.
o Az intezmenyi titkot megorzi, munkajardl tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen 

felettesenek engedelyevel adhat.
o Koteles reszt venni az evenkenti munka-, balesetvedelmi, es tuzrendeszeti oktatasban.
o Koteles a telephely intezmenyen kivuli munkavegzeskor munkalapjat magaval vinni es a 

munka elvegzeset kovetoen az adott tagintezmeny vezetojevel leigazoltatni.

4.1.10 Otthoni kisgyermeknevelo feladata

o A kisgyermeknevelo tevekenysege csupan a feliigyeleti idoben szukseges gondozasi 
feladatok ellatasra teijed ki.

o A gondozas modjat a gyermek eletkorahoz es egeszsegi allapotahoz igazitja.
o Feladatai ellatasa soran torekszik arra, hogy a muveletek oromet, kellemes erzest, ne 

kenyszert jelentsenek a gyermek szamara.
o A gondozasi tevekenysegek ellatasahoz kdriiltekintoen eldkesziti a szukseges eszkozoket, 

biztositja a komyezeti felteteleket.
o A gondozas soran figyelembe veszi a sztilo kereseit mindaddig, amig az a gyermek 

sziiksegleteinek kielegiteset hatranyosan nem befolyasolja.



o A gyermek etkeztetese soran a sziilo altal elkeszitett etelt kinalja a gyermeknek, vagy 
kizarolag az ellatott gyermeknek keszit etelt a csalad haztartasaban biztositott 
alapanyagokbol, a rendelkezesere allo eszkozokkel. Figyelembe veszi a gyermek etvagyat, 
egyeni izleset.

o A lehetosegekhez kepest megteremti a szoptatashoz szukseges nyugodt legkort.
o A szobatisztasag es oltoztetes teriileten a gyermek fejlettsegenek, erettsegenek megfelelden 

nyujt segitseget.
o A gyermek egeszseges szemelyisegfejlodesenek erdekeben kulonos gonddal segiti eld az en- 

tudat kialakulasat. Az onallosagi torekveseket tamogatja, a helyes kulturhigienes szokasok 
elsajatitasat szorgalmazza.

o Segit a gyermek alkalom szerinti pelenkazasaban, szobatisztasagra neveleseben.
o A gyermek korahoz es sziiksegletehez igazodd alvasi szokasokat tiszteletben tartja. A 

nyugodt alvas es pihenes felteteleit a lehetosegekhez merten biztositja.
o A furdeteshez szukseges eszkozok elokeszitese es a gyermek furdetese a szulok igenye 

alapjan.
o A rendelkezesere allo lehetosegek ismereteben megfeleld nyugodt legkort, jatekot, 

eszkozoket, teret, idotbiztosit a gyermek foglalkoztatasahoz, szabad jatekahoz. A jatszoteri 
nagymozgasos tevekenyseghez keri a szulok hozzajarulasat.

o A gyermek levegoztetesenek biztositasa az idojarasnak megfelelden.
o Figyelemmel kiseri es elosegiti a gyermekek testi es szellemi fejlodeset.
o A nyelvtanilag helyes beszed, megfeleld artikulacid, a gyermek szintjenek megfeleld 

szohasznalat alapveto kovetelmeny. Fontos, hogy az otthoni kisgyermeknevelo sok 
gyermekdalt, verset, mondokat ismeijen, es megfelelden alkalmazza az ellatas soran.

o A szukseges adminisztracio naprakesz vezetese.
o A gyermeket felugyelet nelkiil hagynia TILOS!
o A gyermekkel szemben tanusitott negativ magatartas fegyelmi felelossegre vonassal jar.
o Folyamatosan figyelemmel kiseri a szakmaban tortent valtozasokat, a munkakorhoz 

kapcsolodo szakirodalmat, gondot fordit az onkepzesre.
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tuzrendeszeti oktatasban.
o Feladatait pontosan, a gyermekek irant erzett felelosseggel lelkiismeretes koriiltekintessel, 

peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o A gyermekek szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az adatvedelmi torvenyben 

eloirtakat, a gondozott gyermekek es sziileik szemelyisegi jogait vedi, tiszteletben tartja.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.

Nem feladata:
o A csecsemok ruhainak tisztantartasa.
o A lakas rendben tartasa.
o A sziilok gyermekellatason tuli kereseinek teljesitese.

4.1.11 Dajka
A munkakor tartalma a 4.2.2 pontban olvashato.

4.1.12 Gyogypedagogus feladatai

o A bolcsodebe valo beszoktatast kovetoen felmeri a gyermek fejlettsegi szintjet, a felmeres 
eredmenyerol tajekozatja a bolcsodevezetot es a gyermek „sajat” kisgyermekneveldjet.

o A korai fejlesztest igenylo gyermek fejlettsegi szintjenek megfelelden dsszeallitja a gyermek 
egyeni fejlesztesi programjat, dsszegyujti a szukseges eszkozoket, jatekokat.



o A kisgyermekneveldnek bemutatja es megtanitja a kiilonbozo fejleszto feladatokat, azok 
gyakorlati kivitelezeset.

o Rendszeresen ellenorzi a kisgyermeknevelo altal vegzett egyeni fejleszto programot, ha 
sziikseges korrigalja azt.

o A sziikseges esetekben egyeni korai fejlesztest vegez.
o Minden fejleszto programot a gyermek egyeni dokumentaciojaban rogzit.
o Osszeallitja a csoportos fejleszto foglalkozasok feladatait, segit azok kivitelezeseben, 

valamint folyamatosan ellenorzi azok eredmenyesseget. Sziikseg eseten javaslatot tesz a 
feladatok tovabb fejlesztesehez vagy egyszerusitesehez.

o Evente legalabb 1 alkalommal minden bolcsodebe jaro gyermekek fejlettsegi szintjet 
felmeri, es azt dokumentalja.

o Folyamatosan tajekozodik a gyermekrol a kisgyermeknevelo altal vezetett dokumentacio 
alapjan, azt sajat tapasztalataival kiegesziti.

o A bolcsodevezetot folyamatosan tajekoztatja a bolcsodeben megvalosulo korai fejleszto 
programokrol, es azok modositasosairol.

o Egyuttmukodik a bolcsode vezetojevel, a bolcsode orvosaval, a pszichologussal, a 
kisgyermeknevelokkel, tanacsaival segiti a neveld-gondozo fejlesztomunka targyi, szemelyi 
felteteleinek kialakitasat. Amennyiben sziikseges esetmegbeszeldket kezdemenyez.

o Mint a fejleszto programert felelds szakember, az egyeni fejlesztesek megkezdese elott a 
bolcsodevezetovel vagy a pszichologussal kozosen tajekoztatja a sziildt a gyermek fejletsegi 
szintjerol, a sziikseges fejleszto programrol, a fejlesztes varhato eredmenyeirol, sziikseg 
szerint segitseget nyujt, tanacsot ad a gyermek otthoni fejlesztesevel kapcsolatban.

o Folyamatos konzultacios lehetoseget biztosit a sziilok szamara.
o Minden evben reszt vesz a beiratkozas elotti sziiloi ertekezleten. Ezek idopontjait eldzetesen 

egyezteti a bolcsodevezetokkel.
o Folyamatosan figyelemmel kiseri a szakmaban tortent valtozasokat, a munkakorhoz 

kapcsolodo szakirodalmat, gondot fordit az onkepzesre.
o Munkajat kozvetlen felettesenek a szaktanacsado iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos 

jogszabalyok es rendelkezesek szerint vegzi.
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tiizrendeszeti oktatasban.
o Aktivan reszt vesz a szakmai es keszsegfejleszto tovabbkepzeseken, szakmai 

konzultaciokon.
o Feladatait pontosan, a gyermekek irant erzett felelosseggel lelkiismeretes koriiltekintessel, 

peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o A gyermekek szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az adatvedelmi torvenyben 

eloirtakat, a gondozott gyermekek es szuleik szemelyisegi jogait vedi, tiszteletben tartja.
o Munkaja soran betartja a bolcsodei neveles-gondozas orszagos alapprogramja szerint 

leirtakat.
o Az intezmenyi titkot megorzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen 

felettese engedelyevel adhat.

4.2 Szakmai szervezeti egysegek munkatarsai

Bolcsode > tagintezmeny
98 fo kisgyermeknevelo
38 fo bolcsodei dajka
6 fo mosono

- Konyhai egysegekben:
6 fo elelmezesvezeto

16 fo szakacs



3 fo konyhai kisegito

Biztos Kezdet Gyerekhaz
1 fo vezeto, a 3.1.4. pontban olvashato
1 fo kisegito munkatars

4.2.1 Kisgyermeknevelo feladatai

o A gondjaira bizott gyermekcsoport szakszeru nevelese - gondozasa, a gyermekek testi es 
szellemi fejlodesenek elosegitese.

o Szakmai alapelveknek megfeleld nevelesi - gondozasi mddszerek alkalmazasaval minden 
gyermek szamara az egyeni banasmdd elvet valdsitja meg. Sajat kisgyermeknevelo - sajat 
gyermek rendszerben tortenik a gyermekek szakszeru ellatasa.

o Figyelemmel kiseri es eldsegiti a gyermekek testi es szellemi fejlodeset. Biztositja a 
gyermekek igenyeinek megfeleld targyi komyezetet, a teret a mozgasfejlodesukhoz, a 
koruknak megfeleld jatekeszkozoket.

o Az elmelyult, alkotd, szabad jatektevekenyseg felteteleit biztositja. A gyermekek egymas 
melletti es egyiitt jatszasi igenyeit egyarant tamogatja, kialakitva ennek kbzossegi, 
egyiittelesi szabalyait.

o A gyermekek egeszseges szemelyisegfejlodesenek erdekeben ktilonos gonddal segiti eld az 
en-tudat kialakulasat. Az dnallosagi torekveseket tamogatja, a helyes kulturhigienes 
szokasok elsajatitasat szorgalmazza.

o A nyelvtanilag helyes beszed, megfeleld artikulacio, a gyermek szintjenek megfeleld 
szdhasznalat alapveto kovetelmeny. Fontos, hogy a kisgyermeknevelo sok a 0-3 eves 
korosztalynak megfeleld gyermekdalt, verset, mondokat ismerjen, es megfeleloen 
alkalmazza a bolcsodei neveles - gondozas soran.

o Kozremukodik a gyermekcsoport napirendjenek osszeallitasaban es a kisgyermekneveloi 
munkarend elkesziteseben.

o Elkesziti a heti tevekenysegtervezetet (az evszaknak es a jeles napoknak megfeleloen).
o Gondoskodik a gyermekek rendszeres szabad levegon valo tartozkodasardl.
o Figyelemmel kiseri a gyermekek egeszsegi allapotat. Ha a gyermek megbetegszik, jelenti a 

bolcsode vezetojenek, es ha lehetseges megmutatja a bolcsode orvosanak. A bolcsddevezeto 
es az orvos utasitasa szerint ellatja a gyermeket, majd ertesiti a sztildket. A megbetegedett 
gyermek kitiltasanak tenyet a csoportnaploba es az uzeno (csaladi) fiizetbe bevezeti. (Eszlelt 
ttinetek, homerseklet, ellatas, stb.) Tovabba lejegyzi a rendkivuli esemenyeket, illetve a 
gyermek fejlodesere vonatkozo eszreveteleket.

o A gyermek seriilese eseten tajekoztatja a bolcsode vezetojet, iizeno fuzetben a sziilot 
(alairasok minden esetben: kisgyermeknevelo, bolcsddevezeto, tanu, sziilo).

o Orvosi vizsgalatokhoz elokeszit, kozremukodik a vizsgalatoknal, szamon tartja a vizsgalatra 
esedekes gyermekeket.

e A gyermeket tisztantartja, sziiloi keresre es sziikseg szerint megfurdeti. Gondoskodik a 
ruhazata, tbrolkozdje, agynemuje tisztantartasarol.

o Betartja a higienes kovetelmenyeket.
o A homeroket tisztantartja, minden sziikseges alkalommal a pakolo es kezfertotlenites 

lehetoseget biztositja, jatekokat rendszeresen (hetente / ket hetente es sziikseg szerint) 
lemossa, fertotleniti, fertozo megbetegedes eseten azonnal.

o Gondoskodik a gyermekek helyes es korszerii taplalasardl.
o Talalaskor megkostolja az etelt es meggyozodik arrol, hogy izeben, szineben, 

osszeteteleben, mennyisegeben, homersekleteben megfeleld a gyermekek egyeni 
fogyasztasara.

o Talalaskor a megfeleld ruhazatot (kotenyt, hajhalo, masik kopenyt) viseli.



o Az elelmezessel kapcsolatos eszreveteleit jelzi a bolcsodevezetonek es elelmezesvezetonek.
o Betartja az elelmezessel kapcsolatos higieniai eloirasokat.
o A specialis etkezesi igenyu gyermekek szuleivel folyamatosan kommunikal a 

hozzataplalasrol. Egyeztet az elelmezesvezetovel vagy a szakaccsal, vezeti es figyelemmel 
kiseri az etelkisero lap utjat. Nap vegen tajekoztatja a sztiloket az elfogyasztott etel 
minosegerol es mennyisegerol.

o Felel a csoportjaba tartozo gyermekek ruhazataert, jatekaert, egyeb hasznalati targyak, 
eszkozok gondos kezeleseert, leltari jegyzek alapjan atveszi azokat, meghibasodas, tores, 
seriiles eseten tajekoztatja a bolcsode vezetojet.

o Naprakeszen vezeti az eloirt nyilvantartasokat, elvegzi a gondozassal kapcsolatos 
adminisztrativ feladatokat. A csoportnaplot naponta vezeti az eloirasoknak megfelelden. 
Minden lenyeges es rendkivuli esemenyt rogzit irasban.

o A gyermek bolcsodebe valo felvetele elott otthonaban meglatogatja a csaladot. Allando napi 
kapcsolattartas a szulokkel, a gyermek atvetelekor informalodik, hazaadaskor tajekoztatja a 
szuldt a gyermekkel kapcsolatos napi esemenyekrol.

o Amennyiben az intezmenyben soszoba van, annak hasznalatarol tajekoztatja a szuldt.
o Reszt vesz az osszevont es a szuldcsoportos ertekezleten, a szuldket erdekld nevelesi- 

gondozasi kerdesekben beszelgetest vezet. Kompetenciajanak megfelelden tanacsot ad a 
nevelesi - gondozasi kerdesekben.

o Munkaja soran kapcsolatba kerul a korzeti vedonovel, valamint a gyermekek intezmeny 
valtasakor az dvonokkel. A gyermek erdekeben a szukseges es elegendd informaciokat 
adhatja at a gyermek fejlettsegi szintjere vonatkozoan.

o A gyermekeket feliigyelet nelkiil hagynia TILOS!
o A gyermekkel es a hozzatartozoival szemben tanusitott negativ magatartas fegyelmi 

felelossegre vonassal jar.
o A kisgyermeknevelo a munkahelyen a beosztasanak megfelelb idopontban koteles a 

csoportszobaban megjelenni munkakepes allapotban.
o A kisgyermeknevelo mindaddig koteles a gyermekcsoportot ellatni, amig a szolgalatot a 

valto kisgyermeknevelonek at nem adta, illetve a gyermeket a sztilo haza nem vitte. A 
bolcsode epuletet munkaidejeben csak a bolcsddevezetb engedelyevel hagyhatja el.

o A teljes napi munkaidobol egy drat adminisztraciora (uzeno fuzet, torzslap, fejlodesi naplo 
irasa), felkesztilesre, szuldcsoportos foglalkozas megtartasara, muhelymunkara, dekoracio 
kesztesre illetve a csoport eletenek szervezesevel kapcsolatos teendokre, tehat a munkakdri 
feladatokkal kapcsolatos tevekenysegek ellatasara koteles forditani a munkahelyen.

o Reszt vesz a dualis kepzesben resztvevo tanulok gyakorlati oktatasaban. Segiti a hallgatok 
gyakorlati kepzeset.

o Munkaja soran koteles betartani a JEB szakmai szabalyait meghatarozo dokumentumokban 
foglaltakat.

o Aktivan reszt vesz a szakmai es keszsegfejleszto tovabbkepzeseken, szakmai 
konzultaciokon.

o Folyamatosan figyelemmel kiseri a szakmaban tortent valtozasokat, a munkakorhoz 
kapcsolodo szakirodalmat, gondot fordit az onkepzesre.

o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tiizrendeszeti oktatasban.
o Feladatait pontosan, a gyermekek irant erzett felelosseggel lelkiismeretes koriiltekintessel, 

peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o A gyermekek szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az adatvedelmi tbrvenyben 

eloirtakat, a gondozott gyermekek es szuleik szemelyisegi jogait vedi, tiszteletben tartja.
o Munkaja soran mindig a bolcsode nevelesi - gondozasi elveit kepviseli.
o Az intezmenyi titkot megorzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast csak kbzvetlen 

felettese engedelyevel adhat.
o Koteles a JEB szabalyzataiban es intezmenyvezetoi utasitasaiban foglaltakat betartani.



o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 
rendelkezesek szerint vegzi.

4.2.2 Bolcsodei dajka feladata

Takaritasi feladatok:
o Ellatja a bolcsode takaritasi munkalatait, a csoportokban a takaritasi feladatokat a 

gyermekek erkezese elott vagy erkezesuk utan, illetve a napkozbeni tavolletiikben vegzi. A 
takaritas nyitott ablaknal tortenjen.

Napi takaritasi feladatai koze tartozik:
o a szemetesek tobbszori kiuritese, szonyegek porszivozasa, asztalok es szekek tisztitasa, 

szekrenyek es polcok feliiletenek szukseg szerinti tisztitasa, kilincsek es villanykapcsolok 
fertotlenito letorlese a padlo fertotlenito feltorlese,

o a furdoszobaban a mosdokagylok, zuhanyzotalcak, csaptelepek, ttikrok, padok, WC-k 
tisztitasat, fertotlenito lemosasat elvegzi,

Hetente:
o a csempezett falfeluleteket, levegozteto agyakat fertotlenito vizzel lemossa, teraszt felmossa, 

kerti butorokat lemossa,
o hetente lemossa az ajtokat es falburkolatot, letorli az ablakparkanyokat, a vizszintes 

feltileteket es a kisgyermekneveldi asztalt tisztitoszeres torlokendovel letorli.
Havonta:

o tisztitja az ajtd- es ablakkereteket, radiatorokat, elvegzi a falak portalanitasat.
Negyedevente:

o az ablakokat megtisztitja, a butorok, szonyegek, mupadlo vegyszeres tisztitasat elvegzi. 
Fuggonymosasrol gondoskodik. A takaritast mindig nedves fertotlenitoszeres ruhaval kell 
vegeznie.

o Kiilon szinkoddal megjelolt takaritoeszkozoket (vodor, felmoso, lemoso) kell hasznalni a 
csoportszobakban, furdoszobaban, WC-ben. A takaritoeszkozoket hasznalat utan kimossa es 
a tisztitoszerekkel egyiitt elzaga az erre a celra kijelolt helyre.

o A tisztito es fertotlenito szereket a mindenkori kozegeszsegugyi eloirasok 
figyelembevetelevel az utasitasoknak megfelelden alkalmazza es tarolja. A biztonsagi 
adatlapok tartalmat ismeri, hasznalatukra vonatkozo eldirasait alkalmazza.

o Ha a bolcsodeben rovar vagy ragcsalo jelenletere utalo nyomokat talal, azonnal jelenti a 
bolcsodevezetonek.

o A nyari zaras idejen teljes nagytakaritast vegez, beleertve a felujitas utani munkat is.

Etkeztetessel kapcsolatos feladatok:
o Az etkezesek elott felkesziti a talalo kocsira az etelt es az edenyeket, ugyel arra, hogy a 

megfeleld mennyisegu es az eletkomak megfelelo meretu tanyer, kanal es pohar legyen a 
kocsin.

o A csoportszobakba az etelt beviszi, etkezes utan az etkezokocsikat a konyhahoz kitolja. Az 
etkezesek alkalmaval folyamatosan jelen van a csoportban, amikor elelmiszerrel foglalkozik 
kotenyt es a hajat eltakaro sapkat/hajvedot kell viselnie.

o Minden etkezes utan a szobakat rendbe rakja, az etelmaradekot eltavolitja, az asztalokat es 
szekeket letorli.

o A talalo konyhaban minden mosogatas utan fertotleniti a mosogato talcakat, letisztitja a 
polcokat, asztalokat es az eteles kocsikat.

o Az etelmaradekot a HACCP eloirasai szerint kezeli.
o Az ebed utani altatashoz az agyakat csak akkor keszitheti eld, amikor mar minden gyermek 

az asztalnal til.



Kisgyermeknevelot segito feladatok:
o A kinti altatasos bolcsodekben a gyermekek oltoztetesenel elokesziti a sziikseges ruhazatot, 

matracokat, takardkat.
o Az agyakat, agybeteteket, matracokat elokesziti, alvas utan a helyere rakja.
o Az agynemu cserejet szukseg szerint elvegzi, a napi szennyest es pelenkat a mosodaban 

leadja.
o Az udvarra torteno ki- es bemenetelnel a helyben szokasos protokoll szerint reszt vesz a 

gyermekek feliigyeleteben a csoportszobaban es az udvaron is. Minden alkalommal egyeztet 
a kisgyermeknevelokkel, hogy hoi van ra nagyobb szukseg.

o Folyamatosan figyel arra, hogy a csoportjaban lehetoseg szerint bent toltse a legtobb idot, 
segiti a kisgyermeknevelok nevelesi es gondozasi tevekenyseget, kulonosen azokban az 
idoszakokban, amikor a kisgyermekneveld egyediil van a csoportban.

o Folyamatosan a kozelben tartozkodik, hogy konnyen elerheto legyen. Jelenlete a 
beszoktatasi ido alatt kiemelt fontossagu, kizardlag feliigyeletet biztosito, a mindennapi 
teendok mellett.

o A kisgyermeknevelo keresere a furdoszobai tevekenysegekbe besegit.

Altalanos feladatok:
o Munkakdri tevekenysege az egesz bolcsode teriiletere kiteged, a feladatmegosztast a 

bolcsodevezetovel es munkatarsaival torteno egyeztetes hatarozza meg.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.
o Evenkent koteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tuzrendeszeti oktatasban, valamint 

a munka alkalmassagi vizsgalaton.
o Koteles a JEB szabalyzataiban es intezmenyvezetoi utasitasaiban foglaltakat betartani.
o Szukseg szerint rendben tartja a jatszoudvart.

4.2.3 Mosond feladatai

o A mosandd textilia eldkeszitese, a tulszennyezett textilia aztatasa.
o A megengedett gepterheles, a szabvanyok es technologiai eldirasok 

figyelembevetelevel, az eloirt utasitasok szerint a mosasi folyamat lebonyolitasa, a 
mosogepek feliigyelete a mosasi ciklus alatt.

o Rendellenes mukodes eseten a folyamat megszakitasa, az eszlelt hibak kozlese a 
bolcsodevezeto fele.

o A mosasi folyamat utan a textiliaban maradt foltok egyedi eltavolitasa.
o A vegzett munkarol, felhasznalt anyagokrol nyilvantartast vezet.
o A sziikseges eloszaritas elvegzese, a szaritogep levegojaratanakrendszeres tisztitasa.
o Technologiai, munkavedelmi, tuzvedelmi szabalyok szigoru betartasa.
o A textilia szakszeru vasalasa, gondos dsszehajtogatasa, csoportszobak szerinti 

valogatasa. Azelkeszultruhanemuketacsoportszobakbaszallitja.
o Amennyiben a gyermekek ellatasi teriiletere kell mennie, veddruhat cserel.
o A munkafolyamat befejezese utan a gepek kikapcsolasa, aramtalanitasa.
o A bolcsodevezeto iranyitasaval a feladatmegosztas alapjan takaritasi feladatok ellatasa.
o A mosodaban hetente a csempezett falfeluletet fertdtlenito vizzel lemossa, gepeket, 

berendezeseket tisztitja. Havonta ajto- es ablakkeretek, radiatorok, falak portalanitasat 
elvegzi, negyedevenkent vegyszeres tisztitasat elvegzi.

o A tisztito es fertdtlenito szereket a mindenkori kozegeszsegiigyi eldirasok 
figyelembevetelevel az utasitasoknak es a biztonsagi adatlapoknak megfeleloen kell 
alkalmaznia es tarolnia.

o Amunkajasoranhasznaltgepekertesberendezesekertanyagifeleldsseggeltartozik.
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o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es feliigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok 
es rendelkezesek szerint vegzi.

o Koteles a JEB szabalyzataiban es intezmenyvezetoi utasitasaiban foglaltakat betartani.

4.2.4 Elelmezesvezeto feladatai

o A bolcsodei fozokonyha gazdasagi iigyvitelenek ellatasa, az eloirt nyilvantartasok vezetese, 
anyagok elelmiszerek beszerzese.

o Az etlapot osszeallitja az elelmezesvezeto kollegakkal es a bolcsodevezetokkel torteno 
egyeztetes kovetoen.

o Figyelemmel kiseri az elelmezesi programban a gyermekek szamara keszitett etelek 
biologiai erteket es tapanyag tartalmat. Felelds a jogszabalyban eldirtaknak vald 
megfelelesert.

o Vegzi az elelmezes nyersanyagsziiksegletenek megtervezeset, beszerzeset, konyveleset, 
gondoskodik az elelmiszerek szakszeru tarolasardl.

o Vezeti az elelmezessel kapcsolatos nyilvantartasokat.
o Kiszamitja a letszam alapjan a dolgozoi etkezes dijat, gondoskodik az etkezesi dijak 

beszedeserdl es a JEB bankszamlajara vald befizeteserol.
o Kezeli a szamitogepes elelmezes programokat.
o Az etlapnak megfeleloen elvegzi az anyagkiszabast.
o Kiadja a fozokonyha reszere az elelmezesi nyersanyagokat.
o Felelds az etelkeszitessel kapcsolatos kozegeszsegugyi szabalyok betartasaert, ide tartozik 

az etelfertozes, etelmergezes es azok gyanuja eseten alkalmazandd eljarasok ismerete.
o A JEB HACCP rendszerenek, Etkeztetesi, elelmezesi szabalyzatanak es a NEBIH altal 

kiadott „Utmutatd a vendeglatas es etkeztetes jo higieniai gyakorlatahoz” eloirasait betartja 
es betartatja a bolcsode konyhajan.

o Feladata az etelek korszeru elkeszitesenek, adagolasanak, szallitasanak megszervezese, 
iranyitasa es elienorzese.

o Feladata az etel szallitasanak megszervezese mas tagintezmeny fele. Amennyiben az etel 
atvetelekor hianyossag merul fel, gondoskodik a megfeleld mennyisegu elelmiszer 
potlasarol.

o Felelds azert, hogy a kiszolgalt etel a jo gazdalkodas elveit is figyelembe veve minosegileg 
es mennyisegileg az eldirasnak megfeleld legyen.

o Megszervezi es ellenorzi az etelmaradek, hasznalt olaj higienikus kezeleset es elszallitasat.
o Iranyitja es ellenorzi a konyha, talaldkonyha dolgozoinak munkajat.
o Rendszeresen tajekozodik arrol, hogy milyen az egyes csoportokban a gyermekek etvagya, 

mely etelfelesegeket hogyan fogyasztjak, milyen igenyek meriilnek fel az etkezes es az 
etkezeshez hasznalt eszkbzdk vonatkozasaban.

o Kiilon gondot fordit a taplalekallergias gyermekek etrendjere. Biztositja a specialis igenyu 
gyermekek egyeni igenyeit, egyeztet a kisgyermeknevelovel, szakaccsal es figyelemmel 
kiseri az etelkisero lap utjat. Nyilvantartja a dietat igenybevevo gyermekek szakorvosi 
igazolasait.

o A bolcsodevezetot havonta tajekoztatja a felhasznalasi normarol, bemutatja a szamitogepes 
elelmezesi programban az etlapok energia- es tapanyag elemzeset.

o Buntetojogi felelosseggel tartozik a raktarkeszlet mennyisegi es ertekbeli kezelesenek 
pontossagaert es a Gazdasagi Szervezet altal biztositott keszpenz-kezelesert.

o Koteles a fozokonyhaban elhelyezett konyhai eszkozoket, gepeket megorizni es azok 
szakszeru hasznalatat ellenorizni.

o Megszervezi a raktar adminisztraciojat es ellenorzi a nyilvantartasok naprakesz, eloiras 
szerinti vezeteset.



o Figyelemmel kiseri a modem taplalkozastudomany eredmenyeit, azokat a felnottek es 
gyermekek elelmezeseben alkalmazza.

4.2.5 Szakacs feladatai

o Felelosseggel atveszi az elelmezesi nyersanyagokat.
o A mindsegi, mennyisegi problemakat azonnal jelzi az elelmezesvezetonek, szukseg szerint a 

bolcsodevezetonek.
o Az elelmezesvezetd tavolleteben es engedelyevel kiveheti a nyersanyagokat a raktarbol, 

ennek megfeleloen btintetojogi felelosseggel tartozik a raktarkesziet mennyisegi es ertekbeli 
pontossagaert.

o Az eldirt etrendnek megfeleloen dolgozza fel a nyersanyagokat, ettol csak az 
elelmezesvezetd vagy a bolcsodevezeto utasitasara terhet el.

o Gondoskodik a nyersanyagok megfelelo tarolasarol, anyagilag felel azok megorzeseert.
o A gyerekek korszeru etkeztetesenek figyelembe vetelevel izleses, joizu, mennyisegileg es 

minosegileg megfelelo etelek elkesziteseert felel. Az eteleket a gyermekek napirendjeben 
meghatarozott idore kell elkeszitenie.

o Munkajat mindenkor a takarekossag figyelembevetelevel vegzi.
o Biztositja a kitalalt etelek balesetmentes es higienikus elszallitasat, gondoskodik arrol, hogy 

megfelelo mennyisegu, homersekletu etel kertiljon a csoportokba.
o Tajekozodik arrol, hogy milyen az egyes csoportokban a gyermekek etvagya, mely 

etelfelesegeket hogyan fogyasztjak, milyen igenyek meriilnek fel az etkezes 
vonatkozasaban.

o Kulon gondot fordit az etelallergias gyermekek es az egy evesnel fiatalabb csecsemok 
etrendjere.

o Felelos a gyermekcsoportok es felnottek adagjanak megfelelo kialakitasaert.
o Szakismeretevel segit az etrend osszeallitasaban.
o A konyha belso tisztasagaert felel, az elokeszito es az eleskamrak takaritasi munkait 

iranyitja, ellenorzi, felel azok teljes rendjeert.
o Munkakdri feladata az etelmintak Nemzeti Nepegeszsegugyi Kbzpont eldirasa szerinti 

tarolasa.
o A JEB HACCP rendszerenek, Etkeztetesi, elelmezesi szabalyzatanak es a NEBIH altal 

kiadott „Utmutatd a vendeglatas es etkeztetes jo higieniai gyakorlatahoz” eloirasait betartja 
es betartatja a bolcsode konyhajan.

o A konyha belso tisztasagaert felel, az eldkeszftok es az elelmiszer raktarak takaritasi 
munkait elvegzi, ellendrzi, felel azok teljes rendjeert.

o Feladata a fozes soran hasznalt edenyek mosogatasa, konyhai gepek es eszkozok tisztan 
tartasa. A mosogatast a kozegeszsegiigyi eloirasoknak megfeleloen vegzi.

o Munkakdri feladata az etelminta vetel a taialas befejezeset kovetoen es az etelmintak eloiras 
szerinti tarolasa.

o Felelos azert, hogy a konyhaban csak a konyhai dolgozok tartozkodjanak, kiveve az 
elelmezesvezetot, a bdlcsodevezetot es helyetteset.

o Felel a konyhai dolgozok vedooltozetenek eloiras szerinti alkalmazasaert (kopeny, koteny, 
hajhalo, vedocipo).

o A konyhai gepeket, felszereleseket eloiras szerint mukodteti, a meghibasodast jelzi az 
elelmezesvezetonek.

o A munkavedelmi es tuzvedelmi eloirasokat koteles betartani.
o A munkaja soran hasznalt edenyekert, targyakert anyagilag felel.
o Felelos az etelhulladek, hasznalt olaj megfelelo tarolasaert.
o Azokban a tagintezmenyekben, ahol az etelhulladek tarolo a konyha teriileten helyezkedik 

el, felel annak tisztasagaert.



o A gyermekek egeszseges fejlodese erdekeben egyuttmukodik a bolcsode minden 
dolgozojaval es messzemenoen segiti a vezetes ilyen iranyu tevekenyseget.

o Vegzi az eves nagytakaritasi feladatokat, kiilonos tekintettel a nyilaszarok, szunyoghalok, 
paraelszivd, raktarak alapos tisztitasara.

4.2.6 Konyhai kisegito feladatai

o Feleldsseggel atveszi az elelmiszereket, elkesziilt eteleket. A minosegi, mennyisegi 
problemakat azonnal jelzi a bolcsodevezetonek es az elelmezesvezetonek.

o A letszamnak es etkezesnek megfeleloen elokesziti az edenyeket, evoeszkozoket a 
talalokocsira.

o A talalokonyhan megfeleld edenyekbe adagolja az etelt, kozben ugyel az etel megfeleld 
homersekleten tartasarol, higienikus szallitasardl.

o Gondoskodik a nyersanyagok megfelelo tarolasarol, anyagilag felel azok megorzeseert.
o Munkajat mindenkor a takarekossag figyelembevetelevel vegzi.
o A felhasznalas soran a gyermekek korszeru etkezesenek figyelembe vetelevel izleses, joizu 

etelek elkeszitesere tbrekszik.
o Mennyisegileg es minosegileg megfeleld etelek elokesziteseert felel, a gyermekek 

napirendjeben meghatarozott idopontra.
o A JEB HACCP rendszerenek, Etkeztetesi, elelmezesi szabalyzatanak es a NEBIH altal 

kiadott „Utmutat6 a vendeglatas es etkeztetes jo higieniai gyakorlatahoz” (szabalyait,) 
eloirasait betartja a talalokonyhan.

o A talaldkonyha, dolgozoi ebedlo takaritasat, tisztantartasat es a szallitdi/fogyasztoi edenyek 
mosogatasat elvegzi.

o A mosogatast a kozegeszsegugyi eloirasoknak megfeleloen vegzi.
o A munkavedelmi es tuzvedehni eloirasokat koteles betartani.
o A konyhai gepek, felszerelesek eloiras szerinti uzemelteteset ellenorzi, a meghibasodast jelzi 

a bolcsodevezetonek.
o Sziikseg eseten segiti a megvasarolt nyersanyagot a bolcsodebe szallitani.
o A konyhaban vedoruhat hasznal (kopeny, koteny, hajhalo, vedocipo).
o Anyagi feleldsseggel tartozik a rabizott leltari targyak megovasaert, epsegeert.
o Vegzi az eves nagytakaritasi feladatokat.
o Felelos az etelhulladek megfeleld tarolasaert, a problemakat jelzi a bolcsodevezetonek.

4.2.7 Biztos Kezdet Gyerekhaz nem vezetoi munkakor - Gyerekhaz munkatars

o Felelos a Gyerekhaz magas szinvonalu ellatasaert.
o A gyermekek szamara allapotfelmerest vegez, fejleszto foglalkozasokon segitokent vesz 

reszt.
o Szakmai alapelveknek megfeleld modszerek alkalmazasaval minden gyermek szamara az 

egyeni banasmod elvet valositja meg.
o Figyelemmel kiseri es elosegiti a gyermekek testi es szellemi fejlodeset. Szakmai munka 

folyaman kiemelt figyelmet fordit a fejlodesi megtorpanasok eszlelesere.
o Biztositja a gyermekek igenyeinek megfeleld targyi komyezetet, a teret a 

mozgasfejlodesukhoz, a koruknak megfeleld jatekeszkozoket.
o Az elmelyult, alkoto, szabad jatektevekenyseg felteteleit biztositja. A gyermekek egymas 

melletti es egyutt jatszasi igenyeit egyarant tamogatja, kialakitva ennek kozossegi, 
egyuttelesi szabalyait.

o A gyermekek egeszseges szemelyisegfejlodesenek erdekeben kulonbs gonddal segiti eld az 
en-tudat kialakulasat. Az onallosagi torekveseket tamogatja, a helyes kulturhigienes 
szokasok elsajatitasat szorgalmazza.



o A nyelvtanilag helyes beszed, megfeleld artikulacio, a gyermek szintjenek megfeleld 
szohasznalat alapvetd kbvetelmeny. Fontos, hogy sok gyermekdalt, verset, mondokat 
ismerjen, es megfeleloen alkalmazza munkaja soran.

o Lehetoseget teremt a szuloknek, hogy a gyermekkel egytitt vehessenek reszt a ktilonbozo 
kepesseg-kibontakoztato foglalkozasokon.

o A szulok szamara szemelyiseg- es kompetenciafejlesztest celzo, valamint egyeb preventiv 
celu programok megvalosulasat segiti.

o Sztikseg eseten megtanitja a szulot a gyermek koriili teendok ellatasara (furdetes, egyeb 
szemelyi higienia, eletkomak megfelelo etelek keszitese, idojarasnak megfeleld oltozkodes).

o Segiti a gyerekhaz vezetot a szulok, illetve a helyi kozosseg szamara szolo kozossegi 
rendezvenyek szervezeseben.

o A sziildi csoportos beszelgetesek, illetve konzultaciok soran biztositja a gyermekek 
feliigyeletet.

o A szakma szabalyainak megfeleld visszajelzesekkel segiti a szuloket gyermektik 
neveleseben, gondozasaban.

o A sziikseges dokumentaciot naprakeszen vezeti.
o Segiti az eves beszamolo elkesziteset a gyerekhaz mukodeserol.
o Reszt vesz a kapcsolattartasban a csaladokkal, a gyermekjoleti szolgalattal, a vedonoi 

halozattal, a komyezo bolcsodekkel es lehetoseg szerint a hasonlo profilu 
gyermekintezmenyekkel.

o Szakmai tudasat a kovetelmenyeknek megfeleloen szinten tartja, tovabbkepzeseken vesz 
reszt.

o Folyamatosan figyelemmel kiseri a szakmaban tortent valtozasokat, a munkakorhoz 
kapcsolddo szakirodalmat, gondot fordit az onkepzesre.

o Evenkent kbteles reszt venni a munka-, balesetvedelmi es tuzrendeszeti oktatasban.
o Feladatait pontosan, lelkiismeretes kbriiltekintessel, peldamutato munkafegyelemmel vegzi.
o A gyermekek es a munkatarsak szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az adatvedelmi 

torvenyben eloirtakat, a gondozott gyermekek es szuleik valamint kollegai szemelyisegi 
jogait vedi, tiszteletben tartja.

o Munkaja soran mindig a Biztos Kezdet program elveit kepviseli.
o Az intezmenyi titkot megorzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen 

felettese engedelyevel adhat.
o Munkajat kozvetlen felettesenek iranyitasa es feltigyelete alatt a hatalyos jogszabalyok es 

rendelkezesek szerint vegzi.

5 A JEB mukodesi rendje

5.1 A kozalkalmazottak munkavegzesere vonatkozo szabalyok

5.1.1 A kozalkalmazotti jogviszony letrejotte

A JEB intezmenyvezetoje hatarozott vagy hatarozatlan ideju kinevezesben hatarozza meg, hogy az 
alkalmazottat milyen feltetelekkel foglalkoztatja. Illetmenyre vonatkozdan a kozalkalmazottak 
jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torvenyben foglaltak az iranyadoak.
A munkavegzes teljesitese az intezmenyvezetoje altal kijelolt munkahelyen, az ervenyben levo 
szabalyok es a kinevezesi okmanyokban foglaltak szerint tortenik.
A kbzalkalmazott kbteles a munkakbrebe tartozo feladatait a tble elvarhatd szakertelemmel es 
pontossaggal vegezni.

5.1.2 Szabadsag



A JEB munkavallaldi az eves rendes szabadsag kivetelehez szabadsagolasi utemtervet keszitenek. A 
szabadsagok tervezesenel szem elott kell tartani az intezmenyek zavartalan mukodesenek 
folyamatos biztositasat.
A munkavallalok szabadsagat a kozvetlen felettesiik (intezmenyvezeto helyettes, szaktanacsado, 
bolcsodevezeto,) atruhazott egyeb munkaltatoi jogkbr kereteben engedelyezi.
A bolcsodevezetok eves rendes szabadsaga, tovabba a rendkivuli es fizetes nelkiili szabadsag 
engedelyezesere minden esetben csak az intezmenyvezeto jogosult.
A dolgozok eves szabadsaganak merteket a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. 
torvenyben, valamint a vonatkozo szakmai rendeletekben foglaltak szerint kell megallapitani es 
enol a munkavallaldt frasban ertesiteni kell.

5.1.3 Fegyelmi es karteritesi feleldsseg

A kozalkalmazott fegyelmi vetseget kovet el, ha a kozalkalmazotti jogviszonyabol eredd 
kotelezettseget vetkesen megszegi. A JEB minden dolgozoja az okozott karert az Mt. 179. § szerinti 
karterftesi feleldsseggel tartozik.
A JEB minden dolgozoja felelds a berendezesi, felszerelesi targyak rendeltetesszeru hasznalataert, a 
gepek, eszkozok megovasaert.
A dolgozo a szokasos szemelyi hasznalati targyakat meghalado merteku es erteku hasznalati 
targyakat csak az intezmenyvezeto engedelyevel tarthat a munkahelyen. A dolgozo a JEB leltaraba 
tartozd eszkozt (pl. projektor, laptop, fenykepezogep) az intezmenyvezeto engedelyevel viheti el a 
munkahelyerdl.
Az elelmezesvezetd, mint a leltari keszletet allanddan egyediil kezeld munkavallald a leltarhiany 
teljes osszegeert felel a hatalyos jogszabalyban foglaltak szerint.

5.1.4 Vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseg

Az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol szolo 2007. evi CLII. torveny 3. §-a alapjan 
vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseg az alabbi vezetokre vonatkozik:

1. Magasabb vezetd (intezmenyvezeto)

5.1.5 Munkaido nyilvantartas

A JEB a ledolgozott munkaido nyilvantartasa es ellenorzese celjabol szervezeti egysegenkenti 
bontasban munkaido nyilvantartast vezet. A munkaido nyilvantartason kell feltiintetni a munka 
kezdes es a munka befejezesenek idopontjat. A munkaido nyilvantartas vezeteseert az 
intezmenyvezeto, a bolcsodevezetok es a Gyerekhaz vezetd a felelosek. A JEB a ledolgozott 
munkaidot havonta bsszesiti. A torvenyes ledolgozando munkaido a teljes munkaidoben 
dolgozoknak heti 40 ora.

5.1.6 Munkarend

5.1.6.1 A Kozponti szervezeti egyseg nyitva tartasa

Hetfo: 08.00-18.00
Kedd: 08.00-16.00
Szerda: 08.00-16.00
Csutbrtdk: 08.00-16.00
Pentek: 08.00-14.00



Ugyfelfogadas:
Hetfo:
Szerda:
Pentek:

13.00-16.00
09.00-15.00
09.00-12.00

5.1.6.2 A Bolcsodek nyitva tartasa

Hetfo: 06.00-18.00
Kedd: 06.00-18.00
Szerda: 06.00-18.00
Csutortok: 06.00-18.00
Pentek: 06.00-18.00

A 1087 Budapest, Kerepesi ut 29/a szam alatti Fdzokonyha (Szazados ut 1. szam alatti Fecsego- 
tipegok Bolcsodehez tartozo egyseg) miikodesi rendje egesz evben folyamatos (365 nap/ev), nyitva 
tartasa hetfotol - pentekig 06.00-15.30, szombat - vasamap 08.00-14.00 ora kozott.
Ebben a fozokonyhaban a konyhai dolgozok munkarendje az alabbi: elelmezesvezeto hetfotol 
pentekig napi 8 ora, szakacsok es konyhai kisegitok hetfo es vasamap kozott ledolgozott 5 
munkanap, napi 8 ora. A heti ket pihendnap a munkarend szerint kertil kiadasra. A munkarendet az 
elelmezesvezeto kesziti el havonta elore es a bolcsodevezeto ellenorzi.
A Baboca Bblcsode nepkonyha fozokonyha munkanapokon 5,00 -13,00 ora kozott iizemeL

A bolcsodek nyari nyitvatartasi rendjet a Gyvt. 43. § (4) bekezdese alapjan a fenntarto hagyja jova.

5.1.63 A Biztos Kezdet Gyerekhaz nyitva tartasa

Hetfo: 08.00-17.00, a csaladok fogadasa 08.00-14.00
Kedd: 08.00-16.00, a csaladok fogadasa 08.00-14.00
Szerda: 08.00-16.00, a csaladok fogadasa 08.00-14.00
Csutortok: 08.00-16.00, a csaladok fogadasa 08.00-14.00
Pentek: 08.00-15.00, a csaladok fogadasa 08.00-14.00

5.2 Az intezmeny mukodesevel kapcsolatos szabalyok

5.2.1 Kiadmanyozas rendje

A kiadmanyozasi jogkort az intezmenyvezeto gyakorolja, tavollete eseten a kiadmanyozasi jogkort 
az intezmenyvezeto-helyettes, vagy az intezmenyvezeto altal irasban meghatalmazott szemely latja 
el, kiveve a kozalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos dontesek meghozatala.

5.2.2 A bankszamlak feletti rendelkezes

A szamlavezeto banknal vezetett szamla feletti rendelkezesrejogosult az intezmenyvezeto.

5.23 Kotelezettsegvallalas, ervenyesites, ellenjegyzes es utalvanyozas rendje

A kotelezettsegvallalas, teljesitesigazolas, ervenyesites es utalvanyozas rendjet az intezmenyvezeto 
hatarozza meg, melyre vonatkozo reszletes szabalyozas kulon szabalyzatban kell meghatarozni. A 
penziigyi ellenjegyzesre minden esetben a Gazdasagi Szervezet vezetoje jogosult.

5.2.4 Belso ellendrzes



Az intezmeny belso ellendrzese a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekvedelmi Kozpont 
feladata.

5.2.5 A helyettesites rendje

A JEB-nel folyd munkat a dolgozok rovid idejii vagy tartos tavollete nem befolyasolhatja.
Tavolletnek minostil a fizetett szabadsag, egyeb, jogszabalyban vagy szerzodesben biztositott 
szabadidd, munkavegzes aioli mentesseg, betegallomany. Tartos tavolletnek mindsul a 
kozalkalmazott 30 napot meghaladd tavollete.
A dolgozok tavollete eseten a helyettesites rendjenek kidolgozasa az intezmenyvezetd 
felhatalmazasa alapjan a bolcsodevezetok feladata.
A helyettesitessel kapcsolatos, egyes dolgozokat erinto konkret feladatokat a munkakdri leirasoknak 
kell tartalmazni.

5.2.6 Munkakorok atadasa

A JEB vezetoi munkakorok atadasarol, illetve atvetelerol szemelyi valtozas eseten jegyzokonyvet 
kell felvenni.
A munkakor atadasarol, atvetelerol kesziilt jegyzokonyvben fel kell tiintetni az atadas-atvetel 
idopontjat, a folyamatban levo konkret ugyeket, a jelenlevok alairasat.
A munkakor atadas-atvetelevel kapcsolatos eljaras lefolytatasarol az intezmenyvezetd gondoskodik.

5.2.7 Szemelyi teritesi dij beszedesenek modja

A bolcsodei ellatas eseteben a teritesi dij kiilon keriil meghatarozasra a gyermeketkeztetesre 
(tovabbiakban: etkezesi dij) valamint a gyermek gondozasara, nevelesere, nappali feliigyeletere es a 
vele torteno foglalkozasra (a tovabbiakban: gondozasi dij), melyet a fenntarto a szemelyes 
gondoskodast nyujtd ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) onkormanyzati rendeletben 
(onkormanyzati rendelet) szabalyoz.

A szemelyes gondoskodast nyujtd gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi szakellatasok 
teritesi dijarol es az igenylesukhbz felhasznalhato bizonyitekokrdl szolo 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet (a tovabbiakban Korm. rend.) 7. § (1) bekezdese alapjan „Ha a fenntarto elterden nem 
rendelkezik, a szemelyi teritesi dijat a) gyermeketkeztetesnel legfeljebb egy havi idotartamra elore, 
b) a gyermekek napkozbeni ellatasanak igenybevetele eseten legfeljebb egy havi idotartamra elore, 
kell megfizetni.
(2) Ha a bolcsodei ellatas, a napkozbeni gyermekfelugyelet, a gyermekek atmeneti gondozasa vagy 
az utogondozoi ellatas igenybevetele nem a honap elso napjan kezdodik (tort havi ellatas), akkor az 
adott honapra fizetendo szemelyi teritesi dij a napi szemelyi teritesi dij es az ellatasi napok 
szorzata.”

A Korm. rend 9.§ (3) bekezdeseben foglaltak szerint „A bolcsodei, mini bolcsodei gondozas 
szemelyi teritesi dijat - a fenntarto eltero dontese hianyaban - akkor is teljes honapra kell 
megallapitani, ha a gyermek az ellatast a honap nem minden napjan veszi igenybe.”
Kivetelt kepez ez alol az onkormanyzati rendelet alapjan a nyari zaras idotartama, illetve a 
veszelyhelyzet idotartama alatt az igenybe nem vett ellatas.

A Gyvt. 151.§ (3), (4) bekezdesei alapjan az etkezesi dijat az intezmenyvezetd az elelmezes 
nyersanyag koltsegenek egy ellatottra juto napi osszege altalanos forgalmi adoval novelt 
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osszegenek es az igenybe vett etkezesek szamanak, valamint a normativ kedvezmenyeknek a 
figyelembevetelevel allapitja meg.

A Korm. rend. 13.§ (2) bekezdese alapjan „Az intezmenyi gyermeketkeztetes szemelyi teritesi 
dijanak eldre torteno megfizetese eseten, ha az adott honapra fizetendo teritesi dij osszege 
kevesebb, mint a mar befizetett osszeg, ugy a tobbletet a kovetkezo fizetes alkalmaval be kell 
szamitani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendo szemelyi teritesi dij osszege novekszik, a 
befizetett es a tenylegesen fizetendo osszeg ktildnbozetet visszamendleg kell megfizetni.”

A szemelyi teritesi dijak (etkezesi dij es gondozasi dij) befizetesenek ket modjat biztositja a JEB.
- Keszpenzes fizetes: eldre meghirdetett idopontban lehetoseg van a szemelyi teritesi dijat 

keszpenzben megfizetni. A keszpenzt a bolcsodevezetok reszere szemelyesen kell atadni, a 
szuld reszere a befizetett osszegrol szamlazo programmal kiallitott szamla keriil kiallitasra.

- Banki atutalas: a szuld reszere szamlazo programmal kiallitott dijbekero alapjan lehetoseg van 
a szemelyi teritesi dijat atutalassal megfizetni a JEB 11784009 - 16922545 szamu 
bankszamlajara. Az atutalas utan a sziilo szamara szamlazo programmal kiallitott szamla keriil 
kiallitasra.

A Korm. rend. 5. § (2) bekezdese alapjan „a szemelyi teritesi dijat az 1 es 2 forintos cimletu ermek 
bevonasa kdvetkezteben szukseges kerekites szabalyairol szolo 2008. evi III. tbrveny 2. §-anak 
megfelelo modon kerekitve kell meghatarozni.”

A Korm. rend 16. § (1) bekezdesenek ertelmeben bblcsbdei ellatas es intezmenyi gyermeketkeztetes 
eseten a szemelyi teritesi dijat az igenybevetel napjatol havonkent, a targyho 10. napjaig meg kell 
fizetni.

Az idbszakos gyermekfeltigyelet igenybevetele esten a fenntarto onkormanyzati rendeleteben 
meghatarozott teritesi dijat (dradij es etkezesi dij) kell megfizetni. Az idoszakos gyermekfeltigyelet 
szemelyi teritesi dija beszedesenek idopontjarol a bolcsodevezeto az igenybevetel alapjan dont, 
mely tortenhet napi, heti es havi rendszeresseggel.

5.2.8 A JEB mukodesenek elvei

A JEB mukodese a jelen Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban reszletezettek szerint valosul meg. 
Valamennyi egysege mukodese soran koteles A bolcsodei neveles-gondozas orszagos 
alapprogramjaban megfogalmazott alapelvek betartasara.

5.3 Jogok es erdekvedelem

A gyermeknek joga van:
- testi, erzelmi es erkolcsi fejlbdeset, joletet biztosito, sajat csaladi komyezeteben torteno 

nevelkedeshez,
- hogy, segitseget kapjon a sajat csaladjaban valo nevelkedeshez, szemelyisegenek 

kibontakoztatasahoz,
- a fejlbdesere artalmas komyezeti es tarsadalmi hatasok elleni vedelemre,
- az emberi meltosaga tiszteletben tartasahoz, a bantalmazassal, az elhanyagolassal es az 

informacios artalommal szembeni vedelemhez.
A gyermeki jogok vedelme minden olyan szemely kotelessege, aki a gyermek nevelesevel, 
gondozasaval, ugyeinek intezesevel foglalkozik.



A sziilo jogosult es koteles arra, hogy a gyermeket csaladban gondozza es a gyermek 
sztiksegleteinek megfeleld felteteleket (pl. lakhatas, etkezes, ruhazattal valo ellatas) biztositsa.

A bolcsodek a Gyvt. 35-36. §-ai alapjan Erdekkepviseleti Forumot mukodtetnek, melynek 
munkajaban a sziilok, a dolgozok es az Onkormanyzat kepviseldi vesznek reszt.

A gyermek torvenyes kepviseloje a hazirendben foglaltak alapjan panasszal fordulhat a 
bolcsodevezetojehez, a JEB intezmenyvezetojehez, az Erdekkepviseleti Forumhoz vagy a 
gyermekjogi kepviseldhdz. A panasz kivizsgalasarol a panasztevot ertesiteni kell.

A gyermekjdleti rendszerben foglalkoztatott kozalkalmazottakat megilleti a jog, hogy szemelyiiket 
megbecsuljek, emberi meltosagukat es szemelyisegi jogaikat tiszteletben tartsak, tevekenyseguket 
ertekeljek es elismeijek.
A JEB kozalkalmazottai es egyeb jogviszonyban foglalkoztatott munkavallaloi buntetojogi vedelem 
szempontjabol kozfeladatot ellato szemelyeknek minbsulnek.

5.4 A JEB szervezeti egysegei kozotti kapcsolattartas rendje

A JEB szervezeti egysegei (Kdzponti Szervezeti Egyseg, Szakmai szervezeti egyseg) melle rendelt 
viszonyban vegzik munkajukat. A hatekony feladat ellatas erdekeben egymassal szoros kapcsolatot 
tartanak.
A belso kapcsolattartas rendszeres formai a vezetoi ertekezletek, belso levelezes, stb.

5.5 A kulso kapcsolattartas rendje

Az eredmenyes mtikodes elosegitese erdekeben a JEB szakmai szervezetekkel, tarsintezmenyekkel, 
civil szervezetekkel, gazdalkodd szervezetekkel, oktatasi intezmenyekkel, es egyeb intezmenyekkel 
egyuttmukodesi megallapodast kothet.

5.6 Adatvedelmi es kozerdeku adatokkal kapcsolatos feladatok

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek jogszabalyi kotelezettsegenek, az europai altalanos 
adatvedelmi rendeletnek (GDPR) valo megfelelese erdekeben vallalkozoi szerzodes kereteben egy 
kiilso szervezet bevonasaval elkesziti a GDPR megfelelesi projektet es mukodteti az Adatvedelmi 
tisztviseldi szolgaltatast (DPO).

A DPO szolgaltatas soran az Adatvedelmi tisztviselo fobb feladatai:
Folyamatos kapcsolattartas a szervezet kijelolt kepviseldivel.
Tajekoztatas es szakmai tanacsadas a szemelyes adatok kezelesevel es a megfeleld 
gyakorlati kialakitasaval kapcsolatosan.
Belso adatvedelmi targyu szabalyzatok es tajekoztatok elkeszitese, frissitese.
Adatkezelesre vonatkozd jogszabalyok es belso szabalyok betartatasa, a szemelyzet 
tudatossagndvelese es kepzese.

- Nyomon kdvetes es szakmai tanacsadas az adatvedelmi hatasvizsgalatokkal kapcsolatban. 
Egyuttmukodes es kapcsolattartas adatvedelmi tigyekben a felugyeleti hatosaggal.

- Adatvedelmi targyu bejelentesek, panaszok, incidensek kivizsgalasa.
- Kozerdeku adatokkal kapcsolatos feladatok ellatasa.



A projekt celkituzese annak eldsegitese jogi eszkozokkel, hogy a Megbizo szemelyes adatkezelesi 
tevekenysege soran tudatos legyen az adatvedelemben, valamint szabalyzati es operativ, illetve 
uzleti adatkezelesi gyakorlata teljes mertekben megfeleljen az adatvedelmi eldirasoknak.

A kozerdeku adatokat a JEB a sajat honlapjanteszikozze a vonatkozo szabalyzat alapjan.

5.7 A JEB mukodesi rendjet meghatarozd dokumentumok

Az intezmenyvezetoje belso szabalyzatokban rendezi a mukodesehez, gazdalkodasahoz kapcsolodo 
kerdeseket:

A JEB szakmai-gazdalkodasi mukodesevel kapcsolatos szabalyzatok, dokumentumok:
- Alapito Okirat,
- Mukodesi engedelyek,
- Munkamegosztasi megallapodas,
- Intezmenyvezetoi utasitasok,
- Erdekkepviseleti Forum Szabalyzata,
- Hazirend,
- Szakmai program,
- Szakmai protokoll,
- JEB mindsegpolitika,
- JEB elelmezespolitika.

A JSzSzGyK Gazdasagi Szervezete altal keszitett es a JEB-re is kiteijesztett szabalyzatok:
- Szamviteli Politika,
- Szamlarend,
- Leltarozasi es leltarkeszitesi Szabalyzat,
- Eszkozok es forrasok ertekelesi Szabalyzata,
- Penzkezelesi Szabalyzat,
- Ugyrend,
- Kotelezettsegvallalas, Ervenyesites, Utalvanyozas es Ellenjegyzes Rendjenek Szabalyzata,
- Felesleges vagyontargyak hasznositasanak es selejtezesenek rendjerol szolo Szabalyzat
- Beszerzesek lebonyolitasanak Szabalyzata,
- Onkoltseg szamitasi Szabalyzat.

A JEB altal keszitett es sajat mukodesere vonatkozo belso szabalyzatok:
Iratkezelesi Szabalyzat,

- Tuzvedelmi Szabalyzat,
- Szabalytalansagok kezelesenek eljarasrendje,

Cafeteria juttatasi szabalyzat,
- A mobiltelefonok es vezetekes telefonok hasznalatanak rendjerol,
- A kozerdeku adatok megismeresere iranyulo kerelmek intezesnek tovabba a kotelezoen 

kozzeteendo adatok nyilvanossagra hozatalanak rendjerol szolo Szabalyzat,
- Gepjarmu hasznalati es a munkavallalok munkabajarasaval osszefuggo Szabalyzat
- Az Intezmeny kulcsainak es kodjainak a nyilvantartasarol szolo szabalyzat

- Munkaruha juttatasi es egyeni vedoeszkoz biztositasi szabalyzat
Munkavedelmi ugyrend es szabalyozas
Munkahelyi kockazatertekeles

- Egyseges es atfogo megelozesi strategia
- Munkavedelmi kepviselovdlasztdsi szabalyzat
- Integralt kockazatertekelesi eljarasrend szabalyozasa



Gyakomoki Szabalyzat
Gyakomoki Szabalyzat pedagogusoknak
Kikiildetesi szabalyzat
Ajdndekok, egyeb elonyok elfogadasdnak szabdlyzata
A szervezeti integritast serto esemenyek kezelesenek eljardsrendje
Egymuszakos megszakitas nelkuli munkarendrol szolo Szabalyzat
Bolcsodei szolgaltatas dijanak cafeteria terhere torteno befizeteserol szolo Szabalyzat
Etkeztetesi, elelmezesi szabalyzat
HACCP kezikonyv
Egyeb szakmai (agazati) targyu utasitasok, szabalyzatok.

A JEB altal a JSzSzGyK Gazdasagi Szervezetevel kozosen kiadott a belso kontrollrendszerrel 
kapcsolatos szabalyzatok:

- Szamviteli politika
" Gazddlkoddsi szabalyzat
- Ugyrend
- Szdmlarend
- Penzkezelesi szabalyzat

Eszkozbk es forrdsok ertekelesi szabdlyzata
- Eszkozbk es forrdsok leltdrkeszitesi es leltarozasi szabdlyzata
- Munkamegosztdsi mezdllapodds JSZSZGYK-JEB kbzbtt
- Onkbltses szdmitdsi szabalyzat

A JEB altal keszitett adatvedelemmel kapcsolatos szabalyok:
- Szabalyzat az adatkezelesrol, adatvedelemrol, adatbiztonsagrol es a kozerdeku 

adatszolgaltatasrdl.
- Adatkezelesi Tajekoztato

Szabalyzat a kozerdeku adatok megismeresere iranyuld kerelmek intezesenek, tovabba a 
kotelezoen kozzeteendo adatok nyilvanossagra hozatalanak rendjerdl.

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal keszitett es a JEB-re is 
kiteijesztett szabalyzatok:

Belso Ellendrzesi Kezikonyv
- A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott 

intezmenyekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozdk juttatasi Szabalyzata
- A helyi onkormanyzat allami tamogatasanak igenyelesenek felhasznalasanak, 

elszamolasanak es ellendrzesenek rendjerdl szolo Szabalyzat
- A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat koltsegvetesi koncepcio keszitesevel, targyevi 

koltsegvetes tervezesevel, koltsegvetesi rendelet modositasaval kapcsolatos feladatok 
Szabalyzata
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat altal feliigyelt koltsegvetesi szervek koltsegvetesi 
beszamoloival kapcsolatos Szabalyzata

6 A JEB mukodeset meghatarozo jogszabalyok

Torvenyek:
- Magyarorszag Alaptbrvenye
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- Magyarorszag eves koltsegveteserol szolo torveny e
- A gyermekek vedehnerol es a gyamtigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny
- Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny
- A kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny
- A Munka Torvenykonyverol szolo 2012. evi I. torveny
- A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny
- A Gyermek jogairol szolo, New Yorkban, 1989. november 20-an kelt egyezmeny 

kihirdeteserol szolo 1991. evi LXIV. torveny
- Az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol szolo 2007. evi CLII. torveny
- A szemelyi jovedelemadorol szolo 1995. evi CXVII. torveny
- Az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny
- Az adozas rendjerol szolo 2017. evi CL. torveny
- A kozfoglalkoztatasrol es kdzfoglalkoztatashoz kapcsolodo, valamint egyeb torvenyek 

modositasarol szolo 2011. evi CVI. torveny
- A Polgari Torvenykonyvrol szold 2013. evi V. torveny
- Az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. 

torveny
- A kotelezo egeszsegbiztositas ellatasairol szolo 1997. evi LXXXIII. torveny
- A szakkepzesrol szolo 2019. evi LXXX. torveny

Kormanyrendeletek:
- A szocialis, gyermekjoleti es gyermekvedelmi szolgaltatok, intezmenyek es halozatok 

hatosagi nyilvantartasarol es ellenorzeserol szolo 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet
— A gyamhatosagok, a teruleti gyermekvedelmi szakszolgalatok, a gyermekjoleti szolgalatok 

es a szemelyes gondoskodast nyujto szervek es szemelyek altal kezelt szemelyes adatokrol 
szolo 235/1997. (XIL17.) Korm. rendelet

- A kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torvenynek a szocialis, valamint a 
gyermekjoleti es gyermekvedelmi agazatban torteno vegrehajtasarol szolo 257/2000. 
(XII.26.) Korm. rendelet

- Az allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet

- A koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso ellenorzeserol szolo 
370/2011 .(XII.31.) Korm. rendelet

- A szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi 
szakellatasok teritesi dijarol es az igenylesukhoz felhasznalhato bizonyitekokrol szolo 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

- A tamogato szolgaltatas es a kozossegi ellatasok finanszirozasanak rendjerol szolo 
191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet

- A munkaba jarassal kapcsolatos utazasi koltsegterftesrol szolo 39/2010. (11.26.) Korm. 
rendelet

- A gyermekvedelmi es gyamiigyi feladat- es hataskorok ellatasarol, valamint a gyamhatosag 
szervezeterol es illetekessegerol szolo 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

- A Tarsadalmi Eselyteremtesi Foigazgatosagrol, valamint egyes kormanyrendeleteknek a 
Szocialis es Gyermekvedelmi Foigazgatosag egyes feladatainak atadasaval kapcsolatos 
modositasarol szolo 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet

Agazati rendeletek:
- A szemelyes gondoskodast nyujto szocialis intezmenyek szakmai feladatairol es mukodesuk 

felteteleirol szolo 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet
- A szemelyes gondoskodast nyujto szocialis ellatasok igenybevetelerol szolo 9/1999. (XI.24.) 

SzCsM rendelet



- A szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti, gyermekvedelmi intezmenyek, valamint 
szemelyek szakmai feladatairol es mukodesuk felteteleirol szolo 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet

- A szemelyes gondoskodast vegzo szemelyek adatainak mukodesi nyilvantartasarol szolo 
8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet

- A szemelyes gondoskodast vegzo szemelyek tovabbkepzeserol es a szocialis szakvizsgarol 
szolo 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet

- A vendeglato-ipari termekek eloallftasanak es forgalomba hozatalanak elelmiszerbiztonsagi 
felteteleirol szolo 62/2011. (VI.30.) VM rendelet

- A kdzetkeztetesre vonatkozo taplalkozas-egeszsegtigyi eloirasokrol szolo 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet

- A kiilonleges taplalkozasi celu elelmiszerekrol szolo 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
- A pedagogiai szolgalati intezmenyek mukodeserol szolo 15/2013. (11.26.) EMMI rendelet
- A jatszoteri eszkozdk biztonsagossagarol szolo 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
- A munkasziineti napok koruli munkarendrol szolo targyevi NGM rendelet
- A munkavallalok munkahelyen torteno egyeni vedoeszkoz hasznalatanak minimalis 

biztonsagi es egeszsegvedelmi kovetelmenyeirol szolo 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet
- A munkakdri, szakmai, illetve szemelyi higienes alkalmassag orvosi vizsgalatarol es 

velemenyezeserol szolo 33/1998. (VI.24.) NM rendelet
- A kormanyzati funkciok es allamhaztartasi szakagazatok osztalyozasi rendjerol szolo 

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
- A vezetoi megbizassal rendelkezo szocialis szolgaltatast nyujto szemelyek vezetok 

kepzeserol szolo 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet
- A bolcsodei dajka, a bolcsodei szolgaltatas nyujto szemely es a napkozbeni 

gyermekfeliigyelet szolgaltatast nyujto szemely kepzesenek szakmai es 
vizsgakovetelmenyeirol szolo 20/2017 (IX. 18.) EMMI rendelet

- A gyermekek eselyndvelo szolgaltatasainak szakmai feladatairol es mukodesuk felteteleirol 
szolo 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet

Onkormanyzati rendeletek:
- Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat mindenkori koltsegvetesi 

rendelete
- A szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) 

onkormanyzati rendelet,
- A penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es 

gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III.01.) onkormanyzati rendelet,
- Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati rendelet

Egyeb szabalyok, nemzetkozi egyezmenyek:
- Az Europai Unio minden tagallamaban az EK 93/43/EEC direktivaja szerint, a 

kozetkeztetoknek kotelezo mukodtetni az elelmiszer biztonsagra vonatkozo 
minosegbiztositasi rendszert, a HACCP-t
Europai Szocialis Karta (Torino, 1961. oktober 18.)

- az Egyesult Nemzetek Kozgyulese XXL iilesszakan, 1966. december 16-an elfogadott 
Gazdasagi, Szocialis es Kulturalis Jogok Nemzetkozi Egyezsegokmanya kihirdeteserol 
szolo 1976. evi 9. torvenyereju rendelet

- Gyermekjogi egyezmeny (New York, 1989. november 20.)
- a Fogyatekossaggal elo szemelyek jogairol szolo egyezmeny es az ahhoz kapcsolodo 

Fakultativ Jegyzokonyv kihirdeteserol szolo 2007. evi XCII. torveny
- ILO Nemzetkozi Munkaugyi Szervezet - ILO minimumstandardjai
- a Nemzeti Drogellenes Strategiarol 2013-220 szolo 80/2013. X. 16.) OGY hatarozat



- a Magyar nemzeti tarsadalmi felzarkozasi strategia IL vegrehajtasanak a 2015-2017. evekre 
szolo kormanyzati intezkedesi terverol szolo 1672/2015. (IX. 22.) Korm. hatarozat

- H/3586. szamu orszaggyiilesi hatarozati javaslat az Orszagos Fogyatekossagiigyi 
Programrol (2015-2025.)

- A Nemzeti Erdforras Miniszterium szakmai protokollja az egeszseges csecsemo (0-12 
honap) taplalasarol

7 Zard rendelkezesek

1. A Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat ervenyessegehez a fenntarto szerv jovahagyasa 
sziikseges.

2. Az SzMSz a jovahagyast kovetben a kihirdetessel lep hatalyba. A kihirdetesre az 
intezmenyvezeto kbteles, a kozalkalmazottakkal megismerteti, majd elhelyezi a 
kbzalkalmazottak es a bolcsodei ellatasban reszesulb gyermekek torvenyes kepviseloi altal 
hozzaferheto helyen.

3. Jelen szabalyzat barmikor modosithato, sziikseges modositani, ha a vonatkozo jogszabalyok 
lenyeges kerdeseket tekintve megvaltoznak.

4. Az SzMSz mellekleteivel egyseges, alkalmazasuk egyiittesen tortenik.
5. A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatat Budapest 

Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ....... szamu hatarozataval
hagytajova.

Budapest, 2022. ..............

Koscsone Kolkopf Judit 
intezmenyvezeto

Zaradek:

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatat a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a 
................................  szamu hatarozataval hagytajova, 2022..........napi hatallyal.

Budapest, 2022.

Piko Andras 
polgarmester



Mellekletek

1 .a szamu melleklet
Bolcsodei felveteli eljaras es a bolcsodei jogviszony letrejottenek folyamata

Dokumentum Feladat Feleldsokes 
kontrolltevekenyseg

Gyvt., SzMSz Felveteli kerelem atvetele a 
sziikseges igazolasokkal egyutt

Kozponti Szervezeti Egyseg 
iievfelszoleSlati munkatars

Gyvt., SzMSz

Gyvt., SzMSz

Gyvt., 328/2011. 
(XII.29.) Korm. rend., 
Eljarasrend (Eljarasrend) 
a bdlcsodei 
jogviszonnyal 
kapcsolatos 
dokumentacio kezelesere

Gyvt., 328/2011.
(XII.29.) Korm.rend., 
Eljarasrend

Gyvt.

Kozponti Szervezeti Egyseg 
ugyfelszolgalati munkatars 
hatdridd: 30 nappal a k^relmezett 
datum eldtt 
intdzmdnyvezetd 
hataridd: teljes kerelem leadasa 
utani dontes. (1-je vagy 15-e)
Kozponti Szervezeti Egysdg 
ugyfelszolgalati munkatars 
hatdridd: a dontest kdvetd 7 napon 
beliil
BOlcsodek 
bdlcsddevezetd 
hataridd: megdllapodds eldkdszitdse 
a beszoktatas elsd napja, Kdzpontba 
kuldes ket munkanapon beliil

Kozponti Szervezeti Egyseg, 
a kijelolt munkatars, hatiridd: 
beerkezestdl szamitott 10 munkanap

Bdicsdddk 
bdlcsddevezetd
Hianypotlas 15 munkanapon beliil.

Kozponti Szervezeti Egyseg 
intezmdnyvezeto 
hataridd: ellendrzest kdvetd 10
munkanap

Eljarasrend

Gyvt.

Gyvt., 328/2011.
(XII.29.) Korm. rend.,

Kozponti Szervezeti Egyseg 
a kijelolt munkatars, 
ugyfelszolgalati munkatars, 
kdzbesitd
hatdridd: alairast kdvetd munkanap

Bdlcsddek
bdlcsddevezetd
Atadas a soron kdvetkezd 
szemelyes talalkozaskor.

Bdlcsdddk 
bdlcsddevezetd



Lb szamu melleklet

A bolcsodei jogviszony felulvizsgalatanak folyamata
(A minden ev oktober 31. napjaig es a 4 honap idotartamra szolo megallapodasok eseteben is lenti 

folyamatot kell alkalmazni.)

Doku mentum Feladat Felelosbk es 
kontrolltevekenyseg

Gyvt., 328/2011.
(XII.29.) Korm. rend., 
Eljarasrend (Eljarasrend) 
a bolcsodei 
jogviszonnyal 
kapcsolatos 
dokumentacio kezelesere

Gyvt., 328/2011.
(XII.29.) Korm.rend., 
Eljarasrend

Gyvt.

Eljarasrend

Gyvt.

Gyvt., 328/2011.
(XII.29.) Korm. rend..

BOlcsdddk 
bolcsddevezetd, 
bOlcsodevezetd-helyettes, 
hataridd: az ervenyben levo 
megallapodas lejdrta eldtti ket 
heten belui.

Kozponti Szervezeti Egyseg 
a kijelolt munkatars, 
hatdrido: a bedrkezSstol 
szamitott 10 munkanap

BOlcsoddk 
bOlcsddevezetO
Hianypotlas 15 munkanapon 
belul.

Kozponti Szervezeti Egyseg 
intezmenyvezeto 
hataridd: ellendrzdst kOvetd 
10 munkanap

Kozponti Szervezeti Egyseg 
a kijelolt munkatars, 
ugyfelszolgdlati munkatars, 
kdzbesitd 
hataridd: aldirast kOvetd 
munkanap

BOlcsddek 
bolcsddevezetd 
Atadas a soron 
kdvetkezd szemelyes 
talalkozaskor.

Bolcsdddk 
bolcsddevezetd
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Eldterjesztes 2. sz. melleklete

Szakmai program

I. A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek altalanos Szakmai programja

II. A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek tagintezmenyeinek egyedi Szakmai programja

1 .) Mini-Mano Bolcsode Szakmai programja

2 .) Baboca Bolcsode Szakmai programja

3 .) Jatekvar Bolcsode Szakmai programja

4 .) Gyermekkert Bolcsode Szakmai programja

5 .) Fecsego-tipegok Szakmai programja

6 .) Tucsok-lak Bolcsode Szakmai programja

7 .) Katica Bolcsode Szakmai programja

8 .) Biztos Kezdet Gyerekhaz Szakmai programja

Jelen Szakmai program visszavonasig ervenyes.
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1. Az intezmeny adatai

Megnevezese: Jozsefvarosi Egyesltett Bolcsodek (tovabbiakban: JEB)

Rbviditett megnevezese: JEB
Szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 112.
Levelezesi cime: 1082 Budapest, Baross u. 112.
Telefonszama: 210-9188; Telefon/Fax szama: 303-1767
E-mail cime: jeb@bolcsode-bp08.hu
honlap: www.bolcsode-bp08.hu
OM azonosito: 880013
Letrehozasarol rendelkezd hatarozat: Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 392/1994. (X. 11.) szamu hatarozata.
Az alapitas idopontja: 1994.
Alapito szerve: Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testiilete (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. Az intezmeny feladatai

A koltsegvetesi szerv fotevekenysegenek allamhaztartasi szakagazati besorolasa:

889110 Bolcsodei ellatas

A koltsegvetesi szerv alaptevekenysegenek kormanyzati funkciok szerinti megjeldlese:

kormanyzati funkcioszam kormanyzati funkcio megnevezese
041232 Start-munka program - Teli kdzfoglalkoztatas
041233 Hosszabb idotartamu kdzfoglalkoztatas
104031 Gyermekek bolcsodeben es mini bolcsodeben torteno

ellatasa
104035 Gyermeketkeztetes bolcsodeben, fogyatekosok nappali

intezmenyeben
104036 Munkahelyi etkeztetes gyermekek napkozbeni ellatasat

biztosito intezmenyben
104044 Biztos Kezdet Gyerekhaz

Fenti tevekenysegeket a tagintezmenyek a JEB komplexitasanak megfelelden egymasnak 
mellerendelten vegzik.

A JEB tevekenysege soran a Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
(tovabbiakban: Fenntarto) altal meghatarozott kotelezoen ellatando alap es onkent vallalt 
feladatok ellatasat vegzi.
A Bolcsode olyan szolgaltato intezmeny, amely az alapellatas kereteben alaptevekenysegkent 
napkozbeni ellatast nyujt a gyermekek szamara, az alabbi szakmai jogszabalyok szerint:

- a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. 
torveny (a tovabbiakban: Gyvt.),
a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti, gyermekvedelmi intezmenyek, 
valamint szemelyek szakmai feladatairol es mukodesuk felteteleirol szolo 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet (a tovabbiakban: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet),

mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu
http://www.bolcsode-bp08.hu


- a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi 
szakellatasok teritesi dijarol es az igenylesukhoz felhasznalhato bizonyitekokrol 
szolo 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

- a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es 
gyermekjoleti alapellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III.01.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban OR),

- a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII.20.) 
onkormanyzati rendelet szabalyozza.

Az intezmeny tipusa: A Gyvt. VI. fejezete alapjan gyermekjoleti alapellatas, gyermekek 
napkozbeni ellatasan beliil bolcsode.
A JEB a hataskdrebe tartozo, jogszabalyban meghatarozott gyermekjoleti alapellatas 
tevekenysegeit illetekessegi teruleten latja el.
Illetekessege:

- Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat kozigazgatasi teriilete, 
tovabba a Gyvt. 94. § (5a) bekezdese alapjan biztositjuk a szolgaltatoi nyilvantartasban 
szereplo ferdhelyszam legfeljebb 25%-a erejeig, a bolcsode ellatasi teruleten kivul 
lakohellyel, ennek hianyaban tartozkodasi hellyel rendelkezo gyermek ellatasat is, 
amennyiben akeriileti igenyeket biztositani tudjuk.

Ellatando celcsoport es az ellatasi teriilet jellemzoi

Jozsefvarost eszaknyugatrol Budapest VII. kerulete, eszakrol Budapest XIV. kerulete, keletrol 
Budapest X. kerulete, delnyugatrol Budapest IX. kerulete, vegiil nyugatrol Budapest V. 
kerulete hatarolja. 2012-ben a Fovarosi Kozgyules rendeleteben 11 reszre osztotta a keriiletet.

2001-ben a keriilet lakossaga 81 787 fo volt, 73 388 fd (94,07%) magyar, 2771 fo (3,55%) 
cigany, 659 fo (0,85%) nemet, 443 fo (0,57%) kinai, 223 fo (0,29%) roman, 112 fo (0,14%) 
arab nemzetisegunek vallotta magat. (forras: KSH nepszamlalasi adatok 2001.)
2011-ben a keriilet lakossaga 76 250 fo volt, 58 750 fo (86,61%) magyar, 3050 fo (4,5%) 
cigany, 998 fo (1,47%) nemet, 622 fo (0,92%) roman, 547 fo (0,81%) kinai, 301 fo (0,44%) 
arab nemzetisegunek vallotta magat. (forras: KSH nepszamlalasi adatok 2011.)
2017 evben a lakossagszama 76.152 fo volt, (forras: KSH nepszamlalasi adatok 2018.)

2001 6ta Budapesten osszesen mintegy 82 ezer lakas eptilt, es tobb mint 8 ezer szunt meg.
A budapesti lakasok mintegy 33 szazaleka 1945 elott, 40 szazaleka 1946 es 1980 kozott, 29 
szazaleka pedig 1981 utan epiilt.
A 40 m2~nel kisebb lakasok aranya a varosmagot alkoto keriiletek koziil a VII. es a VIII. 
keruletben volt a legmagasabb, 33 szazalek.
Az egyszobas lakasok atlag feletti aranya fokent a varosmagot alkoto keruletekre jellemzd; a 
VII. es a VIII. keruletben 36 szazalek, es a tobbi keriiletben is 21 es 29 szazalek kozott 
szorodott.
A lakasok felszereltsege, komfortossaga a lakas nagysagaval es a szobak szamaval is szoros 
bsszefuggest mutat. A nagyobb lakasok lenyegesen jobb ellatottsaguak, azaz a szobak 
szamaval egyutt emelkedik azok felszereltsegi szintje is.

Jozsefvaros varos reszei kozott kiilonbsegek mutatkoznak a lakhatasi helyzet, az iskolai 
vegzettseg, a jovedelmi helyzet aranyaiban. Ennek megfelelden a bolcsodei szolgaltatasokat 
igenybevevo csaladok szocialis helyzete is kiilonbozo.



Az utobbi evekben jelentos varos rehabilitates programok indultak, de sok teruletre meg 
mindig a korszerutlen, alacsony minosegu lakasok jellemzoek.
A Jozsefvarosban eld gyermekek es csaladok szocialis helyzete osszefugg a lakas 
minosegevel, amelyben elnek. A gyengebb minosegu, komfort nelkuli lakasokban laknak a 
rosszabb szocialis helyzetu, altalaban alacsony iskolai vegzettsegu emberek. Kdztuk magas a 
munkanelkuliek aranya, akik segelybol, alkalmi munkakbol elnek. Ezekben a csaladokban 
magasabb a mentalis, pszichiatriai megbetegedes, amely jelentos rizikofaktor a gyermekek 
fejlodeseben.

A keriiletben a hatranyos helyzetu gyermekek aranya magas, 37-38%. A halmozottan 
hatranyos gyermekek aranya 14-15%, a sajatos nevelesi igenyu es reszkepesseg-zavaros 
gyermekek aranya pedig 7%. (forras: Szocialis Szolgaltatasi Koncepcio 2009. evi 
feliilvizsgalata)

A harom eves kor alatti gyermekek egeszseges fejlodesenek, alapellatasban vald segitesenek 
egyetlen modja a jo minosegu napkozbeni ellatast biztosito intezmenyi elhelyezes.

A demografiai mutatokon tul az alabbi tenyezdk is hatassal vannak a jelentkezd igenyekre:

■ A keriiletben zajlo eletminoseget javito beruhazasok, a Szigony-Corvin projekt soran 
megujult Corvin-negyed, a keriileti szolgalati lakas program, stb. ide vonzza a fiatal 
csaladokat, mely hatassal van/lesz a 0-3 eves koru gyermekek szamanak novekedesere.

■ Az allami lakastamogatast (CSOK) a csaladok a vallalt gyermekekre kapjak, fgy 
velhetoen noni fog a vallalt sziiletesek szama.

■ Bevezetesre keriilt a GYED extra, mely a szulok reszere - a kisgyermek 1 eves koratol - 
lehetoseget nyujt, hogy a GYED mellett is dolgozhassanak.

■ 2016. januar 1. napjatol a GYED extra modositasa, mely mar a gyermek 6 hdnapos 
koratol lehetove teszi a sziilo szamara az aktiv munkavallalast a TB ellatas mellett, ami 
ujra emelni fogja a bolcsodei felveteli kerelmek szamat.

■ A nyugdijkorhatar megemelesevel csokkent a nyugdijas nagysziilok szama, akik a 
kisgyermekek napkozbeni ellatasat a csaladon beliil tudnak vallalni.

■ A VIII. kertilet hatarain kivul eld, de Jozsefvarosban dolgozd szulok koziil is egyre 
tobben szeretnek gyermekeiket a JEB bolcsodeiben elhelyezni.

■ 2013. evben megszuntetesre keriiltek a sajatos nevelesi igenyu gyermekek (SNI) szamara 
biztositott fovarosi intezmenyek. Ettol kezdve az SNI gyermekek fejleszteset a keriileti 
pedagogiai szakszolgalat a gondozasat-neveleset a keriileti bolcsodei alapellatas 
biztositja. Ez jogszabalyban meghatarozottak alapjan kihat a normal ferohelyszam 
kihasznalasara (kevesebb normal sziiksegletu gyermek helyezheto el egy csoportban).

■ A 2015. szeptember 1. napjatol bevezetesre keriilt - bolcsodeben napi negyszeri - 
ingyenes etkeztetes is kihatassal lehet a bolcsodei felveteli kerelmek szamanak 
novekedesere.

Az ellatasi terulet jellemzoit figyelembe veve sziikseges a JEB szakmailag atgondolt, magas 
szinvonalu szolgaltatasainak biztositasa, amely nem csak a harom ev alatti gyermekekre, 
hanem kulonbozo programjaival az oket korulvevo csaladokra is koncentral.

2.1 Szervezeti felepites

JEB szekhely



1082 Budapest, Baross u. 112. Kozponti szervezeti egyseg

T elephelyek-tagintezmenyek

- 1083 Budapest, Baross u. 103/A.
- 1083 Budapest, Baross u. 117.
- 1085 Budapest, Horanszky u. 21.
- 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
- 1087 Budapest, Szazados ut 1.
- 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.
- 1089 Budapest, Vajda Peter u. 37.
- 1087 Budapest, Kerepesi ut 29/A.
- 1083 Budapest, Szigetvari u. 1.
- 1086 Budapest, Koszoru u. 15,

Mini-Mano Bolcsode
Babdca Bolcsode
Jatekvar Bolcsode
Gyermekkert Bolcsode

ferdhely: 75 fd
ferdhely: 75 fd
ferdhely: 74 fd
ferdhely: 72 fd

Fecsego-tipegok Bolcsode ferdhely: 50 fd
Tucsok-lak Bolcsode ferdhely: 74 fd
Katica Bolcsode ferdhely: 72 fd
- Fozokonyha
Biztos Kezdet Gyerekhaz
- Biztos kezdet Gyerekhaz idtszdudvar

3. A JEB tevekenysegenek celja

Az illetekessegi teruleten a lako- illetve tartdzkodasi hellyel rendelkezo csaladban elo harom 
even aluli gyermekek gondozasa-nevelese, harmonikus testi-szellemi fejlodesuknek segitese 
az eletkori es egyeni sajatossagok figyelembevetelevel, a Gyvt. 41.§ (1) bekezdese alapjan: 
„A gyermekek napkozbeni elldtdsakent az eletkornak megfelelo nappali felugyeletet, 
gondozdst, nevelest, foglalkoztatdst es etkeztetest kell megszervezni azon gyermekek szdmdra, 
akiknek szillei, torvenyes kepviseldi munkavegzesuk - ideertve a gyermekgondozdsi dij, a 
gyermekgondozast segito elldtas es a gyermeknevelest tamogatas folydsitasa melletti 
munkavegzest is - munkaerdpiaci reszvetelt elosegito programban, kepzesben valo 
reszveteliik, nappali rendszeru iskolai oktatdsban, a nappali oktatds munkarendje szerint 
szervezett felsooktatasban, felsooktatdsi intezmenyben nappali kepzesben valo reszvetelilk, 
betegsegilk vagy egyeb ok miatt napkozbeni elldtdsukrbl nem tudnak gondoskodni. A 
napkozbeni elldtas kereteben biztositott szolgdltatdsok idotartama lehetoleg a szuld, torvenyes 
kepviselo munkarendjehez igazodik. ”

Alapellatas

A JEB a csaladban nevelkedo, a szulok munkavegzese, betegsege vagy egyeb ok miatt 
ellatatlan gyermek nappali felugyeletet, gondozasat, neveleset napkozbeni, gyermekjdleti 
alapellatas kereteben biztositja napos bolcsodei szolgaltataskent 7 Bolcsodeben.

Alapellatason tuli szolgaltatasok /bnkent vallalt feladatok

A JEB az alapellatason tul szolgaltataskent specialis tanacsadassal, idoszakos 
gyermekfelugyelettel, vagy mas gyermeknevelest segito szolgaltatasokkal segiti a csaladokat.

Teritesmentesen:
- egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatas:

• jatszohaz, csaladi delutan,
• fejleszto eszkozok, alapveto gyermekgondozasi eszkbzok kdlcsdnzese,
• prevencios fejleszto programok,
• pszichologus tanacsadas,
• integral! szuld-csecsemo/kisgyermek konzultacid, tanacsadas,



• gyogypedagogiai es korai fejlesztes,
• otthoni gyermekgondozas,
• Biztos Kezdet Gyerekhaz.

- egyeb szolgaltatas
• Nepkonyha elelmezese
• Iddsek Atmeneti Otthona lakdinak elelmezese
• Szakkepzes
• JASZER

Teritesi dij elleneben:
- egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatas:

• idoszakos gyermekfelugyelet (a felmeriild igenyeknek megfelelden a JEB 
Bolcsodeiben)

A JEB mmosegpolitikaja

Intezmenyunk a kisgyermekek igenyeit tartja szem elott, az 6 erdekeiket szolgalja.

Mindsegpolitikank megvaldsitasaval az intezmenyi gondozd illetve nevelomunka stabilitasat, 
kiegyensulyozottsagat es szinvonalassagat szeretnenk elemi.

Intezmenyunk kinyilvanitja, hogy szolgaltatasaink minosegenek fejlesztese minden dolgozd 
szemelyes felelossege.

Mindsegpolitikank a folyamatos fejlesztes elkotelezettseget hordozza magaban.

3.1 A Kbzponti szervezeti egyseg feladata

A JEB kozponti iranyitasa. Tobbek kozott:
- kozponti beszerzesek lebonyolitasa, munkaiigyi es gazdasagi ugyintezes,
- karbantarto csoport iranyitasa, 

szakdolgozok kepzesenek, tovabbkepzesenek felugyelete, 
a bolcsodei elhelyezest kerelmezo gyermekek elojegyzese, felvetele,

- a Bolcsodek iranyitasa, mukodtetese, ellenorzese, 
az otthoni gyermekgondozas szervezese, mukodtetese es ellenorzese, 
a Biztos Kezdet Gyerekhaz iranyitasa, mukodtetese, ellenorzese, 
fejleszto eszkozok, alapvetd gyermekgondozasi eszkozok, jatekok kolcsonzesi 
lehetosegenek biztositasa.

Kozponti szervezeti egyseg nyitva tartasa:

Hetfo: 08.00- 18.00
Kedd: 08.00- 16.00
Szerda: 08.00- 16.00
Csutortok: 08.00-16.00
Pentek: 08.00- 14.00

Ugyfelfogadas:
Hetfo: 13.00-16.00
Szerda: 09.00- 15.00



Pentek: 09.00 -12.00

3.2 Boksodek feladata (alapellatas)

Bolcsodeink a harom even aluli gyermek csaladban tortend nevelkedeset segito ellataskent, a 
gyermek es csaladja helyzetehez. sziiksegleteihez igazodoan biztosit szolgaltatasokat.

A Gyvt. 42. § (1) bekezdese alapjan „bblcsodei ellatas kereteben a 3 even aluli gyermekek 
napkbzbeni elldtasdt kell biztositani. ”
A Gyvt. 42/A. § (2) bekezdese alapjan „ha a gyermek a 3. eletevet betoltotte, de testi vagy 
ertelmi fejlettsegi szintje alapjan meg nem erett az dvodai nevelesre, es bvodai jelentkezeset 
az orvos nem javasolja, bolcsodei ellatas kereteben gondozhato, nevelhetd a gyermek 4. 
eletevenek betolteset koveto augusztus 31-eig. ”
A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdese ertelmeben „ bolcsodei ellatas kereteben a gyermek huszhetes 
kordtol nevelhetd es gondozhato a) az dvodai nevelesre nem erett gyermek eseten a gyermek 
negyedik eletevenek betolteset koveto augusztus 31-eig, b) a sajatos nevelesi igenyu gyermek 
eseten annak az evnek az augusztus 31. napjaig, amelyben a hatodik eletevet betolti, vagy c) 
az a) es b) pont ala nem tartozd gyermek eseten, ha a harmadik eletevet ca) janudr 1-je es 
augusztus 31-e kozott tolti be, az adott ev augusztus 31-eig, cb) szeptember 1-je es december 
31-e kozott tolti be, a kbvetkezo ev augusztus 31-eig, ha a szillo, torvenyes kepviseld 
nyilatkozik arrdl, hogy a gyermek napkbzbeni elldtasdt eddig az idopontig bolcsodei ellatas 
kereteben kivdnja megoldani.
(2) Ha a gyermek harmadik eletevet betoltotte, de testi vagy ertelmi fejlettsegi szintje alapjan 

meg nem erett az dvodai nevelesre, es dvodai jelentkezeset az orvos nem javasolja, bolcsodei 
ellatas kereteben gondozhato, nevelhetd a gyermek negyedik eletevenek betolteset koveto 
augusztus 31-eig. ”

A Gyvt. 42. § (3) bekezdese szerint „ Bolcsodei ellatas kereteben a sajatos nevelesi igenyu 
gyermek, valamint a korai fejlesztesre es gondozasra jogosult gyermek nevelese es gondozasa 
is vegezheto. ”
A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdes b) pontja alapjan „bblcsddei ellatas kereteben a gyermek 
huszhetes kordtol nevelhetd es gondozhato a sajatos nevelesi igenyu gyermek eseten annak az 
evnek az augusztus 31. napjaig, amelyben a hatodik eletevet betolti
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. § (1) bekezdesenek a) pontja ertelmeben „Ha a 
bolcsodei ellatdst nyujtb intezmeny, szolgdltato sajatos nevelesi igenyu, illetve 
gyogypedagogiai tandcsadasra, korai fejlesztesre es gondozasra jogosult gyermek napkbzbeni 
elldtasdt biztositja, a gyermek bolcsodei nevelesenek, gondozdsdnak megkezdeset koveto 
legaldbb harom honap elteltevel a) bolcsodeben es mini bolcsodeben - az intezmeny 
orvosdnak, gyogypedagogusdnak, kisgyermeknevelojenek, valamint a csaldd- es gyermekjdleti 
kbzpont munkatarsanak a velemenye alapjan - az intezmeny vezetoje a szulovel egyutt, 
ertekeli a gyermek beilleszkedeset, es dbnt a gyermek tovdbbi neveleserol, gondozdsdrol. ”

Sajatos nevelesi igeny (SNI)

A Tiicsok-lak Bolcsode tagintezmeny biztositja a SNI gyermekek gondozasat, neveleset. 
Annak a csoportnak a letszamat, amelyben sajatos nevelesi igenyu gyermeket nevelnek a 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46. § (1) es (3) bekezdese hatarozza meg.



A sajatos nevelesi igenyu gyermek torvenyes kepviseldjevel kotott irasos megallapodas 
alapjan 3 hdnap probaidore biztositunk bolcsodei szolgaltatast. A probaido letelte utan a 
bolcsodei szolgaltatas a rendeletben meghatarozott szakmai csoport jegyzokonyvbe foglalt 
velemenye alapjan folytathato, melyrol uj megallapodas keszul.
Amennyiben bolcsodei ellatast igenybe vevd gyermek eseten utdlagosan kerul igazolasra a 
sajatos nevelesi igeny, a pedagogiai szakszolgalat altal kiadott szakvelemeny bemutatasa utan 
kerul sor a 3 honapos probaidore torteno irasos megallapodas megkotesre a gyermek 
torvenyes kepviseldjevel.

A Bolcsodek a napi nyitvatartasi idon belul biztositjak a gyermek neveleset, gondozasat. 
Alapfeladatkent nyujtott ellatas eseten a gyermek bolcsodei gondozasi ideje a napi tizenket 
drat nem haladhatja meg.

A telephelyek-tagintezmenyek nyitva tartasa:

Hetfo: 06.00-18.00
Kedd: 06.00-18.00
Szerda: 06.00- 18.00
Csutortok: 06.00-18.00
Pentek: 06.00- 18.00

A 1087 Budapest, Kerepesi ut 29/a. szam alatti Fozokonyha (Szazados ut 1. szam alatti 
Bolcsodehez tartozd egyseg) mukodesi rendje egesz evben folyamatos (365 nap/ev), igy 
biztositja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjdleti Kbzpont Ezustfenyo 
Gondozohaz ellatottai reszere is az etkezest.
Nyitva tartasa hetfotol - pentekig 06.00-15.30, szombat - vasamap 08.00-14.00 ora kozott.

A Gyvt. 42.§ (5) bekezdesenek megfelelden a bolcsodei nevelesi ev szeptember 01. napjatol 
kovetkezo ev augusztus 31. napjaig tart.

A bolcsodek nyari nyitvatartasi rendjet a Gyvt. 43. § (4) bekezdese alapjan a fenntartd hagyja 
jova.

3.2.1 Bolcsodei felvetel

A keruleti bolcsodekbe olyan kisgyermek vehetd fel (20 hetes kortol 3 eves korig), aki a 
Budapest VIII. keriilet kdzigazgatasi teriileten el, es bejelentett lakd- vagy tartozkodasi hellyel 
(lakcimmel) rendelkezik.

A bolcsodei neveles, gondozas igenybevetele a szulo vagy torvenyes kepviselo kerelmere 
indul.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 42. § (1) bekezdesben foglaltaknak megfelelden:
„(V A gyermek bolcsodebe es mini bolcsodebe torteno felvetelet a sziilo hozzajaruldsdval
a) a korzeti vedono,
b) a hazi gyermekorvos vagy a haziorvos,
c) a csalad- es gyermekjdleti szolgalat,
d) a gyamhatosag
is kezdemenyezheti. ”



A kerelem benyujtasakor tortenik a tajekoztatas az ellatas igenybevetelenek felteteleirol, az 
ellatas tartamarol, a fizetendo teritesi dijrol, a panaszjog gyakorlasanak modjarol.
A kerelmezbnek az intezmenyben vezetett torveny altal meghatarozott nyilvantartasokhoz 
kotelessege adatokat szolgaltatnia.

A Gyvt. 43. § (3) bekezdese alapjan „A bolcsodei felvetel soran elonyben kell reszesiteni
a) - ha a gyermek szuloje, mas torvenyes kepviseloje a felveteli kerelem benyujtdsdt 

koveto 30 napon heliil igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavegzesre irdnyuld 
egyebjogviszonybanall-

aa) a rendszeres gyermekvedelmikedvezmenyrejogosult gyermeket, 
ab) a harom vagy tobb gyermeket neveld csaladban eld gyermeket, 
ac) az egyeduldllo sziild altal nevelt gyermeket, es
b) a vedelembe vett gyermeket. ”

Nem gondozhato bolcsodeben a fertozo beteg gyermek mindaddig, amig a hazi gyermekorvos 
igazolasa alapjan ez az allapot fenn all.

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek tagintezmenyeibe valo szemelyes jelentkezes eseten a 
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Baross utca 112. szam alatti kozponti irodajaban tortenik 
az igenybejelentes, jelentkezes az alabbi idopontokban:

tigyfelfogadasi ido:
- hetfdi napon: 13.00-16.00 kozott
- szerdai napon: 09.00-15.00 kozott
- penteki napon: 09.00-12.00 kozott

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsbdekbe elektronikus uton is leadhato jelentkezes. Ebben az 
esetben a jelentkezeshez sziikseges dokumentumokat fenykepezve vagy szkennelve e-mailen 
sziikseges elkiildeni a jelentkezes@bolcsode-bp08.hu cimre. Az elektronikus jelentkezes 
egyenerteku a szemelyes uton leadott jelentkezessel. Az intezmenyvezetd az elektronikus uton 
megkiildott igazolasok es kerelem alapjan allapitja meg a jogosultsagi- es elonyben reszesitesi 
felteteleket. Az elektronikus jelentkezessel kapcsolatos Adatvedelmi tajekoztato elerheto a 
honlapon.

A felvetelhez es beiratkozashoz sziikseges nyomtatvanyok a honlaprol letolthetok.

A bolcsodei felveteli eljaras
A JEB tagintezmenyeibe a gyermekek elojegyzese es a ferohely biztositasa a Kozponti 
Szervezeti Egysegnel tortenik. Amennyiben a szulo, torvenyes kepviselo a gyermek 
elhelyezeset 30 napon tul keri - es benyujtja a sziikseges igazolasokat - a gyermek 
elojegyzesbe vetele megtortenik. Amennyiben a sziilo, torvenyes kepviselo a gyermek 
elhelyezeset 30 napon belul keri - es fennallnak a sziikseges feltetelek - ddntes sziiletik a 
ferohely biztositasarol.
A bolcsodei felveteli kerelem benyujtasara egesz evben lehetoseg van, de legkorabban a kert 
idopont elott 3 honappal adhato be. Ez alol kivetel a Jelentkezesi het, amikor a kiilon 
meghirdetett idoponttol kezdodoen adhato le adott ev szeptemberere a kerelem.
A JEB-nel nines teriileti illetekesseg, a sziildk az tires bolcsodei ferohelyek fliggvenyeben 
valaszthatnak a bolcsodek kozul. A ferohely biztositasarol az intezmenyvezetd dont a sajatos 
nevelesi igenyeknek es az elonyben reszesitesi indokoknak megfeleloen, figyelem.be veve a 
sziild altal megjelolt tagintezmenyt.

mailto:jelentkezes@bolcsode-bp08.hu
figyelem.be


A felveteli eljaras soran, a feroheiyrol vald dontes elott kivizsgalasra keriil:
- a jogosultsagi feltetelek meglete,
- az elonyben reszesitesi okok fennallasa,
- a sajatos nevelesi igenyek fennallasa (szakvelemeny meglete),
- a felveteli kerelem beadasanak ideje.

A felveteli kerelmek elbiralasanak szempontjai:
a) az ures ferdhelyek szama,
b) jogosultsagi feltetelek fennallasa,
c) a gyermek a VIII. keruletben lako- vagy tartozkodasi hellyel rendelkezik,
d) elhelyezes siirgossege, krizis jellege,
e) specialis ellatasi igenyek,
f) elonyben reszesitendo-e a gyermek.

A jogosultsagi feltetelek vizsgalata
Bolcsodei ellatast biztosftunk azon a gyermek szamara, igazodva a szulok, torvenyes 
kepviselok munkarendjehez, akik napkozbeni ellatasukrol nem tudnak gondoskodni az alabbi 
indokok miatt
- a szulok, torvenyes kepviselok munkavegzese,
- a szulok, torvenyes kepviselok munkaero-piaci reszvetelt elosegito programban, kepzesben 
vald reszvetele,
- a szulok, torvenyes kepviselok nappali rendszeru iskolai oktatasban, a nappali oktatas 
munkarendje szerint szervezett felnottoktatasban, felsdoktatasi intezmenyben nappali 
kepzesben valo reszvetele,
- a szulok betegsege miatt, 
- valamint egyeb ok miatt.

Egyeb okok miatt azon gyermekek szamara biztositjuk a bolcsodei ellatast:
- akinek fejlodese erdekeben allando napkozbeni ellatasra van szuksege,
- akit egyedulallo vagy iddskoru szemely nevel,
- akinek a szuldje, torvenyes kepviseloje szocialis helyzete miatt az ellatasardl nem tud 
gondoskodni.

Elonyben reszesitesi okok
A bolcsodei felvetel soran elonyben reszesitjiik:
- a rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyre jogosult gyermeket,
- a harom vagy tdbb gyermeket neveld csaladban eld gyermeket,
- az egyedulallo sziilo altal nevelt gyermeket, es
- a vedelembe vett gyermeket.

A bolcsodei felvetel soran tovabba elonyben reszesitjiik azon gyermekeket, akikre 
vonatkozoan jelzorendszeri tagtdl erkezik javaslat vagy jelzes, az alabbiak tekinteteben: 
- a gyermek egeszsegi allapotara, vagy fejlodesere vonatkozoan, 
- a gyermek es csaladja szocialis helyzetere vonatkozoan, 
- a csalad krizishelyzetere vonatkozoan.

A jogosultsagi feltetelek, sajatos nevelesi igenyek es elonyben reszesitesi okok vizsgalata a 
felveteli kerelem benyujtasakor tortenik. Ha a szulo, torvenyes kepviselo altal benyujtott 
felveteli kerelem benyujtasahoz sziikseges jogosultsagi feltetelt vagy elonyben reszesitesi



okot igazold irat hianyzik, 30 napos hataridovel van lehetoseg a potlasra. Amennyiben a 
szuld, torvenyes kepviselo a hianypotlasi hataridon belul nem csatolja a szukseges iratokat es 
nem keri a hatarido meghosszabbitasat, a felveteli kerelem torlesre kerul. Amennyiben nines 
elegendo szabad ferdhely es azonos elonyben-reszesitesi indokok allnak fenn, a felveteli 
kerelem beadasanak ideje hatarozza meg, melyik gyermek veheto fel az adott ferdhelyre.

A ferdhely biztositasa utan, de meg a bolcsodei ellatas megkezdese elott az intezmenyvezeto a 
szulovel, torvenyes kepviselovel irasbeli megallapodast kot. A megallapodast a valasztott- 
kijelolt bolcsode vezetoje kesziti eld.

A megallapodas ket fele lehet, mely minden esetben hatarozott idotartamu, a fennallo 
jogosultsagi feltetek szerint:

- Megallapodas: minden ev oktdber 31. napjaig szdl, ha a sziilok, torvenyes kepviselok 
igazoljak munkavegzesuket,
- Rovid ideju megallapodas: harom honapos idotartamra szdl, ha a szulok, torvenyes 
kepviselok nem csatoljak a GYED melletti munkavegzesbol szarmazd 
jovedelemigazolasukat, a gyermek fejlodese erdekeben vagy szocialis eletkoriilmenyei miatt 
allandd napkozbeni ellatasra van szuksege. Ezeket az okokat is szukseges igazolni, nem 
elegendo a szuld kerelme/nyilatkozata.

A JEB a megallapodasokat minden ev oktobereben felulvizsgalja, amely kiteqed a 
jogosultsagi feltetelek fennallasara, valamint a szuld altal fizetendo teritesi dijak 
feliilvizsgalatara is.
A JEB a rovid ideju megallapodasokat harom havonta felulvizsgalja.

A felulvizsgalat eredmenyenek megfeleloen a megallapodasok meghosszabbitasra, 
modositasra vagy megszuntetesre kerulnek.

A megallapodasok szemelyi teritesi dijra vonatkozd feliilvizsgalatat a sziilok, torvenyes 
kepviselok barmikor kezdemenyezhetik, eletkorulmenyeik, jovedelmi helyzetiik valtozasa 
alapjan.

A bolcsodei felveteli eljaras es a bolcsodei jogviszony letrejottenek es felulvizsgalatanak 
folyamata
1) A felveteli eljaras elso szakasza a JEB szekhelyen tortenik
- Felveteli kerelem benyujtasa, elektronikusan, vagy szemelyesen ugyfelfogadasi idoben.
- A jogosultsagi feltetelek, sajatos nevelesi igenyek, elonyben reszesitesi feltetelek vizsgalata.
- Szukseg eseten hianypotlas.
- Dontes a ferdhely biztositasardl.

2) A felveteli eljaras masodik szakasza
- A ferdhely biztositasardl szold ertesito atvetele (JEB szekhelyen/postai uton, 
elektronikusan).
- Sziilo kapcsolatfelvetele a bolcsode vezetojevel.
- A megallapodashoz szukseges igazolasok benyujtasa (bolcsodeben).
- A megallapodas elokeszitese a bolcsode vezetoje altal.
- A megallapodas ellenorzese a kijelolt munkatars altal (JEB szekhelyen).
- A megallapodas alairasa a szuld altal (bolcsodeben).
- A megallapodas alairasa az intezmenyvezeto altal (JEB szekhelyen).



3) A bolcsodei jogviszony letrejotte
- Az alairt megallapodassal letrejon a bolcsodei ellatasra iranyuld jogviszony, a gyermek reszt 
vehet a bolcsodei ellatasban.

4) A bolcsodei jogviszony felulvizsgalata
- A rovid ideju megallapodasok felulvizsgalata.
- A rendes feliilvizsgalat minden ev oktobereben.
- Modositas eseten elvegzett feliilvizsgalat (a szulok, torvenyes kepviselok altal 
eletkoriilmenyeik, jovedelmi helyzetiik valtozasa alapjan kezdemenyezett).

5) A feliilvizsgalat eredmenye lehet:
- a megallapodas es a bolcsodei jogviszony meghosszabbitasa,
- a megallapodas modositasa,
- a teritesi dijak modositasa,
- a megallapodas es bolcsodei jogviszony megszuntetese.

A bolcsodei felveteli eljaras es a bolcsodei jogviszony letrejottenek es feliilvizsgalatanak 
folyamat abrajat a JEB Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata tartalmazza.

Gyermek beiratasa: a valasztott bolcsode bolcsddevezetojevel egyeztetett idopontban.

3.2.2 Ellatas megkezdese

A gyermek eletkoranak es egeszsegi allapotanak megfelelben biztositjuk a bolcsodei neveles, 
gondozas felteteleit, a torvenyes kepviseldvel tortend fokozatos beilleszkedes lehetoseget, 
megfeleld textiliat es butorzatot, megfeleld jatekokat es a szabadban tartdzkodas felteteleit. 
Biztositjuk a bolcsodekben gondozott gyermekek eletkoranak megfeleld egeszseges 
taplalkozast. Az ellatast a beszoktatassal kezdhetik meg a gyermekek.

3.2.3 A bolcsodei elet megszervezesenek szempontjai

Kapcsolattartas a szulokkek torvenyes kepviseldvel
A bolcsodei neveles-gondozas akkor lehet sikeres, ha a csalad es a bolcsode kapcsolata jo. 
Egyenrangu partnerkent kozbs a cel, a gyermek kiegyensulyozott fejlodese. Fontos a napi 
kapcsolattartas, a felmeriild nehezsegek megbeszelese. Amennyiben a sziilo igenyli 
lehetosege van nevelesi tanacsadasra.
Kapcsolattartas formai:

csaladlatogatas,
- beszoktatas, 

szuloi ertekezlet, 
- sziilo csoportos beszelgetesek, 
- fejlodesi es uzeno fiizet, 
- nyiltnapok, 

szervezett csaladi programok, 
a sziilo keresere megfigyelesi lehetoseg biztositasa a csoportszobaban.

Csaladlatogatas
Celja a gyermek otthoni kdmyezetenek, a csaladnak es hagyomanyaiknak megismerese.



A beszelgetes meghittebb komyezetben zajlik, a sziilo elmondhatja gyermeke eletviteli 
szokasait.
A kisgyermeknevelo elmondhatja, hogy milyen ertekeket kepvisel a bolcsode es a bolcsode 
eletet, mindennapjait is bemutathatja.
A csaladi elet az emberek intim szferajahoz tartozik, elofordul, hogy a csaladlatogatasra nem 
keriil sor, mert a sziilok elzarkoznak elole. Ezt tiszteletben tartva elfogadjuk a szulok erre 
iranyu kereset.

Beszoktatas (adaptacio)
A biztonsagot jelento szuloi jelenlet es a mar megismert 
kisgyermeknevelo/kisgyermeknevelok biztosithatjak az uj komyezet elfogadasat.
A kisgyermeknevelo es gyermek kozott kialakuld erzelmi kotodes segiti a gyermeket a 
bolcsodei eletbe valo beilleszkedesben. Ez az idoszak a szulo szamara is fontos, mert 
megtapasztalja, hogy gyermeket elfogadjak, sziikseg eseten segitik a kiildnbdzo 
tevekenysegekben, turelemmel tamogatjak, fejlesztik, es ugyanolyan gondozasban reszesiil, 
mint a tobbi gyermek.
A javasolt beszoktatasi idd kb. 2 het, fontos a fokozatossag, a gyermek igenyeihez valo 
alkalmazkodas. A beszoktatas az elso heten a szuldvel, a masodik heten a sziilo allando 
jelenlete nelkiil, de fokozatosan emelt iddvel tortenik.
A beszoktatasi idoszak beszoktatasi terv alapj an zajlik.

„Sajat kisgvermeknevelo” rendszer
Ez a modszer a szemelyi allanddsag elven nyugszik. A kisgyermeknevelohoz tartozik a 
csoportban levo gyermekek egy resze, o kiseri figyelemmel a gyermek fejlodeset, vezeti a 
fejlodesi naplojat, torzslapjat. Amikor mindket kisgyermeknevelo a csoportban van idejuket 
elsosorban a „sajat” gyermek gondozasara, nevelesere forditjak, igy tobb figyelem jut minden 
gyermekre, az egyeni igenyekre, egyenileg atsegitve a gyermeket a bolcsodei elet soran adodo 
nehezsegeken.

Gyennekcsonortok szervezese
A bolcsodei gyermekcsoportok letszamat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46.§ (l)-(3) 
bekezdesei hatarozzak meg.

„(1) A bolcsodeben egy bolcsodei csoportban legfeljebb tizenket gyermek nevelhetd, 
gondozhato, kiveve, ha a bolcsodei csoportban

a) valamennyi gyermek betoltotte a masodik eletevet, vagy
b) sajdtos nevelesi igenyu, illetve korai fejlesztesre es gondozdsra jogosult gyermeket is 

nevelnek, gondoznak.
(2) Az (1) bekezdes a) pontja szerinti esetben egy bolcsodei csoportban legfeljebb tizennegy 

gyermek nevelhetd, gondozhato.
(3) Az (1) bekezdes b) pontja szerinti esetben egy bolcsodei csoportban, ha
a) egy bolcsodei csoportban egy sajdtos nevelesi igenyu, illetve korai fejlesztesre es 

gondozdsra jogosult gyermeket latnak el, legfeljebb tizenegy gyermek,
b) egy bolcsodei csoportban ketto sajdtos nevelesi igenyu, illetve korai fejlesztesre es 

gondozdsra jogosult gyermeket latnak el, legfeljebb tiz gyermek,
c) hdrom-hat sajdtos nevelesi igenyu, illetve korai fejlesztesre es gondozdsra jogosult 

gyermeket latnak el, legfeljebb hat gyermek 
nevelhetd, gondozhato. ”



A Tiicsok-lak Bolcsode tagintezmenyeben az SNI gyermekek neveleset, gondozasat egy 6 fos 
csoportban biztositjuk egy gondozasi egysegen belul egy egeszseges gyermekcsoporttal. A 
tovabbi SNI gyermeknek a tobbi csoportban biztositunk ellatast figyelembe veve a 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 46. §-ban eloirtakat.

Napirend
A gyermekek igenyeinek kielegiteset, a nyugodt, folyamatos gondozast biztositja a jol 
szervezett es rugalmas napirend. A csoport eletenek attekinthetosege, belso nyugalmanak 
biztositasa a cel. A napirend mindig fugg a gyermekek eletkoratol, fejlettsegiiktol, 
befolyasoljak az evszakok, az idojaras, a csoportletszam es a bolcsode nyitva tartasa. 
Kialakitasanal figyelembe kell venni a kisgyermeknevelok, kisegito szemelyzet munkajanak 
osszehangolasat, a gyermekek otthoni eletritmusanak lehetoseg szerinti figyelembevetelevel.

3.2.4 Az ellatas megszunese

A bolcsodei ellatas megszunesenek es megszuntetesenek esetei
A Gyvt. 37/A. § (1) bekezdese alapjan a szemelyes gondoskodast nyujto ellatas megszunik
a) hatarozott ideju elhelyezes eseten a megjelolt idotartam - illetve meghosszabbitott 

idotartam - leteltevel,
b) ajogosultsagi feltetelek megszunesevel.

A Gyvt. 37/A. § (2) bekezdese ertelmeben az onkentesen igenybe vett gyermekjoleti ellatas 
megsztinteteset a jogosult, illetve torvenyes kepviseloje kerelmezheti, melynek alapjan az 
intezmenyvezeto az ellatast megszunteti. Az ellatas a megegyezes idopontjaban, illetve ennek 
hianyaban a megallapodasban foglaltak szerint szunik meg.

A Gyvt. 37/A. § (3) bekezdese szerint az intezmenyvezeto az onkentesen igenybe vett 
gyermekjoleti ellatast megszunteti, ha a jogosult a hazirendet ismetelten sulyosan megserti, 
vagy az ellatas feltetelei, okai mar nem allnak fenn.

A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdese alapjan az intezmenyvezeto az onkentesen igenybe vett 
gyermekjoleti ellatas megszunteteserol, illetve az ellene teheto panaszrol irasban ertesiti a 
jogosultat, illetve torvenyes kepviselojet. Egyet nem ertes eseten a jogosult, illetve torvenyes 
kepviseloje az ertesites kezhezveteletol szamitott nyolc napon belul a fenntartohoz (Budapest 
Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat cim: 1082 Budapest, Baross utca 65-67.) 
fordulhat.

Amennyiben a bolcsode orvosanak szakvelemenye szerint a gyermek egeszsegi allapota miatt 
bolcsodeben nem gondozhato, illetve magatartasa veszelyezteti a tobbi gyermek egeszseget, 
az ellatas az intezmenyvezeto altal megszuntetesre kerul.

Az OKR 30/A. § (2) bekezdese alapjan a megallapodast az intezmenyvezeto irasos 
indoklassal felmondhatja, ha az ellatott, a torvenyes kepviseloje vagy a teritesi dijat megfizeto 
szemely teritesi dijfizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget.
Az OKR 30/A. § (3) bekezdese alapjan a megallapodas felmondasa eseten a felmondasi ido 
15 nap.

Amennyiben a gyermek bolcsodei ellatasat tobb alkalommal es legalabb egybefuggo 10 napig 
indokolatlanul nem veszi igenybe, az a gyermekjoleti alapellatas kereteben biztositott 
gyermekek napkozbeni ellatasanak (bolcsodei ellatas) megszunteteset vonhatja maga utan. Az 



ismetelt indokolatlan hianyzas a hazirend sulyos megsertesenek minosiil. Indokolatlan 
hianyzas eseten a sziilo, torvenyes kepviseld reszere levelben felszolitas keriil kikuldesre, 
hogy igazolja a gyermek tavolletet. Amennyiben erre a level kezhezveteletol szamitott 5 
napon beliil nem keriil sor, a gyermek bolcsodei jogviszonyat az intezmenyvezetd 
megsziinteti.

3.2.5 Teritesi dij

A Gyvt. 146. § (1) bekezdese alapjan a bblcsodeben teritesi dijat kell fizetni.
A Gyvt. 147. § (2) bekezdeseben foglaltak szerint a bolcsode eseteben az intezmenyi teritesi 
dijat kulon kell meghatarozni a gyermek

- etkeztetesere,
- gondozasara (gondozas: neveles, nappali feliigyelet, foglalkozas).

A bolcsodei ellatasert fizetendo teritesi dij merteket a Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 56/2017. (XII. 20.) onkormanyzati 
rendelete (OR) szabalyozza.
A Gyvt. 150. § (3) bekezdes b) pontja ertelmeben - bolcsode eseten, ha a Fenntarto a 
bolcsodei ellatas kereteben biztositott gyermeketkeztetes mellett a bolcsodei ellatas kereteben 
nyujtott gondozasra is megallapit szemelyi teritesi dijat - a szemelyi teritesi dij osszege 
igenybe vevonkent nem haladhatja meg a gyermek csaladjaban az egy fore juto rendszeres 
havi jovedelem 25%-at, ingyenes intezmenyi gyermeketkeztetesben eseten 20%-at.

A szemelyi teritesi dij osszeget az intezmenyvezetd allapitja meg.
A teritesi dij (etkezesi dij es gondozasi dij) befizetes a szemelyes gondoskodast nyujto 
gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi szakellatasok teritesi dijarol es az 
igenylesiikhoz felhasznalhato bizonyitekokrol szold 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 
szabalyozasa alapjan tortenik. A gyermeketkeztetes es a gondozas szemelyi teritesi dijat elore 
egy havi idotartamra kell kifizetni, mely minden hdnapban egy elore meghatarozott napon 
tortenik, melynek konkret idopontjarol a sziilok eldzetesen irasos tajekoztatast kapnak. 
Minden hdnapban egy alkalommal lehetoseg van potbefizetesre.

A szemelyi teritesi dijak (etkezesi dij es gondozasi dij) befizetesenek ket modjat biztositja a 
JEB.

- Keszpenzes fizetes: elore meghirdetett idopontban lehetoseg van a szemelyi teritesi dijat 
keszpenzben megfizetni. A keszpenzt a bolcsodevezetok reszere szemelyesen kell atadni, 
a sziilo reszere a befizetett osszegrbl szamlazo programmal kiallitott szamla keriil 
kiallitasra.

- Banki atutalas: a sziilo reszere szamlazo programmal kiallitott dijbekerd alapjan 
lehetoseg van a szemelyi teritesi dijat atutalassal megfizetni a JEB 11784009 - 16922545 
szamu bankszamlajara. Az atutalas utan a sziilo szamara szamlazo programmal kiallitott 
szamla keriil kiallitasra.

1. A gyermeketkeztetesre vonatkozd szabalyok:
A Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo bolcsbdekben a gyermeketkeztetes 
intezmenyi teritesi dijanak osszege az OR-ben keriilt meghatarozasra, mely osszeg a Gyvt. 
szabalyai szerint evente felulvizsgalatra keriil.



A gyermeketkeztetes szemelyi teritesi dijat az intezmeny nyitvatartasi napjaira vonatkozdan 
havonta eldre, targyhonap 10. napjaig kell befizetni.
A tavolmaradast a hazirendben meghatarozottak szerint - legkesobb - masnap reggel 9.00 
draig kell a bolcsodevezetovel vagy helyettesevel kozolni; a teritesi dij elszamolasanal csak a 
kovetkezo naptol van lehetoseg a gyermek hianyzasat figyelembe venni.

2. A gondozasra vonatkozo szabalyok:
A Jdzsefvarosi onkormanyzat fenntartasaban mukodo bolcsodekben az OR-ben foglaltak 
alapjan a sziilo altal fizetendo gondozasi dij osszege:

Egy fore esd jovedelem 
also hatara

Egy fore esd 
jovedelem 

felso hatara

Teritesi dij 
Ft/fo/nap

0 70000 0

70001 100000 210

100001 130000 350

130001 150000 450

150001 200.000 600

200.001 250.000 800

250.001-tol 1000

jovedelemnyilatkozat hianyaban 1.500

A gondozas szemelyi teritesi dijat egy havi idotartamra eldre, targyhonap 10. napjaig kell 
befizetni. A gondozasi dijat akkor is teljes hdnapra kell fizetni, ha a gyermek az ellatast a 
honap nem minden napjan veszi igenybe. A nyari zaras idotartamara es a veszelyhelyzet 
idotartama alatt igenybe nem vett ellatas eseten gondozasi dijat nem kell fizetni.

3. Kedvezmenyek
- A rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben (RGYK) reszesuld csaladok 

mentesiilnek az etkezesi dij es a gondozasi dij fizetese alol. Szamukra a bolcsodei 
ellatas teritesmentes.

- A harom vagy tobb gyermeket neveld csaladok mentesiilnek az etkezesi dij es a 
gondozasi dij fizetese alol. Szamukra a bolcsodei ellatas teritesmentes.

- Az etkezesi dij fizetese alol mentesiilnek a tartdsan beteg vagy fogyatekos gyermeket 
neveld csaladok. Szamukra a bolcsodei etkezes teritesmentes.

- A gondozasi dij fizetese alol a bolcsodei ellatasban resztvevd Sajatos Nevelesi Igenyti 
gyermek jogan mentesul a sziilo. Szamukra a bolcsodei gondozas teritesmentes.

- Azok a csaladok, amelyekben a sziilo nyilatkozata alapjan az egy fore juto havi 
jovedelem osszege nem haladja meg a kotelezo legkisebb munkaber szemelyi 
jovedelemaddval, munkavallaldi, egeszsegbiztositasi es nyugdijjarulekkal csokkentett 
osszegenek 130%-at, mentesiilnek az etkezesi dij fizetese alol. Szamukra a bolcsodei 
etkezes teritesmentes.



3.3 Onkent vallalt alapellatason tuli szolgaltatasok

3.3.1 Tentesmentes onkent vallalt alapellatason tuli szolgaltatasok

3.3.1.1 Egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatasok

3.3.1.1.1 Jatszohaz, - csaladi delutan

Jatszohaz: Elsosorban a jatektevekenyseghez kotodo, egyeni keszsegeket es kepessegeket 
fejleszto, csaladi nevelest segito, illetve a szuld-gyermek kapcsolatot erosito szolgaltatas, 
amelyben a szulo es a gyermek kozosen vesz reszt a bolcsode altal megteremtett kdriilmenyek 
kozott. A hetvegi jatszohaz minden evben eldre meghatarozott idoszakokban mukodik a 
Baboca Bolcsodeben (1083 Budapest, Baross u. 117.)

Csaladi delutan: A szulo-gyermek kapcsolatot segito, a gyermek fejlodeset elosegito 
jatektevekenyseghez kotott szolgaltatas. A hetvegi csaladi delutan eldre meghatarozott 
idoszakokban mukodik a Fecsego-tipegok Bolcsodeben. (1087 Budapest, Szazados ut 1.)

3.3.1.1.2 Fejleszto eszkozok, alapvetd gyermekgondozasi eszkozok kolcsonzese

A hatranyos helyzetu csaladban nevelkedo gyermek gondozasahoz eszkoz (pl. legzesfigyeld) 
kolcsonzesenek lehetosege a JEB Kozponti Szervezeti Egysegeben. A kolcsonzessel 
kapcsolatos feladatot a Gyerekhaz koordinalia es adminisztralia.

3.3.1.1.3 Prevencios fejleszto programok

A kisgyermekek fejlodesmenete kulonbozd. A gyermek elso harom eve, amikor a jaras, 
beszed, gondolkodas kialakul, nagy fontossaggal bir. A nem megfeleld fejlodes 
kovetkezteben a kisgyermekek a kesobbiekben beilleszkedesi, tanulasi zavarokkal 
kuzdhetnek. Kiilonbozo fejleszto tevekenysegekkel, prevencios cellal segithetd a gyermekek 
atlagos fejlodesmenete. A prevencios fejleszto programok eldre meghatarozott idoszakokban 
a JEB szakmai szervezeti egysegeiben mukodnek.

3.3.1.1.4 Pszicholdgus tanacsadas

A kisgyermekek magas szinvonalu gondozasa es nevelese, az ellatas minosegenek javitasa 
erdekeben tanacsado szakpszichologusi szolgaltatas veheto igenybe. A pszicholdgus 
munkajaval tamogatja mind a bolcsodebe jard csaladokat, mind a bolcsodeben dolgozo 
szakembereket. Csaladok tamogatasa egyeni es csoportos tanacsadas, a bolcsodei dolgozdk 
segitese szemelyisegfejleszto es esetmegbeszelo csoportok formajaban tortenik. A program 
eldre meghatarozott idoszakokban a JEB szakmai szervezeti egysegeiben mukodik.
Leggyakrabban felmeriilo kerdeskorok:

o sziilo-gyerek kommunikacid,
o szuloi szerepek,
o gyermeki dackorszak, onallosodas, akarat,
o szobatisztasag,
o alvasi es etkezesi szokasok,
o verekedes, agresszid, harapas, (eletkori sajatossagok)



o csaladon beliili szerepek,
o fontos „lepcsofokok” a kisgyermek fejlodeseben,
o feszultseg es indulatkezeles,
o kotodesi-levalasi problemak, onalldsagra neveles,
o testverfeltekenyseg.

3.3.1.1.5 Integral! sziilo- csecsemd/kisgyermek konzultacid, tanacsadas

A kora gyerekkori pszichologiai alapu szabalyozasi nehezsegek, a regulacios zavarok ugy, 
mint tulzott nyugtalansag, siras, alvas- evesi es etkezesi zavarok kezelese illetve enyhitese 
erdekeben konzultacids szolgaltatas vehetd igenybe. A konzultacid celja a problemak 
mielobbi felismerese es segitsegnyujtas a csalad egeszenek, a nehezsegek fokozodasanak 
megelozeseben. A konzulens segit abban, hogy a regulacios zavarok merseklodjenek, 
megszunjenek, a szulok es a gyermek elete konnyebbe valjon. A szolgaltatast a JEB-nel 1 fd 
biztositja, elojegyzessel vehetd igenybe.

3.3.1.1.6 Gyogypedagogiai es korai fejlesztes

A kisgyermekek ellatasban fontos feladatunk a normal fejlodesmenettol vald elteres korai 
felismerese, a hatranyok es kovetkezmenyeik enyhitesere valo torekves.
A bolcsodeben dolgozo gydgypedagdgus ismeri a fejleszto munka elmeleti osszefuggeseit, a 
kiildnfele fejlesztoprogramok, gyakorlatok mddszertani elveit, illetve azok gyakorlati 
vegrehajtasanak formait. Munkaja soran egyuttmukodik a kisgyermeknevelokkel, sziilokkel 
es fejleszto szakemberekkel.

3.3.1.1.7 Otthoni gyermekgondozas

A Gyvt. 42. § (4) bekezdese es a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (1) bekezdese alapjan 
mas gyermeknevelest segito szolgaltatas biztosithatd. A Fenntarto a 235/2007. (V. 09.) szamu 
kepviselo-testuleti hatarozatban dontott az otthoni gyermekgondozas mukodteteserol.

Az otthoni gyermekgondozas alapveto celja, hogy a dolgozo vagy magara maradt sztilot 
segftse a gyermek otthoni feliigyelete, gondozasa biztositasaval.

Szakiranyu vegzettseggel es/vagy diplomaval rendelkezo munkatarsak (kisgyermeknevelo, 
pedagogus, pedagdgus munkatars, felsofoku szocialis vegzettseg, felsdfoku egeszsegiigyi 
vegzettseg) nyujtanak segitseget az arra raszorulo csaladoknak, kulonbsen iker sziiles eseten, 
vagy ha a szulo betegsege miatt nem kepes a gyermek gondozasara.

Az otthoni gyermekgondozast a csaladban elo hat eves kor alatti gyermekeket erinto ellatasi 
forma, a gondozast a csalad otthonaban keriil biztositasra a gyermek torvenyes kepviselojevel 
kotott irasos megallapodas alapjan. A gyermekkel a kisgyermeknevelo egyediil nem maradhat 
a lakasban.

A szolgaltatas gyakorisaga es idotartama a csalad igenyeitol fuggo, a szUlo munkarendjehez 
igazodo. Otthoni gyermekgondozas szolgaltatast a het mindennapjan, sziikseg szerint 
biztosftunk.

A szakmai munka tartalma a gyermek eletkorahoz, egeszsegi allapotahoz igazodo gondozas- 
neveles, feliigyelet.



Az otthoni gyermekgondozast ellatd kisgyermekneveld feladata alapvetden a kozremukodes 
es tanacsadas, besegites, melynek alapjan:
- Kozremukodik, tanacsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlodeset eldsegito napirend 

kialakitasahoz.
- A nyugodt etkezeshez (szoptatashoz) szukseges targyi, komyezeti feltetelek megteremtese, 

segitese, szukseg eseten a gyermek etetese.
- A gyermek alkalom szerinti pelenkazasanak, oltoztetesenek segitese, vagy annak 

megtanitasa.
- Nyugodt alvast biztoslto feltetelek megteremtese.
- Fiirdeteshez szukseges eszkozok elokeszltese, a gyermek furdetesenek segitese, vagy a 

gyermek furdetese.
- A gyermek eletkoranak, fejlettsegenek megfeleld jatszohely es jatektevekenyseg 

megszervezese, a sziilok figyelmenek felhivasa a gyermek koranak megfelelo eszkozokre, 
jatekokra.

- A gyermek etetesehez, koranak megfelelo taplalek szukseg szerinti elkeszlteseben valo 
segites, vagy az elkeszites megtanitasa, a gyermek etetese.

- A gyermek levegoztetese az idojarasnak megfeleloen, a szulovel kozosen.
- Figyelemmel kiseri a gyermek testi, mozgas, ertelmi, erzelmi fejlodeset.
- Figyeli a gyermekorvos, vedono tanacsait, a preventiv szuresek, kotelezo oltasok 

fontossagat, idopontjat a szulokkel tudatosltja, kozremukodik az azokon valo reszvetelen.

3.3.1.1.8 Biztos Kezdet Gverekhaz (Gyerekhaz)

A Gyvt. 38/A. § (1) bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen az elsosorban rendszeres 
gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesuld, hatranyos helyzetu, vagy halmozottan hatranyos 
helyzetu ovodaskort meg el nem ert gyermekek egeszseges fejlodesenek biztositasat 
tamogato, fejlodesi megtorpanasokat eszleld, a szuldi kompetenciakat erosito, tarsadalmi 
felzarkozast segito prevencios szolgaltatas.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz celja a szociokulturalis hatranyokkal kuzdd, elsosorban a 
rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesulo gyermekek egeszseges fejlodesenek 
biztositasat tamogato, fejlodesi lemaradasat kompenzalo, a sziiloi kompetenciakat erosito, a 
sziilo es az dvodaba meg nem jaro gyermek szamara egyuttesen nyujtott tarsadalmi 
felzarkozast segltd prevencios szolgaltatas biztositasa.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz a TAMOP-5.2.2. 08/1-2009-0001 Bp. VIII. palyazati program 
kereteben valosult meg. A Gyerekhaz 2009. szeptember 15. napjatol biztositja szolgaltatasait. 
A finanszlrozas biztositasa erdekeben a fenntarto onkormanyzat a 191/2008. (VII. 30.) Korm. 
rendelet alapjan 3 evre szdld palyazat benyujtasarol dontott, mely palyazat az EMMI altal 
befogadasra kerult, igy 2014. januar 01. napjatol 2016. december 31. napjaig evente 
biztositott lett a Gyerekhaz allami tamogatasabol torteno mukodtetese, mely 2017. evben 
meghosszabbitasra kerult. A tamogatas folyositasa 2018. evtol kozponti koltsegvetesbol kerul 
finanszlrozasra.

A Gyerekhaz 2016. februar 1-jetdl bejegyzes koteles szolgaltatassa valt, hatarozatlan 
idotartamra.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz biztositja a gyermekek szamara kepesseg-kibontakoztatd 
foglalkozast, allapotfelmerest, fejlesztest. A sziiloknek a gyermekkel egyutt torteno 



reszvetelet a foglalkozasokon, a szulok szamara szemelyiseg- es kompetenciafejlesztest celzd, 
valamint egyeb preventiv celu programokat, kbzossegi rendezvenyeket. A helyi 
szuksegleteknek megfelelden a szulok reszere vedonoi, orvosi, dietetikusi, egyeb kulsos 
meghivott szakemberek altali tanacsadasokat biztosit. Szuloi csoportos beszelgeteseket 
szervez, illetve konzultacios lehetoseget biztosit. Kulonbozo mddszerek alkalmazasaval segiti 
a szuloket, hogy visszajelzeseket kapjanak a gyermekkel vald kommunikaciojukrdl, nevelesi 
modszereikrol.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz egyeni szakmai programja a 11.8 pontban olvashatd.

3.3.1.2 Egyeb szolgaltatas

3.3.1.2.1 Nepkonyha elelmezese

A Nepkonyha elelmezese (kozetkeztetesi feladat ellatas)
A fenntarto 243/2020. (VI. 03.) szamu hatarozata alapjan 2020. junius 02. napjatol a 
JSzSzGyK telephelyen mukodo nepkonyha reszere napi egyszeri egy tai meleg etel eldallitasa 
a JEB feladata.
A JEB a feladatot a Baboca Bolcsode fozokonyhajaban vegzi. A konyha munkarendje a 
bolcsode munkarendjehez illeszkedik.
A Polgdrmester a katasztrofavedelemrol es^ a hozza kapcsolddo egyes torvenyek 
modositasdrol szbld 2011. evi CXXVHL torveny 46.§ (4) bekezdesenek felhatalmazdsa 
alapjan veszelyhelvzetben, a telepulesi dnkormanvzat kepviselo-testilletenek feladat- es 
hatdskbret gyakorolva, meghozott 261/2021. (V20.) szamu hatdrozatdban dontott arrol, 
hogy a nepkonyhai feladatelldtds elelmiszer alapanyag beszerzeset a JSzSzGyK bonvolitja.

3.3.1.2.2 Iddsek Atmeneti Otthona elelmezese

JSZSZGYK Eziistfenyo Iddsek Atmeneti Otthona elelmezese (kozetkeztetesi feladat ellatas) 
A fenntarto a 41/2005. (II. 03.) szamu hatarozataban felhatalmazza a JEB-et az Iddsek 
Atmeneti Otthona ellatottainak elelmezesere. A JEB a feladatot a Fecsego-tipegok Bolcsode 
Kerepesi uti konyhajaban vegzi, a feladatellatas 365 napos.

3.3.1.2.3 Szakkepzes

DUALIS kepzes
A Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek szakkepzo iskolakkal kotott egyuttmukodesi 
megallapodas kereteben evek dta biztosit gyakorlati helyet a kisgyermeknevelo kepzesben 
resztvevo tanulok reszere.
A JEB a szakkepzesrol szolo 2011. evi CLXXXVII. torveny, maid ezt kovetoen a 2019. evi 
LXXX. torveny alapjan 2016. ianudrtol tanuloszerzodesf maid 2021. ev februarjatol 
szakkepzesi munkaszerzodest kot, mint a dudlis kepzohely a kisgyermeknevelo tanulokkal.
A fenntarto 273/2015. (XII. 03.) szamu hatarozataban dontott a JEB Dualis szakkepzesben 
vald reszvetelerol.

3.3.1.2.4 JASZER

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a 375/2011. 
(IX. 15.) szamu hatarozataban dontott arrdl, hogy tamogatja az Onkormanyzat reszvetelet „Az 



aldozatta valas megelozese, aldozatsegites” cimu, TAMOP - 5.6.1-C-l 1/1. kodszamu 
palyazaton (a tovabbiakban: palyazat).

A palyazat kereteben valosult meg a „Jdzsefvarosi Aldozatsegito Szakmai Egyuttmukodesi 
Rendszer (JASZER)” programelem, amely tevekenyseget a kidolgozott, es a helyi 
sajatossagoknak megfelelden aktualizalt modellprogram alapjan vegzi.

A JASZER a Jozsefvaros Onkormanyzat szakmai konzultacios szervekent mukodik, onalld 
jogi szemelyiseggel, birosagi bejegyzessel, es bejegyzett szekhellyel nem rendelkezik, 
ugyrend alapjan mukodik.

A 81/2021 (11.25.) szamu Polgarmesteri Dontes alapjan a JASZER mukodteteset hatarozatlan 
idore a JEB latja el, kiadasai a JEB koltsegveteseben jelennek meg, mint onkent vallalt 
feladat.
Az Europai Unio iranyelveinek megfelelden mukddtetett allami aldozatsegito feladatok 
ellatasa kozigazgatasi hatosagi munka kereteben zajlik. A biincselekmenyek aldozatai a 
kbzigazgatas specialis iigyfelkdret teszik ki, esetiikben a rugalmatlan hatosagi eljaras nem 
minden esetben jelenti a hatekony segitsegnyujtast. Eire reagalva kerult letrehozasra a 
JASZER, hogy az egyuttmukodes kereteben kialakulhasson az a vedohald, amely hozzajarul a 
felmerulo problemak hatekony orvoslasahoz. A „Jdzsefvarosi Aldozatsegito Szakmai 
Egyuttmukodesi Rendszer (JASZER)” tevekenyseget kidolgozott, es a helyi sajatossagoknak 
megfelelden aktualizalt modellprogram alapjan vegzi. A JASZER, mint mintarendszer 
bemutatasra kerult a fovaros valamennyi keriileteben. A jdzsefvarosi know-how-t 
felhasznalva a fovaros keruletei mindenhol a helyi sajatossagokat figyelembe veve, az ott 
lakok problemait leginkabb ismerok, a sajat maguk szamara legalkalmasabb mddon a „J 
(Jozsefvaros)” betu elhagyasaval 2016-ban kivetel nelkul megalakitottak a sajat Aldozatsegito 
Szakmai Egyuttmukodesi Rendszeruket.

A JASZER, mint mintaprogram az egyuttmukddesre es a hatekony kommunikaciora epit. E 
ketto nelkul a relevans szervek egymastdl elszigetelten mukodnek, es a lakosok nem minden 
esetben jutnak hozza a szamukra leginkabb hatekony segitseghez, a leginkabb szemelyre 
szabott tajekoztatashoz. A JASZER celjai igazodnak a Nemzeti Bunmegelozes! Strategia altal 
meghatarozott celokhoz, valamint az Europai Unio bunmegelozes es aldozatsegites tertileten 
megjeleno torekveseihez. Erossege az osszefogasban es az egyuttmukodesben rejlik, az 
egymastdl tanulas eldrebb visz a kozos globalis cel elerese erdekeben.
Osszessegeben az aldozat az egyuttmukodesi rendszer barmely tagjahoz, szervezetehez 
fordulhat, mert azok az aldozatok erdekeben egymas tevekenyseget megismertek, 
szemelyesen is ismerik egymast, kolcsonosen megkeresik a felmeriilt problema koreben 
leghatekonyabban eljami kepes szervezetet.

JASZER szervezete az alabbiak szerint epul fel, JASZER Elnokseg, JASZER Team, JASZER 
(Tagok). A JASZER elnokseg tagjai az elnok a szakmai vezetd es a titkar. A JASZER Team 
tagjai az eredeti konzorciumi partnerek kepviseloi, a jozsefvarosi onkormanyzati fenntartasu 
intezmenyek, civil szervezetek, egyhazak kepviseloi, valamint az aldozatsegitessel foglalkozd 
szervezetek es maganszemelyek. A JASZER tagjai a bunmegelozes es aldozatsegites iigyenek 
elomozditasaert tenni akard szervezetek es maganszemelyek. A JASZER Tagsaga nyitott.

A JASZER feladata, hogy az aldozatsegites teruleten:
- Jozsefvarosban a helyi egyuttmukodes rendszerekent mukodjon, dsszefogja azokat a 

szervezeteket, amelyekhez a buncselekmenyek aldozatai fordulhatnak (onkormanyzati 



szervezetek, keruleti allami szervezetek, renddrseg, buncselekmenyek aldozatainak 
segiteserol es az allami karenyhitesrol szolo 2005. evi CXXXV. torveny alapjan mukodo 
aldozatsegito szolgalatok, egyhazak, non-profit szervezetek);

- Emyoszervezetkent mukodjon, az aldozat barmely tagszervhez fordul, ugyan ugy kapja 
meg a szamara szukseges informaciokat es a leghatekonyabb segitseget;

- Feladata a szakemberek rendszeres tajekoztatasa es erzekenyitese;

- A palyazatban elert eredmenyeket teijessze annak erdekeben, hogy a projekt altal 
kivaltott hatas es ezaltal a projekt megvaldsitasara forditott forrasok hasznosulasa a lehetd 
legnagyobb lehessen;

- Velemenyezi, javaslatot tesz a bunmegelozes, aldozatsegites keruleti tevekenysegevel 
kapcsolatosan, reszt vesz az e targykorben keszuld koncepciok kimunkalasaban;

- Az Elnokseg kepviseldje reszt vesz a civil palyazatok elbiralo bizottsagaban;

A JASZER nem vegez operatfv aldozatsegito tevekenyseget.

A JASZER mukodese:
A JASZER elnoksege folyamatosan kapcsoltban all egymassal, egyezteti a feladatokat es 
szervezi az aktualis programokat.

A JASZER Team evente legalabb ket alkalommal ulesezik, amelyen a Team Tagok 
jovahagyjak az elnokseg altal elokeszitett programok tervet, valamint javaslat tesznek uj 
programokra, rendezvenyekre, iranyvonalakra.

A JASZER evente legalabb harom alkalommal JASZER iilest tart, amelyek helyszine es 
programja fugg az adott evi koltsegvetestol. JASZER tiles megtarthato konferencia es 
tovabbkepzes kereteben is.

A JASZER eves koltsegvetesetol fuggoen szemelyes jelenleten alapulo es online kepzeseket, 
valamint tobbnapos szakmai treningeket tart a szakemberek szamara.

A JASZER elnoksege megkereses alapjan kepviseli a JASZER-t kulonbozo rendezvenyeken.

3.3.2 Teritesidij koteles onkent vallalt alapellatason tuli szolgaltatas

3.3.2.1 Idoszakos gyermekfeliigyelet

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2) bekezdeseben foglaltak alapjan „Az idoszakos 
gyermekfeliigyelet a gyermek szamara a sziilo altal igenyelt alkalommal es idotartamban, az e 
celra kialakitott csoportban vagy a bolcsodei elldtast nyujtd bblcsodei csoport Ures 
ferohelyein nyiijthato szolgaltatas. ”

A sziilo elfoglaltsaganak idejere, nehany drara kerheti gyermeke feliigyeletet a bolcsode 
nyitvatartasi idejeben.



Idoszakos gyermekfelugyeletet a gyermek torvenyes kepviseldjevel kotott irasos 
megallapodas alapjan biztositunk. Ez alapjan az idoszakosan gondozott kisgyermek felvehetd 
normal bolcsodei csoport ures ferdhelyere, a JEB 7 Bolcsodejebe.

Az idoszakos gyermekfelugyelet teritesi dij (etkezesi, gondozasi ora) elleneben vehetd 
igenybe. A havi befizetendo teritesi dij az igenybevett gondozasi orak es etkezesi alkalmak 
alapjan kerul megallapitasra. A teritesi dij befizeteserol szdmla keriil kidllitdsra.
A teritesi dij osszeget a szemelyes sondoskoddst nyuito ellatdsok teritesi dijairol szolo 
56/2017. (XII. 20.) onkormdnvzati rendelet tartalmazza.

4. Bolcsodei neveles-gondozas alapelvei

A JEB szakmai mukodese a jelen Szakmai programban reszletezettek szerint valosul meg. 
Valamennyi egysege mukodese soran koteles a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 10. melleklet 
alapjan A bolcsodei neveles-gondozas orszagos alapprogramjaban megfogalmazott alapelvek 
betartasara.

5. Kisgyermeknevelovel szembeni elvarasok

Fizikai, szellemi teherbiras, erzelmi kiegyensulyozottsag, igenyesseg, lelkiismeretesseg, 
tudatossag. A figyelem, a koncentralas kepessegenek megosztasa, jo manualis keszseg, 
megfeleld kommunikacios kepesseg. Fontos, hogy dszinten szeresse a gyermekeket, legyen 
tiirelmes, megerto a rabizott gyermekekkel.

A munkajara igenyes szakember, a tovabbkepzeseken valo reszvetelen feliil is rendszeresen 
kepzi magat. Ehhez igenybe vehet szakmai folydiratokat, jogszabalyokat, ertelmezd 
kiadvanyokat, internet hasznalatanak lehetoseget, valamint szakmai kiskonyvtarat.

A szocialis, gyermekjoleti es gyermekvedelmi tevekenyseget vegzo szakemberek szamara 
kotelezo a szakmai tovabbkepzes, melyet a vezetoknek a vezetoi megbizassal rendelkezd 
szocialis szolgaltatast nyujto szemelyek vezeto kepzeserol szolo 25/2017. (X. 18.) EMMI 
rendelet es a dolgozoknak a szemelyes gondoskodast vegzo szemelyek tovabbkepzeserol es a 
szocialis szakvizsgarol szolo 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tartalmaz.

6. Bolcsodei elet mindennapjai

A bolcsodei gondozas-neveles celja a gyermek testi-lelki harmoniajanak, kiegyensulyozott 
fejlodesenek elosegitese. A szemelyi es targyi feltetelek megteremtesevel lehetoseget kell 
biztositani a kisgyermeknek. hogy erdeklodesenek megfelelden ismerkedhessen 
komyezetevel ugy, hogy viselkedesi mintat es segitseget kapjon az optimalis fejlodeshez. A 
bolcsodei elet legyen szines, elvezetes, motivalo, tapasztalatszerzesi lehetosegekre epito, 
tarsas kozegben zajlo, interakciot dsztonzo.
A bolcsodei neveles-gondozas az erzelmi fej lodes, a szocializacio es egeszseges eletmod 
megalapozasa.
A bolcsodei gondozas-neveles a szakma szabalyainak megfelelden, mindig a gyermek egyeni 
igenyeit figyelembe veve tortenik.

6.1 Gondozas



Elsodleges celja a gyermek testi szuksegleteinek kielegitese, bensoseges interakcids helyzet a 
kisgyermekneveld es gyermek kozott. Csecsemokortdl kezdve fontos, hogy a gyermek reszt 
vehessen a gondozasi helyzetekben, mikozben erzi a kisgyermekneveld figyelmet, biztatasat, 
tamogato segitseget. Lenyeges benne az elegendo idd biztositasa, a gyakorlas lehetosege, a 
folyamatos kommunikacio.

Pelenkazas, szobatisztasagra neveles
A szobatisztasag komoly lepes a kisgyermek eleteben. Az elhatarozas alapja a felnottek 
vilagaba valo beilleszkedes. Erre az elhatarozasra kb. 2 eves kora korul erik meg a gyermek. 
Fontos a felnott tamogatasa, egyuttmukodese, a gyermek valasztasanak lehetosege.
A napirend reszekent rendszeres utemben es az egyeni sziiksegletek kielegitesevel tortennek a 
pelenkazasok.

Oltozkodes
Fontos a gyermek aktiv reszvetele, elegendo idd biztositasa a probalkozasra. A teljes 
onallosagot meg 3 eves korra sem erik el a gyermekek. A gyermekre mindig a fejlettsegenek 
megfelelo ruhazatot kell adni.

Etkezes
Minden bolcsodei telephely sajat fozokonyhaval rendelkezik. A 1087 Bp., Szazados ut 1. 
szam alatt levo bolcsodehez tartozo konyha a 1087 Bp., Kerepesi ut 29/A. szam alatt 
mukodik.

Fontos szamunkra a gyermekek egeszseges taplalasa (sok fozelek, friss gyumolcsok, rostos 
gyiimdlcslevek), minden gyermek szamara az eletkoranak megfelelo etrendet biztositjuk. Az 
egeszseges taplalkozas az egyik alappillere a megfelelo testi es szellemi fejlodesnek.

Szemleletmodunk egyik fo iranyvonala, hogy a taplalkozassal ne csupan egy alapsziiksegletet 
elegitsunk ki, hanem a gyermekek egeszsegnevelesere is torekszunk. Az etlaptervezes soran 
gondosan iigyeliink arra, hogy minel tobb elelmiszerrel es etelfeleseggel megismertessuk 
oket, mindemellett ezeket meg is szerettessiik veliik. Fo szempontunk a valtozatossag es az 
idenyjelleg megtartasa. Fokozatosan vezetjuk be mindennapjainkba a reformetkezes 
sajatossagait, mind az alapanyagok, mind a konyhatechnoldgia tekinteteben.

Biztositjuk minden gyermek szamara a koranak megfelelo energia es tapanyagtartalmu 
etrendet, mely a napi sziikseglet 75%-t teszi ki. Ennek tiikreben naponta negy etkezest 
biztositunk (reggeli, tizdrai, ebed, uzsonna), ket foetkezest, valamint ket kisetkezest. A negy 
etkezesbol haromnak komplettnek kell lennie, melyet a minosegben es mennyisegben is 
megfelelo feheije bevitellel biztositunk. Negy hetre elore kozponti etlapok keriilnek 
megtervezesre, igy a tagintezmenyekben minden gyermek ugyanazt a fajtaju, mennyisegti, 
minosegu etelt kapja.

Az etlapok osszeallitasa szakkepzett dietetikus, a bolcsodei gyermekorvos, az 
elelmezesvezetok es a bolcsodevezetok kozos egyeztetesevel tortenik. A szulok a 
kifuggesztett etlapbol tajekozodhatnak a napi etrendrol. Figyelembe vessziik szakorvosi 
ajanlas mellett a kulonbozo igenyeket is (dietas, vallasi, illetve etel allergia szempontokat).
Szakorvos dltal igazolt dietas etkezest isenylo gyermek szamara az dllayotdnak megfelelo 
dietas etrendet biztositunk (kivetel: a colidkia es a fenilketonuria). Az eltero tdplalkozdsi 
igenyii gyermekekre a JEB Elelmezesi Szabdlyzatanak rendelkezesei vonatkoznak.



A bolcsodei csoportban az etkezes az eletkori sajatossagok figyelembevetelevel, megfeleld 
etetesi sorrend kialakitasaval tortenik. Eloszor mindig a csecsemok etkeztetese zajlik, mindig 
allando, meghatarozott sorrendben (olben eves - ivas). Kesobb az onallosulasi tdrekveshez 
igazodva ket kanalas modszer alkalmazasaval tortenik az etkezes, a kisgyermekneveld a 
gyermekkel szemben iilve helyezkedik el, a gyermeknek ad egy kanalat a probalkozashoz. A 
2-2,5 eves gyermekek mar reszt vesznek az eldkeszitesben is, szivesen teritenek, megszokott 
helyuk van az asztalnal. A kisgyermekneveld az etkezes soran minden gyermeknek a 
segitsegere van, kortol fuggetlenul.

Pihenes, levegoztetes
A nyugodt alvas felteteleinek biztositasa, figyelembe veve a gyermek egyeni szokasait (pl. 
cumi, kedvenc maci, kendo hasznalata). Minden kisgyermeknek kiilon agyat, agynemut 
biztositunk. A sird gyermeket a kisgyermeknevelok megnyugtatjak.
A szabadlevegon tartdzkodas a gyermekek szamara nagyon fontos. Nyaron a nap nagy reszet 
az udvaron toltik a gyermekek, a megfeleld fenyvedelem biztositasaval (amyekolok, 
napkremek). Kanikulaban a kimeneteli szabalyok betartasaval tortenik a szabadban valo 
tartdzkodas (de. 11 es 15 ora kbzdtt nines udvaron tartdzkodas). A csecsemok szurt 
napfenynel napoztatjuk. A nagy melegben a kiepitett pancsoldk jelentenek felfrissulest a 
kisgyermekek szamara.

Bolcsodei gyermekorvos
Figyelemmel kiseri a kisgyermekek fejlodeset, elvegzi a sziikseges vizsgalatokat, vezeti a 
gyermekek egeszsegiigyi dokumentacidjat. Feladatai kulonosen:
A gyermek bolcsodebe torteno beszoktatasa utan a reszletes orvosi vizsgalat es az elozmenyi 
(anamnesztikus) adatok osszegyujtese, feldolgozasa.
A bolcsodebe jaro gyermekek idoszakos orvosi vizsgalata soran - csecsemo eseten havi, egy 
ev felett negyedevenkenti gyakorisagban - a gyermek fizikai-, ertelmi-, erzelmi allapotanak, 
illetve szocializaciojanak ellenorzese, amelyhez felhasznalja a sajat es a gondozdnoi 
dokumentaciot. A feltart egeszsegiigyi problemak gondozdndvel, szulovel, a gyermek 
haziorvosaval torteno megbeszelese, illetve szukseg eseten szakvizsgalat keres.
Baleset, betegseg eseten elsosegelynyujtas, ill. a siirgos terapia megkezdese a haziorvoshoz 
kerulesig.
A hazi patika osszeallitasa, rendszeres ellenorzese, sziikseges potlasa. Harom napnal hosszabb 
hianyzas utan a bolcsodebe visszatert gyermek egeszsegi allapotanak ellenorzese, figyelve az 
esetlegesen lezajlott betegsegekre.
Kronikus betegsegnel a specialis gydgyszereles, dieta, gydgytoma figyelemmel kiserese, 
allapotvaltozas gyanuja eseten kapcsolatfelvetel a haziorvossal, a kezelo intezmennyel.
A kozdsseg vedelme erdekeben a vedooltasok figyelemmel kiserese es a prevencio 
/D-vitamin, fluor, levegoztetes, stb. szukseg eseten vitaminellatas/ ellenorzese, a D-vitamin es 
fluor profilaxis szulovel es haziorvossal valo egyeztetese.
Jarvanyveszely eseten az ervenyben levo rendelkezeseknek megfeleld intezkedesek megtetele. 
A gyermekek etrendjenek osszeallitasa a bolcsodevezetovel, dietetikussal kozosen a torveny 
altal meghatarozott elelmezesi normak es a korszeru taplalkozas elveinek megfeleloen. A 
fenti normak es a higienes rendszabalyok betartasanak legalabb negyedevenkenti ellenorzese. 
A gondozasi-nevelesi munka soran felmerult osszes egeszsegiigyi problema megbeszelese es 
a megoldasi lehetosegek keresese az illetekes gondozonokkel es a bolcsodevezetovel.
A bolcsodevezetovel kozosen a bolcsode higienejenek, targyi felszereltsegenek es a dolgozok 
munkaalkalmassaganak ellenorzese.
A gondozonok szamara egeszsegiigyi tovabbkepzo, a sziilok szamara ismeretterjeszto 
eloadasok tartasa.
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6.2 Neveles

Boksodeink nevelesi programjainak fobb szempontjai:

Jatek
A gyermek legfontosabb tevekenysege, segiti a vilag megismereset, a testi es erzelmi 
fejlodest. Bolcsodeinkben biztositjuk az elmelyult, nyugodt, kreativitast fejleszto 
jatektevekenysegeket. A gyermek szamara a jatek a legfejlesztobb oromszerzo tevekenyseg, a 
bolcsodei neveles leghatekonyabb eszkoze. Fontos a gyermekek eletkoranak megfelelo 
jatekeszkozdk biztositasa. A gyermekkel valo kommunikacio es jatektevekenysegek soran 
nagy hangsulyt fektetunk az anyanyelvi nevelesre.

Mese, vers, mondoka
Az anyanyelvi neveles legfontosabb eszkoze. A mesehallgatas a gyermekek termeszetes 
igenye, mar csecsemokortol hangsulyt fektetunk a ringato, simogato, rimeld mondokak 
megismertetesere. A versek, mondokak es mesek hallgatasa soran a gyermek szokincse, 
beszedkeszsege fejlodik.
Enek
Celja a gyermek zenei erdeklodesenek felkeltese, az enekes jatekkal, az egyutt enekles 
oromevel erzelmeinek gazdagitasa. Lehetoseg teremtese a kbmyezet hangjainak 
megfigyelesere, a hagyomanyok megismeresere, hozzajarul a csoport baratsagos legkorenek 
megteremtesehez.

Mozgas
A gyermekek mozgasigenye nagy, biztositani kell szamukra mind a csoportszobaban, mind a 
szabadban a balesetmentes mozgasteret. A gyermeknek az egyes mozgasformak soran 
fejlodik a mozgaskoordinacioja, es onallosagi torekveseit is eldsegfti. Lehetoseget biztosftunk 
a megfelelo napirend kialakitasaval, hogy a gyermekek napi mozgas igenyuket kielegithessek 
(idojarastol fuggetlen). Kulonbozo jatekeszkozdk segitik a gyermekek oromteli mozgas 
tevekenyseget (biciklik, motorok, a csoportszobaban tomapad). A gyermekek gyakorolhatjak 
a futast, jarast, labdazast, ugralast, egyensulyozast.

Alkoto tevekenysegek
Celja az onkifejezes, az erzelmek feldolgozasa, maga az alkotas drome (nem az eredmeny). A 
kisgyermeknevelo megteremti a feltetelek a tevekenyseghez, megmutatja a technikakat, a 
gyermek igenyeinek megfelelo segitseget nyujt. Alkoto tevekenysegek a rajzolas, gyurmazas, 
epites. A gyermeknek ereznie kell a biztato, megerbsito tamogatast, lehetoseget kell nyujtani 
a valasztas szabadsagahoz.

Egyeb tevekenysegek
Ezek a tevekenysegek (pl. viraglocsolas, kerteszkedes, gyiimdlcsnapok, hagyomanyt idezo 
jatekok) az egymasrol es a komyezetrbl valo gondoskodasrol szolnak. Fontos benne az 
onkentesseg, a gyermekek barmikor bekapcsolodhatnak. Lenyege a tanulasi lehetoseg, az 
egyuttmukodes, a feladatok megosztasa. Celja megalapozni a gyermekekben a felelosseget 
egymasert es a komyezetert. A komyezeti nevelesben nagy hangsuly a sajat 
tapasztalatszerzesre fektetodik, beszelgetes az evszakokrol, az udvaron pedig lehetoseg van a 
madarak, bogarak, csigak megismeresere, megfigyelesere.



6.3 A szakmai munkat segito projektjeink

Belso kepzes munkacsoport
Bolcsodevezetokbol es kisgyermeknevelokbol allo szakmai munkacsoport. Minden bolcsode 
kepviselteti magat a munkacsoportban. Feladata:

- az „Ismerjuk meg egy mast program”: a munkatarsak betekintest nyerhetnek a keriilet 
masik bolcsodejenek sajatossagaiba, az epiiletek adottsagaibdl fakado kiilonbsegeket 
ismerhetik meg es a tapasztalataikat egymassal megbeszelhetik. A csoport tagjai 
folyamatosan biztositjak az uj kollegak reszere ezt a lehetoseget.

- Szakmai protokoll kerult kidolgozasra, ennek erdekeben szervezett modon a 
kisgyermeknevelok a kerulet masik bolcsodejeben tematikus megfigyeleseket 
vegeztek. Ezeknek a megfigyeleseknek a tapasztalataibol alakult ki a JEB sajat 
szakmai protokollja, ami a reszletekre is kiterjed (leirja a ktilonbozo tevekenysegek 
menetet es megfogalmazza azok fontossagat), rugalmas es kompatibilis, a helyi 
sajatossagokra figyelve minden tagintezmenyben alkalmazhato. A csoport tagjainak 
feladata az uj szakmai elvek es a szakirodalmi ujdonsagok figyelemmel kiserese 
mellett a Szakmai protokoll folyamatos feliilvizsgalata.

- Bolcsodei dajkak belso kepzesenek folyamatos biztositasa. 
Sziiloi elegedettsegi kerdoivek kidolgozasa es kiertekelese.

- A kisgyermeknevelok mindennapi munkajat segito esetmegbeszelo csoportok 
szervezese es folyamatos biztositasa.

- Szakmakozi egytittmukodes fenntartasa a gyermekvedelem teriileten dolgozo 
szakemberekkel.

Irodalmi munkacsoport
Az irodalmi neveles temajaban magas szinvonalu projektet dolgozott ki a munkacsoport, 
amiben minden tagintezmenybol reszt vesz egy kisgyermeknevelo. Munkajukat kulso 
szakember is tamogatja: Bereczkine Dr. Zaluszki Anna, az ELTE TOK adjunktusa.
A munkacsoport celja a kisgyermeknevelok es a szulok erzekenyitese a gyermekek korai 
olvasova nevelese erdekeben. A projekt kereteben minden honapban irodalmi ajanldt (kortars 
es nepi irodalmi muvek) allitanak ossze a szulok szamara az erre a celra kesziilt faliujsagokon, 
amiben 6 irodalmi kategdriaban ajanlanak az aktualis evszaknak es az unnepkomek 
megfelelo, tiszta forrasbol szarmazo alkotasokat, mellettuk egy-egy szinezbvel, ami 
inspiralhatja a temaval kapcsolatos beszelgetest is.

Digitalis Honfoglalas
A Leonardo 41. Alapitvany a JEB szakmai tamogatasaval kezdett bele egy Magyarorszagon 
eddig egyedulallo kutatasba: a 0-4 eves korosztaly digitalis eszkozhasznalatanak vizsgalataba. 
Az intezmenyunk segitsegevel toborzott resztvevo szulok attitudvizsgalati kerddiv es 
melyinterju kereteben adnak kepet arrol a folyamatrol, ahogy gyermekuk bevezetesre kerul a 
digitalis vilagba. A kutatas reszekent angol nyelvii szakmai cikkek magyar nyelvre valo 
forditasa mellett honlap es kozossegi media megjelenes altal tamogatva kerul nepszerusitesre 
a projekt. A projektet hosszutavon tervezziik folytatni.

6.4 Unnepek, hagyomanyok

Az unnepek megtartasa, a nepszokasok, hagyomanyok, a mult ertekeinek megdrzese es 
beepitese a mindennapokba nagyon fontos nemcsak a csaladok, hanem a bolcsode eleteben is.
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Unnepek alkalmaval a csoportszobak diszitese, kisebb ajandekok keszitese, a csaladias 
hangulat megteremtese fontos a gyermekek eleteben. A kozos elmenyek hozzajarulnak a 
gyermek fejlodesehez, a csaladi neveles segitesehez. Unnepeink: sziiletesnap, farsang, husvet, 
anyak napja, gyermeknap, mikulas, karacsony. Minden evben melto modon bucsuztatjuk az 
ovodaba keriilo gyermekeinket, hangsulyozva az egyiitt toltott ido oromeit, szepsegeit.

7. A JEB szervezeti egysegeinek kapcsolata

A JEB szervezeti egysegei mellerendelt viszonyban vegzik munkajukat. A hatekony feladat 
ellatas erdekeben egymassal szoros kapcsolatot tartanak. A belso kapcsolattartas rendszeres 
formai a vezetoi ertekezletek, belso levelezes, stb. A Bolcsodeben a vezetok rendszeresen 
tartanak munkatarsi ertekezleteket, melyen a dolgozokat tajekoztatjak a JEB bolcsodeit erinto 
temakrol.
Az eredmenyes mtikodes elosegitese erdekeben a JEB szakmai szervezetekkel, 
tarsintezmenyekkel, civil szervezetekkel, gazdalkodd szervezetekkel, oktatasi intezmenyekkel 
es egyeb szervezetekkel egytittmukodesi megallapodast kothet.
Szoros a kapcsolat a Gyermekjoleti Kozponttal, a vedonokkel, a Gyamhivatallal, az 
ovodakkal (a bolcsodei szuldi ertekezletek alkalmaval az ovonok tajekoztatast adnak az 
ovodai eletrol, a beiratkozas folyamatarol).
A bolcsodei egysegek vezetoi az intezmeny kepviseleteben az egyeb szabalyzatokban 
meghatarozott modon jamak el.
Targyevi Bolcsodei Nap kereteben egesz napos szakmai rendezvenyen valo reszvetel 
lehetosege a JEB minden munkavallaldjanak.

8. Jogok es erdekvedelem

A szemelyisegt jogok vedelmenek elve
A JEB minden dolgozoja gyermekek szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az 
adatvedelmi torvenyben eloirtakat, a gondozott gyermekek es szuleik szemelyisegi jogait 
vedi, tiszteletben tartja.
Az intezmenyi titkot megdrzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast csak kozvetlen 
felettese engedelyevel adhat.

A gyermeknek joga van:
- testi, erzelmi es erkolcsi fejlodeset, joletet biztosito, sajat csaladi 

komyezeteben torteno nevelkedeshez,
- segitseget kapni a sajat csaladjaban valo nevelkedeshez, szemelyisegenek 

kibontakoztatasahoz, 
a fejlodesere artalmas komyezeti es tarsadalmi hatasok elleni vedelemre, 
az emberi meltosaga tiszteletben tartasahoz, a bantalmazassal, az 
elhanyagolassal es az informacios artalommal szembeni vedelemhez.

A gyermeki jogok vedelme minden olyan szemely kotelessege, aki a gyermek nevelesevel, 
gondozasaval, iigyeinek intezesevel foglalkozik.
A sziilo jogosult es koteles arra, hogy a gyermeket csaladban gondozza es a gyermek 
sziiksegleteinek megfelelo felteteleket (pl. lakhatas, etkezes, ruhazattal valo ellatas) biztositsa.

A gyermek torvenyes kepviseldje a hazirendben foglaltak alapjan panasszal fordulhat a 
bolcsodevezetojehez, a JEB intezmenyvezetojehez, az Erdekkepviseleti Forumhoz es a 
gyermekjogi kepviselohoz. A panasz kivizsgalasarol a panasztevot minden esetben 15 napon 



belul, irasban ertesiteni kell. A jogszabalyokban meghatarozott modon letrehozott 
Erdekkepviseleti Forum velemenyt nyilvanithat minden olyan ugyben, amely a bolcsodeben 
gondozott gyermekeket erinti, javaslatot tehet az intezmeny mukodesevel kapcsolatban, 
egyetertesi jogot gyakorolhat az intezmeny hazirendjenek jovahagyasaban, donthet a 
hataskorebe tartozo iigyekben, tovabba intezkedeseket kezdemenyezhet a Fenntartonal, 
szakmai ellendrzest vegzd szerveknel. Az Erdekkepviseleti Forum a tagok tobbsegenek 
egyetertesevel hozza meg donteseit.

Gyermekjogi kepviselo
Az Integralt Jogvedelmi Szolgalat (IJSZ) az Emberi Eroforrasok Miniszteriuma onallo 
szervezeti egysegekent mukodik a beteg-, ellatott-, gyermekjogokkal kapcsolatos allampolgari 
jogok integralt ervenyesitesenek erdekeben a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet altal 
letrehozva 2017. januar l-tol, az Orszagos Betegjogi, Ellatottjogi es Dokumentacios Kozpont 
jogutodjakent.
A gyermekjogi kepviselo ellatja a gyermekvedelmi gondoskodasban reszesiilo gyermek e 
torvenyben meghatarozott jogainak vedelmet, es segiti a gyermeket jogai megismereseben es 
ervenyesiteseben, valamint kotelessegei megismereseben es teljesiteseben.
A gyermekjogi kepviselo kiemelt figyelmet fordit a ktilonleges vagy specialis ellatast igenyld 
gyermek vedelmere. Figyelemmel kiseri a bolcsode, ovoda, iskola, a kollegium es a 
pedagogiai szakszolgalat intezmenyeiben folyo gyermekvedelemmel kapcsolatos 
tevekenyseget, segiti a gyermeki jogok ervenyesuleset. Indokolt esetben megkeresi az emlitett 
intezmenyek Fenntartojat, illetve sziikseg szerint a gyermek erdekeben a gyamhatosagnal 
eljarast kezdemenyez.

A gyermekjoleti rendszerben foglalkoztatott kozalkalmazottakat megilleti a jog, hogy 
szemelyiiket megbecsiiljek, emberi meltosagukat es szemelyisegi jogaikat tiszteletben tartsak, 
tevekenysegiiket ertekeljek es elismeijek.
A JEB kozalkalmazottai buntetojogi vedelem szempontjabol kozfeladatot ellato 
szemelyeknek mindsulnek.

9. A gyermekekkel kapcsolatos bolcsodei dokumentacio

A dokumentacio vezetesenel az adatvedelmi torvenyben foglaltakat es a szemelyisegi jogokat 
kotelezo figyelembe venni.

Bolcsodevezetd altal vezetett nyilvantartasok
- Felveteli konyv, szamitogepes nyilvantartas.
- Megallapodas az ellatas igenybevetelerol a Gyvt. 32.§ (5) bekezdes alapjan.
- Szuloi nyilatkozat a tajekoztatasi kotelezettseg megtortenterol a Gyvt. 33. § (2) 

bekezdese alapjan.
- Havi statisztika, bolcsodei jelentes havonta, KSH jelentesek.
- A szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok es 

gyermekvedelmi szakellatasok teritesi dijarol es az igenylesiikhoz 
felhasznalhato bizonyitekokrol szolo 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
mellekletei.

- Gyermeketkeztetes - teritesi dij elszamolas.
- Teritesi dijkedvezmenyhez kapcsolodo hatarozatok.
- Heti etrend (elelmezesvezetovel), HACCP dokumentacio.
- Fertozo betegsegekrol torteno kimutatas, tetvessegi nyilvantartas.



- Munkaidonyilvantartas, szabadsagnyilvantartas, valtozdber jelentes, 
tavolmaradas jelentes, leltar es karbantartasi naplo az udvari jatekokrol.

Kisgyermekneveldk altal vezetett nyilvantartasok
A gyermek fejlodesi folyamatanak nyomon kovetesere, a rdla vald gondoskodas magas szintii 
biztositasara, a sajatos nevelesi igenyu gyermekek eseteben a korai fejlesztes gondozasi 
feladatainak rogzitesere dokumentacidt kell vezetni. A dokumentacio nem a gyermek 
mindsiteset szolgalja.

Vezetett dokumentacio formai:
Csoportnaplo: rendszeres feljegyzesek a napi esemenyekrol, etrendrol, a 
csoport letszamarol, hianyzasokrol, a levegon tartozkodas idotartamardl, a 
delelott es delutan torteneseirol.
Gyermek egeszsegiigyi torzslap: a gyermek 1 eves koraig havonta, kesobb 
negyedevente vezetve, feljegyzesek a gyermek hossz- es sulynovekedeserol.

- Uzend fuzet: a beszoktatas folyamatarol, a napi esemenyekrol, a gyermek 
fejlodesbeli valtozasairol (a fejlodesi naplo alapjan).

- Fejlodesi torzslap: a gyermek 1 eves koraig havonta, kesobb negyedevente 
vezetve.

- Beszoktatasi lap
- Csaladlatogatasi lap

A dokumentacio vezetesenel fontos a targyszeruseg, hitelesseg, folyamatossag, tovabba a 
szempontok, melyek alkalmasak az adott helyzetnek a jellemzesere.

A kisgyermeknevelonek a teljes napi munkaidejebol egy orat adminisztracidra (uzend fuzet, 
torzslap, fejlodesi naplo irasa), felkeszulesre, szulocsoportos foglalkozas megtartasara, 
muhelymunkara, illetve a csoport eletenek szervezesevel kapcsolatos teendokre kell forditson.

Bolcsodeorvos altal vezetett dokumentacio 
- bolcsodei egeszsegugyi torzslap

Elelmezesvezeto altal vezetett nyilvantartasok
- Etkezok nyilvantartasa (gyermekek, dolgozdk)

Heti etrendek (bolcsodeorvossal, bolcsodevezetovel egyeztetve)
- Nyersanyag felhasznalas

Raktarkeszlet nyilvantartas
Arubeszerzesi bizonylatok, szamlak
Adagolasi utmutato

- Etelrecept gyujtemeny
HACCP mukodtetese.

10. A JEB szolgaltatasairol szolo tajekoztatas modja

A JEB szolgaltatasairol az erdeklodok tobbfele modon is tajekozddhatnak. Telefonon, 
ujsagbdl es a
http://www.jozsefvaros.hu/intezmenyek_szocialis_es_gyermekjoleti_ellatas/bdlcsddek  
elerhetosegen valamint a JEB sajat honlapjan www.bolcsode-bp08.hu keresztul is 

http://www.jozsefvaros.hu/intezmenyek_szocialis_es_gyermekjoleti_ellatas/bdlcsddek
http://www.bolcsode-bp08.hu


szerezhetnek informaciokat. Bolcsodeink nyitottak, igy a szulok szemelyesen is 
tajekozodhatnak a bolcsodei elettel kapcsolatos tudnivalokrol.

11, Bolcsodeink sajatossagait tartalmazo egyeni szakmai programok

Elfogadjuk az Orszagos Alapprogram altal meghatarozott elvet, miszerint minden gyermek 
kulon szemelyiseg es szocialis leny egyszerre.
Fejlodo szemelyiseg, akinek, sajatos, eletkori es egyenenkent valtozo testi es lelki 
szuksegletei vannak. Olyan nyugodt, kiegyensulyozott, boldog gyermekkort, megelo 
gyermekeket szeretnenk nevelni, akik nyitottak az oket koriilvevo vilagra.

Bolcsodeinkben a gyennekek szemelyisegenek szabad kibontakozasahoz, egyeni igenyeihez 
igazodva biztositjuk a gyermekek fejlodesehez sziikseges targyi es szemelyi felteteleket. 
Intezmenyeinkben a gyermekeket tisztelet es megbecsules ovezi. Fontosnak tartjuk a massag 
elfogadasat es elfogadtatasat, az elmeny alapu kompetenciamotivumok fejlesztesevel az 
egyeni, szocialis es kognitiv kepessegek kibontakoztatasat. A gyermekek szamara 
megteremtett szeretetteljes, biztonsagos, csaladias legkorben, minden gyermek sajat 
kepessegei szerint fejlodhet, megtapasztalhatja az onfeledt, szabad jatek oromet, elmeny- es 
fantazia vilaga gazdagodhat, mely kepesse teszi dt a kesobbi kreativ gondolkodasra, 
tovabbfejlodesre. Arra torekszunk, hogy a gondjainkra bizott gyermekekbol, csaladjaikkal 
egyuttmukodve, szemelyisegi jogaik tiszteletben tartasa mellett, a vilagra nyitott, erdeklodd, 
fogekony, onallo, a tarsadalmi egyiitteles alapvetd szabalyait elfogado gyermekeket 
neveljunk.



11.1 Mini-Mano Bolcsode 

1083 Budapest, Baross u. 103/A.
Ferohely: 75 fd

Megkozelithetosege:
BKV iarmuvekkel
• Konit feldl:

9-es busszal 
83-as trolibusszal

• Orczy ter feldl: 
9-es busszal 
83-as trolibusszal

Muzsikus ciganyok tere megallo 
Muzsikus ciganyok tere megallo

Muzsikus ciganyok tere megallo 
Muzsikus ciganyok tere megallo

Szemelygepkocsival
Az intezmeny elott a jo parkolasi lehetoseg.
• parkolasi dij fizetes nelkiil varakozas igenybevetele: hetkoznaponkent 8.00-8.30 ora, 

valamint 15.30-17.00 ora kdzbtt, igenybejelentes a bolcsodevezetonel.
• Keruleti lakosoknak „parkold matricavar ingyenes

Gyermekkep
Odaado, gondoskodo szeretetet adva, a gyermekek sajatossagaira szemelyesen odafigyelve, a 
muveszetekre epitve olyan gyermekeket nevelunk, akik nyitottak az elmeny es tapasztalas 
utjan megszerezheto tudasra, megismerik es elfogadjak a korulottuk levo vilagot, hogy a 
kesobbi gyermekeveiket egeszseges magabiztossaguk vezesse.

Boksodekep
A bolcsode, mint a gyermekjdleti alapellatas resze, a csaladban nevelkedo gyermekek 
napkozbeni ellatasat, szakszerii gondozasat, neveleset vegzd intezmeny. Szemelyisegenek 
szabad kibontakozasaban a gyermeket kdriilvevo szemelyi es targyi komyezet szerepe 
meghatarozd, megfelelo szemelyi- targyi felteteleket biztositunk azert, hogy testi, lelki 
szocialis fejlodesuk zavartalan legyen. A bolcsodeben a nevelest - gondozast mindenben 
ehhez igazitjuk.

Ellatotti celcsoport jellemzoi
Bolcsodenk Jdzsefvaros kozepen talalhato, egyetemek, ujonnan epult lakdhazak, es ujonnan 
letrejott munkahelyekhez kozel. „Zdld”komyezetben.
A bolcsodei munkatarsak erossege az odaado elfogadas es feltetel nelkuli szeretet atadasa. A 
kisgyermeknevelok a muveszeti nevelesre helyezik a hangsulyt. Munkajuk soran arra 
torekednek, hogy a bolcsodebol kikeriilt gyermekek egeszseges onertekelessel 
rendelkezzenek, ezzel megerositve sajat szemelyiseguket. A csaladokkal torteno intenziv 
munka segiti a sikert. Csaladoknak szervezett programjaink valtozatosak, igy erositjuk a 
kolcsonos, egyuttmukodo munka fontossagat. Az egeszseges felnott tarsadalom alapjait 
fektetjiik le a kora gyermekevekben.
A Mini- rnano Bolcsodeben dolgozo szakemberek az inkluziv neveles mellett elkotelezettek.

A bioldgiai es a komyezeti tenyezok is befolyasoljak a kotodesi kapcsolatok fejlodeset.
• A kedvezd kotodest elosegito gondozas-neveles legfontosabb jellemzdje a szenzitiv 
valaszkeszseg, erre a bolcsodenkben dolgozo kisgyermeknevelok erzekenyitve vannak.



• A kisgyermekneveld es a csecsemo kozotti gazdag kommunikacio eldmozditja az ertelmi es 
nyelvi fejlodest, segit a kesobbi fejlodesi nehezsegek elofordulasanak megelozeseben.
A kovetkezetes es erzekeny gondozas- neveles segit a kisgyermekneveld es a csecsemo 
kozotti kolcsonos bizalom kialakulasaban.
• Fontos, hogy a kisgyermeknevelok szenzitiven viselkedjenek a gyermekekkel a kiilonfele 

tevekenysegek, pl. taplalas, tisztalkodas es vigasztalas, valamint lefektetes soran.
• A kisgyermeknevelokhoz vald biztonsagos kotodesek kedvezoen keszitik fel a 

gyermekeket mas emberekkel vald pozitiv interakcidkra. A kisgyermekneveld felelossege, 
- a csalad utan- hogy kozvetiteni tudja a gyermek es a komyezete fele, hogy ne legyenek 
elutasitoak a kulonbozosegekkel szemben.

• A kisgyermeknevelok nagy hangsulyt fektetnek a sikeres bolcsodei beszoktatasra.

A bolcsode a csaladi nevelest, nem helyettesiti, csak kiegesziti. A korai eletszakaszban 
tortenik a kisgyermek eleteben a legnagyobb mennyisegi (testi), valamint minosegi fej lodes, 
az erzelmi, ertelmi, beszed, mozgas, onallosodas teren. A bolcsode a masodlagos 
szocializacio elso szinhelye. Kozossegben nevelkedik a gyermek, alkalmazkodik, szabalyokat 
tanul, integralddik. Ugyanakkor differencialodik is, hisz erre az idoszakra esik az en tudat 
kialakulasa. A bolcsodeben jaro gyermekeknek nem nehez az uj kulturahoz alkalmazkodni, 
hisz a sziiletesetol eltelt rovid ido alatt a sajat kulturaja nem valt az o szemelyisegeve. A 
nyelvet a gyermekek elmenyekben, szituaciokban tanuljak meg.
A vallasi kulonbsegekbol adodo etrendet, hagyomanyorzest is tiszteletben tartjuk.

Bolcsode bemutatasa
Bolcsodenk Jozsefvaros sziveben talalhato, lakotelepi 10 emeletes epulet fbldszintjen.
Minden csoport kozvetleniil kapcsolodik a kerthez. A jatszdkert utcazajtol vedett, zart 
teriileten helyezkedik el. A bolcsode belso kialakitasa, a helysegek elrendezese, nagysaga es 
funkcidi maximalisan a kisgyermekek igenyeihez igazitott.

Az epuletben 6 csoportszoba talalhato, egy-egy szobaban hasonlo koru gyermekeket 
fogadunk. Csoportonkent 2-2 kisgyermekneveld teremti meg a nyugodt, csaladias hangulatot, 
ahol mindenki biztonsagban erezheti magat, onfeledten jatszhat, pihenhet, mig szulei 
dolgoznak.

Csoportjaink:

Kisvakond:12fo Tulipan:12fo



Panda: 14f6

Katica:12fo

A bolcsode eletet hazirend szabalyozza, amelynek egy peldanyat a bolcsodei felvetel 
alkalmaval, illetve annak erdemi valtozasa eseten minden sziilo megkap.
A hazirend barki szamara hozzaferheto, a bolcsodeben, nyitvatartasi idoben megtekinthetd.

A bolcsodeben Erdekkepviseleti Forum mukodik, letszama 4 fo, tagjai:
• az ellatasban reszesulo gyermek szulei vagy mas torvenyes kepviseloi kozul 2 fo,
• az intezmeny kozalkalmazottai koziil 1 fo,
• az intezmenyt Fenntarto onkormanyzat kepviseleteben 1 fo.

Az Erdekkepviseleti Forum (EF) megvizsgalja a hozza benyujtott panaszokat es a hataskdrebe 
tartozo iigyekben dont. Intezkedeseket kezdemenyezhet a Fenntartonal, a gyermekjogi kepviseldnel, 
illetve mas hataskorrel rendelkezd szervnel.
Az EF mukodesenek reszletes szabalyait a Fenntarto altal jovahagyott Szabalyzat tartalmazza, a 
Szabalyzat a hazirend mellekletet kepezi.

Az elso talalkozas alkalmaval a sziilok kezhez kapnak egy „Beszoktatasi ajanlas” cimu 
dokumentumot, igy kepet kapnak a beszoktatas meneterol.

Nyitva tartasi rend:
Munkanapokon (hetfotol - pentekig) 6-18 oraig
Bolcsodenk nyitott a sziilok eldtt, a szakmai szabalyok betartasa mellett betekintest enged a 
mindennapi munkaba. A csaladok „bevonasa” a bolcsodei eletbe a gyerekek bdlcsddevel 
valo ismerkedesetol kezdve folyamatosan tortenik. A sziilo kezdetektol fogva erdeklodik 
arrdl, hogy gyermeke szamara a bolcsode mit tud nyujtani.
A beszoktatas es a csaladokkal valo jo kapcsolat hatekonyan alapozza meg a gyermekek 
bolcsodei eletenek minoseget.

Szemelyi feltetelek:
1 fo kisgyermeknevelo (bolcsodevezeto)

14 fo kisgyermeknevelo
5 fo dajka
1 fo elelmezesvezeto
1 szakacs
1 fo konyhalany
1 fo mosono

Fontos szamunkra a magas szinvonalu odaadd gondozd-nevelbmunka biztositasa, a 
sziilokkel torteno teljes egyiittmukodes.

A kisgyermekneveldvel szembeni elvarasok:
Magas szinvonalu gondozd-nevelomunka biztositasa az ellatottak szamara.



Kepezze magat, oszinten es odaadoan szeresse a gyermekeket, legyen kepes a gyermek 
megismeresere. Legyen turelmes, rendelkezzen fizikai adottsagokkal, legyen igazsagos, 
nyugodt, rendszeretd, kovetkezetes, kiegyensulyozott. Minden esetben vegye figyelembe a 
gyermek sajatossagait es erre epitve segitse lelki es szellemi fejlodeset. Legyen neveloi 
onuralma, attekintokepessege, turelme.
Szakkepzett, lehetoseg szerint foiskolat vegzett kisgyermeknevelok lassak el a gyermekek 
gondozasat, neveleset.
A munkajara igenyes szakember a tovabbkepzeseken valo reszvetelen felul is rendszeresen 
kepzi magat. Ehhez a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek biztositja a szakmai folydiratok 
beszerzeset, jogszabalyokat, ertelmezb kiadvanyokat, internet hasznalatanak lehetoseget, 
valamint szakmai kiskonyvtarat.
Elkbtelezett az inkluziv neveles iranyaba.

Targyi feltetelek:
A gyermekek pozitiv iranyu folyamatos fejlodesehez elengedhetetlen a minosegi komyezet. 
Ezert nagy hangsulyt fektetiink bolcsodenk folyamatos ujitasara, az elhasznalt eszkozok 
potlasara, cserejere.
Az udvar a gyermekek szabad levegon torteno 
jatekahoz szukseges mozgasteret biztositja. Fiives es 
gumizott reszek megfeleld aranyaval, pedal nelkuli 
motorok, maszasra alkalmas eszkozok: pl. csuszda, 
bujocska, maszoka, Wesco elemek, stb. A 
homokozas feltetelei biztositottak. Pancsolasi 
lehetoseget a csobogo biztositja.

A bolcsode egyeb helyisegei:
- gyermekoltozo, kozlekedo, mosdd, furdoszoba, 
WC,
- konyha, mosogato, raktar, mosohelyseg, hulladektarolo, 
- irodak, dolgozok szocialis helysegei (oltbzo. zuhanyzo, WC) 
- tomaszoba. So szoba,

A szulok az atadoban oltoztetik, vetkoztetik gyermekuket. Jellel ellatott zart szekrenyek 
allnak rendelkezesukre. Az atado kapcsolodik a furdoszobahoz, melyet a szulok is 
hasznalhatnak gondozasi tevekenysegek elvegzesere.

A furdoszobai gondozas targyi feltetelei:
Szep, korszeru, a gyermekek meretenek megfeleld WC-k, mosdok allnak a gyermekek 
rendelkezesere, amelyek segitik a helyes szokasok kialakulasanak, es az dnallosag 
gyakorlasanak felteteleit.

Etkezes targyi feltetelei:
A gyermekek eletkoranak es I vagy fejletsegi szintjenek megfeleld minosegu, es 
mennyisegu eszkozok allnak rendelkezesre az etkezesek alkalmaval. Az etkezes a 
folyamatos gondozasi sorrendnek megfeleloen tortenik, az egyeni igenyeket figyelembe 
veve.

A Bolcsode napi negyszeri etkezest biztosit. Az eteleket a bolcsode sajat konyhajan kesziti el 
a dietetikus szakacs vegzettsegu szakacsno.

Altatas targyi feltetelei:



A gyermekek eletkoruknak es / vagy fejletsegi 
szintjuknek megfelelden kisagyban vagy gyermek 
fekteton alszanak el, mely jelukkel ellatott. A 
kisgyermeknevelok folyamatosan dolgoznak azon, 
hogy a gyermekeknek nyugodt, mely alvasuk 
legyen. A szobakat homalyositjak fuggony 
segitsegevel es rovid meselessel biztositjak az 
elcsendesedes lehetdseget es azt, hogy a gyermek 
magat alomba „ringassa”. A gyermek igenye szerint 
atmeneti targy (cumi, maci, baba, stb...) a higienes 
feltetelek biztositasa mellett a bdlcsddebe hozhatd.
Minden gyermeknek tiszta, jellel ellatott agy nemut biztositunk, melyet folyamatosan 
tisztftunk.

Jatek targyi feltetelei: A gyermekek eletkorahoz, fejlettsegehez igazodo jatekeszkozok es a 
csoportletszamnak, osszetetelenek megfeleld mennyisegu jatek minden 
tevekenysegformahoz biztositott.

Bolcsodei neveles - gondozas feladatai
Alapfeladatunk a kisgyermekek sokoldalu, harmonikus fejlodesenek biztositasa, a gyermeki 
szemelyiseg kibontakozasanak elosegitese az eletkori es egyeni sajatossagok es az elterd 
fejlodesi (item figyelembevetelevel.
A bolcsodei neveles - gondozas a csaladi nevelessel egyutt szolgalja a gyermek fejlodeset.
A bolcsodei neveles - gondozas elveinek megvalositasa erdekeben gondoskodunk az erzelmi 
biztonsagot nyujto derus, szeretetteljes legkor megteremteserol, a testi, a szocialis es az 
ertelmi kepessegek egyeni es eletkor - specifikus alakitasarol, a gyermeki kozossegben 
vegezhetd sokszinu tevekenysegrdl, kulonos tekintettel, a massal nem helyettesithetd jatekra, 
muveszettel nevelesre.

Oltozkodes:
Oltozkodes teren a gyermekek a teljes onallosagot 3 eves korra erhetik el. A befejezd, 
eligazitd muveletben meg segitseget igenyelnek. Fontos, hogy a gyermekek az idojarasnak, a 
szobai homersekletnek megfelelden legyenek oltoztetve, a ruhadarabjaik ne gatoljak 
mozgasukban. Konnyen fel es le vehetdek legyenek.
Tapasztalatunk szerint a 1, 5 - 2 eves gyermekek mar onalloan tudnak oltozkodni. A 2, 5 - 3 
evesek pedig mar probalkoznak a fuzessel es a gombolassal is. A kisgyermeknevelok 
elegendb idot biztositanak a gyermekek probalkozasaira, onallosodasuk tamogatasara.

Szabad levegon valo jatek:
Az egeszseges csecsemo es kisgyermek szamara a szabad levegon valo tartdzkodas 
elengedhetetlen.
Nyaron a nap nagy reszet a jatszdudvaron toltik a gyerekek. A napsugarak jotekonyan hatnak 
a gyermekek egeszsegere (D vitamin kialakulasa, gyulladas gatlo, immunrendszer erosito 
hatas). A veszelyes ultraibolya sugarak ellen magas faktorszamu napozokremeket kerunk a 
szuloktol. Amyekot a kihuzhato amyekolo es a fak lombkoronaja biztosit.
A nagy melegben csobogd alatt frissulnek fel a gyerekek.
A tavaszi- nyari idoszakban uzsonna utan az udvaron jatszanak a gyerekek.
30 Celsius fok felett 11-16 ora kbzott nem tartozkodunk a szabadban.
Valamint szmog riado eseten is a szobaban jatszunk.



Szobatisztasagra neveles:
A mai gyermekek szobatisztasagra valo hajlandosagat nagymertekben befolyasolja az 
eldobhato pelenkak egyre jobb minosege.
A gyermek nem erzi a kellemetlenseget, amit a nedvesseg okoz, ezert nehezebbe valik a 
„toalett trening”, ami soran a kisgyermeknek meg kell tanulnia a zaroizmainak akaratlagos 
szabalyozasat. Ertelmileg es erzelmileg is erettnek kell lennie a gyermeknek es nem 
elengedhetetlen teny, hogy a holyagkapacitas is ket- harom eves korra novekszik meg 
jelentosen. Minei kesobb kezdjtik armal nagyobb lesz a siker.
A szobatisztasag segitese nagy turelmet es erofeszitest igenylo folyamat, a szuldktol es az 
intezmenyi komyezettol egyarant, amelyet tamogatd munkaval lehet csak erositeni. A 
megszegyenitesnek, az eroltetesnek nines ertelme, mivel az eppen erre kondicionald 
gyermeket megrekesztjuk a folyamatban, az ertektelenseg erzeset keltjiik benne. Korlatozzuk 
az onuralom fejlodeset, amely szukseges a szobatisztasag kialakulasahoz is. Akaratlanul 
befolyasoljuk az anya-gyerek kapcsolatot, ez a kotodes minosegere kihathat. Feltetele az 
idegrendszeri eres.
A szobatisztasag eroltetese nem celhoz vezeto, ez a leiki teher a gyermekkorban tulzott 
szorongashoz, a vizelet es a szeklet visszatartasahoz, a felnott eletkorban a szexualis elet 
rossz minosegehez vezethet, tehat kihat a felnott korra is.
Technikai segitseg lehet az bolcsodeben az allva pelenkazas, a gyermek nem erez eros 
szegyent, mivel a pelenkajat kell csak lecserelni, ugyanakkor kesztetest erez a 
szobatisztasagra, mert latja, hogy a tarsai erre kepesek (utanzasos tanulas).
A szobatisztasag sikerenek kulcsa a sziilo es a kisgyermeknevelo folyamatos 
egytittmukodese.

Jatek:
A jatek a gyermek onkentes tevekenysege, mely belso inditekok alapjan jon letre. Jatekban 
dolgozzak fel elmenyeiket, vagyaikat, kozben sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, 
szemelyiseguk sokoldaluan fejlodik.
A jatekot a gyermek elsodleges tevekenysegenek tekintjuk. A folyamatos jatekot az 
etkezesek ideje, apihenoido es agondozasi tevekenysegek szakitjak meg.

Amikor egyutt jatszunk a gyerekekkel, a jatekba agyazottan megjelennek az evszakok es az 
tinnepek. Ehhez valasztunk odaillo abrazolasi technikakat, dal es monddka anyagot, 
mozgasos jatekokat es igyeksziink minel tobb elmenyhez juttatni a gyerekeket.
A kisgyermekneveloink a jatek felteteleinek biztositasaval es neveloi magatartassal 
tamogatjak az elmelyiilt, nyugodt jatektevekenyseget, a kreativitast. A gyermek igenyeitol es 
a helyzettol fuggoen kezdemenyez, szerepet vallal a jatekban, annak tartalmat otleteivel, 
javaslataival szinesiti. A tbbbi gyermekkel valo egyiittlet oromforras a kisgyermek szamara. 
A tarsak viselkedese mintat nyujt, segitve a szocialis kepessegek fejlodeset.

Lehetoseget biztositunk arra, hogy a szabad jatek minden nap hosszan es zavartalanul 
megvalosulhasson. A gyermek a jatekot addig jatszhassa, amig erdekes, amig oromet szerez. 
Meggydzddesiink, hogy a harmonikus szemelyisegfejlodesnek elengedhetetlen feltetele a 
szemelyes fejlettseghez es szuksegletekhez igazodo szeretetteljes neveles es gondozas.



A gyermekek eletkori sajatossagait figyelembe vetelevel 
kiilonbozo tevekenyseg kezdemenyezeseket tartunk. Ezek (heti 
tervezetben) az aktualis evszakhoz, unnephez vagy egy- egy 
temakorhoz kapcsolddnak. „Mivel ismerkedunk a heten”, a mar 
ismert anyagok gyakorlasa, illetve uj ismeret elsajatftasa a fo cel.

Miiveszettel neveles kisgyermekkorban:
„Az egeszen nagy verse k, regenyek, tudds konyvek hangjdban 
van valami egyszeru es gyermekes, mint a meseben. A nagy 
konyvek mindig mesekonyvek. Ilyen a Biblia, ilyen Tolsztoj, ilyen 
mindig minden igazi vers, orok tortenet. Mert az elet es a lelek 
aljan a mese van, mely neha monda - ilyenkor nepek irjak 
neha hitvallds, mikor profetak irjak, neha tortenet, mikor a nagy 
irok irjak: de a hang es magatartas, mellyel ez irasok a vilaghoz 

fordulnak, mindig a szukszavu, osi mese hangja es magatartasa. Az emberiseg vdrja a meset, 
s a profeta, az ird, a tudds csak e mesehangon kozelitheti meg igazan es veglegesen az 
emberek lelket. Mert minden ird Keleten el kisse, a datolyafa alatt ill, s az emberiseg koreje 
telepszik es keri: "No, meselj."

(Marai Sandor)

A muveszeti neveles alatt ertjuk az anyanyelvi-irodalmi nevelest (meselest, mondokazast, 
verselest), az enek-zenei nevelest es vizualis nevelest. Ez fontos szerepet tolt be a 
gyermekek eleteben.
A meseles fontos rituale, resze a lecsendesedesnek, gondolkodasnak, a bennunk levo 
feszultseg oldasanak, de akar a teljes kikapcsolodasnak is.
A mesenek egyik kulonlegessege, hogy egyben elvarazsol, de utba is igazit, a vegen 
megteremti az egyensulyt, a belole aradd pozitiv eletfilozofiaval. Meseles kozben ez spontan 
modon tortenik.
A mesealak soha sem ambivalens, vagy josagos, vagy gonosz.
A mesei kalandokat a gyermek sajat kalandjainak eli meg. Ezaltal nd az bnbizalma es a 
meseben levo megoldasok oldhatjak a gyermek szorongasat, novelik a biztonsagerzetet. 
Lehetoseget kinal arra, hogy a gyermek is megoldasokat talaljon sajat problemaira. A 
meseelmenyeink meghatarozhatjak felnottkori identitasunkat.
A magyar nep es mu mesek (kortars es klasszikus) segitik es fejlesztik:
• az olvasasi keszseget es a szovegertesi kepesseget
• onallo tanulas kepesseget
• az erzelmi intelligenciat
♦ a kepzeletet es a fantaziat
♦ a belso es kulso vilagokban valo eligazodast
• az erkolcsi ertekrend megszilarditasat
• a noi es ferfi szerepek tisztazasat
• az elet es a halal kerdeseivel valo bator szembenezest.

Az olvasas szeretetet mar koragyermekkorban megalapozhatjuk azzal, ha a gyermek minden 
nap meset hall otthon, bolcsodeben, ovodaban, kezebe minel korabban mesekonyvet fog. A 
mese alapelmenye kihat az eletunkre, az iskolai teljesitmenyunkre is. A bolcsodei meseles a 
konyvek szeretetet es az olvasova nevelest segiti eld.
Mesehallgatas kozben mukodik a gyermekek fantaziaja, ami ordmet nyujt nekik.



Altalaban a mesek zarasa pozitiv kicsengesu, a hangsuly pedig azon van, hogy a vegere a jo 
es a rossz is elnyeri meltd Jutalmat”. A megoldashoz vezetd uton akadnak segitok, de vegiil 
egyedul kell megoldania a felmeriilo problemat a hosoknek.

Az ember kisgyermekkortol elete vegeig keresi a boldogsagot, nagyon valtozo, hogy melyik 
eletszakaszban mi teszi boldogga. A mesek megmutatjak a kiutat a konfliktushelyzetbol, elet 
nagy problemaibol. Energiat adnak ahhoz, hogy soha ne adjuk fel, meg a legnehezebb 
pillanatban sem, hiszen mindenre van megoldas. A mesek legfontosabb uzenet az is, hogy ha 
nem is latjuk, hogy akkor is leteznek a legnagyobb ertekek, amikor azt tapasztaljuk, hogy 
nincsenek jelen. Ezek az ertekek pedig a szeretet, az igazsagossag es a josag.

A bab, mint a meseles eszkoze, nagyon fontos a gyermekek eleteben. A babokkal massa 
valhatunk, mas „borebe” bujhatunk. Igy akar a gyermek lehet ravaszdi roka, brummogo
medve, vagy akar kiralylany is.

Az irodalmi nevelest a papirszinhaz, mint 
kellek kiegesziti.
Anyanyelvi neveles a bolcsodes gyermek 
beszedere, sajat hangjara figyel. Kesobb 
megkiildnbdzteti a hangos beszedet a halktol 
vagy a maci lassubb tempoju, vagy melyebb, a 
kiseger vekonyabb, magasabb es gyorsabb 
ritmusu cincogasat.
A babjateknak lehetosege nepmuveszetunk 
megismerese es megszerettetese.

A kisgyermeknevelo es a gyermek kapcsolatanak kialakitasaban tamogato lehet egy bab. Ez 
az eszkoz segitheti egy bensoseges hangulat kialakulasat, amelyben a gyermek biztonsagban 
erezheti magat. Ha az dt nevelo-gondozo szemelyhez igy kotodik, ezaltal a csoporttarsaihoz 
is bizalommal fog. A bab kozvetiti azt a szeretetet, amire szuksege van az uj komyezetbe 
lepo gyermeknek. Ezzel megkonnyitheti a beszoktatas folyamatat. Az elso babozas, mindig 
egy babbal tortenik, es a kisgyermeknevelo kezdemenyez.
A babjatek sajatos jatek, babbal jatszo gyermek felhivja magara a kozbnseg figyelmet, a 
veleerzest. A kozonseg es a jatekos egyiitt mukbdnek. A nezok beleszolnak a jatek 
tortenesebe, buzditanak, velemenyt mondanak, kozvetlenul alakitjak a babok jatekat.
Nevelesi feladatokban is segithet a bab, mint peldaul:
• uj gyermek fogadasa
• bolcsode megszerettetese
• a gyerek megszolaltatasa
• a nevek tanulasa
• ismerkedes a lakcimmel
• szokasok alakitasa
• jatek iranyitasa
• konfliktus helyzet megoldasara.

Az irodalmi projekt adta lehetoseggel a kisgyermeknevelbk, gyermekek, sziilok egyarant 
elnek. Az ebbol nyert sikerek, elmenyek es megerosites altal bizom abban, hogy a 
kisgyermeknevelok szamara nyujtott peldaadassal elni fognak gyakrabban a babozas adta 
lehetosegekkel. (Forras: Csoka Eva (2018): Muveszettel neveles kisgyermekkorban Diplomamunka, 
Budapest)

A kornyezet megismerese:



Bolcsodenkben a gyermekek komyezeti neveleset sajat tapasztalataikra epitjuk. 
Beszelgetunk az evszakok valtozasarol (tavasz, nyar, dsz, tel). Udvarunkon megfigyeljuk a 
madarak, bogarak, csigak, mehek eletet. Termenyeket, viragokat, novenyeket gyujttink.
Beszelgetunk az idojaras - oltozkodes kapcsolatardl. A 2, 5 - 3 eves gyermekek mar a 
szineket is ismerik.
A tavaszi viragiiltetesben a gyermekek orommel reszt vesznek, ezzel is erositjuk a 
komyezettudatos nevelesuket, a termeszet iranti erdeklodesuket es szeretetiiket.

Alkoto tevekenysegek - Vizualis neveles:
Rajzolas
A rajzfejlodes a jatekban torteno tevekenysegek soran alakul. Minden gyerek szereti az 
alkotas dromet, erdsiti „ rajzolasi” vagyukat, kreativitasukat, kepzeletvilagukat.
A bolcsodes koru gyermekek firkakat, szabalytalan koroket, „madarfeszket”, vonalakat 
keszitenek.
A rajzolas, festes az alkotas produktuma nagy orom a gyermekek szamara.
Elerhetd helyen keszenletben all szamukra szines ceruza, zsirkreta, hogy naponta 
alkothassanak.
Gyurmazas
A kisgyermeknevelok sajat keszftesu gyurmat hasznalnak.
A gyermekek iigyesen gyuijak, sodoijak, nyujtjak a gyurmat. A 2,5 - 3 eves gyermekek mar 
kigyot, csigat, kis golyokat is kepesek kesziteni. Az alkotas soran a gyermekek eszreveszik a 
targyak hasonlo es kulonbozo jellemzoit, a dolgok es jelensegek kozotti osszefuggeseket. 
Gyurmazas kozben sokat beszelnek, hiszen az alkotas kozlesi vagyat ebreszt a 
gyermekekben, beszelo kedvuk fokozodik, amely osztonzoen hat a kommunikacios 
fejlodesre is.
Epites, konstrualas
Az epites is mindennapos tevekenyseg. Termeszetes kihivast jelent a gyermek szamara (mert 
meg kell valahogy epiteni az alagutat, a tomyot vagy a garazst). Gondolkodasra keszteti, 
osztonzi es fejleszti kreativitasat.

A kisgyermekneveldnek fontos szerepe a 
jatek kozbeni figyelem, tamogato,
megerdsito jelenlet. Biztositjuk az elmelyiilt 
jatek felteteleit, a szabad valasztas 
lehetoseget, esetenkenti dtletadast, 
elismerest, dicseretet. A gyermekek 
alkotasaival a csoportszobakat feldfszitjuk.



Kapcsolattartas:
A bolcsodei neveles csak akkor lehet sikeres, ha jo a csalad es a bolcsode kapcsolata. 
Egyuttmukodesunkben egyenrangu partnerek vagyunk, hiszen a kozos cel, a gyermek 
harmonikus fejlodese. A gyermekek szuleivel napi kapcsolattartasban vagyunk.
Fontosnak tartjuk a sziilok tajekoztatasat gyermekiik bolcsodei eletevel kapcsolatban. Ha a 
szuld igenyli, nevelesi tanacsokat adunk, kereseiket teljesitjuk lehetosegeinktol fiiggoen.

A bolcsode es a csalad kapcsolattartas! formai:
- csaladlatogatas,
- beszoktatas,
- sziiloi ertekezlet,
- szuld - csoportbeszelgetes,
- fejlodesi + (izend fiizet napi kapcsolattartas,
- nyiltnapok, - szervezett programok.
A szuld igenye szerint megfigyelesi lehetoseget biztositunk a csoportszobaban.

Csaladlatogatas:
A csaladdal vald kapcsolatfelvetel meg a bolcsodebe keriiles elott tortenik.
A kisgyermeknevelo celja, hogy a csaladot az otthoni komyezetben megfigyelhesse es a 
gyermek bolcsodei eletet a tapasztaltak alapjan megkonnyitse.
Minden kisgyermeknevelo ismeri a csaladlatogatas fontossagat a bolcsodei elet megkezdese 
elott. Otthoni komyezetben elmondjak a sziiloknek a beszoktatas lepeseit, a bolcsodei elettel 
kapcsolatos kerdesekre ebben az oldott hangulatban keszseggel valaszolnak.

Beszoktatas (adaptacio):
A bolcsodei elet megkezdese sok sziilonek es gyermeknek az elso olyan elmeny, amikor a 
gyermek az szulotol/ gondozotdl fokozatosan elvalva, uj kdzdssegbe illeszkedik be. 
Mindkettojuk eleteben nagy valtozas ez.

A gyermekek beszoktatasa a sziilok es a kisgyermeknevelok egytittes munkajaval, 
fokozatosan tortenik. A sziilo/ gondozd a gondozasi - nevelesi folyamatokat a gyermek 
beszoktatasi iitemenek megfeleloen adja at a kisgyermeknevelonek.
Az altalunk javasolt beszoktatasi ido minimum ket het, ez a gyermek igenyenek megfeleloen 
hosszabbodhat.
A lehetosegekhez kepest a gyermek bolcsodes eveit ugyanazon kisgyermeknevelo kiseri 
vegig.

A beszoktatas menete:
A sziilovel torteno fokozatos beszoktatas modszere, hogy a gyermek bolcsodei 
tartdzkodasanak idejet fokozatosan noveljiik.
Celszeru, ha a beszoktatas 2 hetig tart, de esetenkent ez a gyermek viselkedesetol fiiggoen 
novelheto.
A beszoktatas az elso heten a sziilovel tortenik, a masodik het masodik feleben mar a szuld 
allandd jelenlete nelkiil, de rovidebb es fokozatosan emelt idovel.
A kisgyermeknevelok a gyermek egyiittmukodesetdl fiiggoen, mar az elso napokban 
probalkoznak a kapcsolat kialakitasaval, kiserletet tesznek egy-egy gondozasi reszmiivelet 
elvegzesere is a szuld jelenleteben (pl. kinalas, cipo bekotese, orrtorles, stb.).



A beszoktatas harmadik - negyedik napjatdl szukseges, hogy a kisgyermekneveld a szulo 
jelenleteben fokozatosan atvegye a gyermek gondozasat. A kapcsolatot ugy kell kialakitani, 
hogy a jatekidoben az anya, illetve a sziilo rovidebb hosszabb ideig egyedul hagyja a 
gyermeket.
A gyermek iranti figyelem, szeretetteljes odafordulas, a szuloben megerositi a 
kisgyermekneveld iranti bizalmat.

„Sajat kisgyermekneveld” rendszer:
Szemelyi allandosag elven nyugszik, a csoport egy resze tartozik egy nevelbhoz. O szoktatja 
be, kiseri vegig a gyermek fejlodeset, igy tobb figyelem jut a gyermekeire, szamon tartja 
igenyeiket, szokasaikat, problemaikat, atsegiti oket a bolcsodei elet soran, adodd 
nehezsegeken.
Fontosnak tartjuk a csaladban megkezdett neveles, szocializacio folytatasat, vagy a 
hianyossagok eseten annak kiegesziteset, a csaladok segiteset, es szoros, kolcsonos 
bizalomra epulo egyiittmukddes kialakitasat a szulokkel.
A gyermek szemelyi- es targyi komyezetenek allanddsaga („Sajat” kisgyermekneveld 
rendszer, felmenorendszer, csoport- es helyallandosag) ndveli az erzelmi biztonsagot.
A gyermek sajat kisgyermekneveldje vezeti a gyermek bolcsodei dokumentaciojat es 
elsosorban rendszeresen o tartja a kapcsolatot a szuldvel.
Tapasztalatok szerint a szemelyi valtozas, a helyvaltoztatas hosszu idore elbizonytalanitja, 
kizokkenti egyensulyukbol a gyermekeket, ezert nyugodt fejlodesuk erdekeben fontos az 
allandosag.
Egy csoportban 12 hasonlo koru gyermek van egyutt 2 kisgyermeknevelovel, ugyanabban a 
szobaban. Ha nehany gyermek ovodaba megy, az itt maradottakat tovabbra is ugyanaz a 
kisgyermekneveld latja el, s az ujonnan erkezo gyermekek hasonlo koruak lesznek, mint a 
csoportban maradt tarsaik.

Napirend:
A bolcsodei munka alapfeltetele a jol kialakitott, folyamatos napirend.
Bolcsodenkben a napirend allanddsaga a gyermek szamara nemcsak a fizikai szuksegletek 
szempontjabol nelkulozhetetlen. A napirend megkonnyiti a gyermek tajekozodasat, lehetbve 
teszi szamara a gondozasi muveletek „elorelatasat”, ezaltal tehat elosegiti a gyermek 
alkalmazkodasat, fokozza biztonsagerzetet.

A folyamatos napirend kialakitasanak altalanos elvei
- A gyermekkbzosseg napirendjeben ugy elegitjuk a kozosseg szuksegleteit es igenyeit, hogy 
kbzben az egyes gyermek szuksegleteit es igenyeit is figyelembe vesszuk.
- A gyermek bolcsodei napirendjenek kialakitasanal az otthoni korulmenyekkel, 
esemenyekkel mindenkor szamolunk.
- A gyermek sziiksegletei es igenyei egyutt valtoznak eletkoraval, fejlodesevel, igy a 
szuksegletek, igenyek kielegitesi mddjanak is az eletkomak megfeleloen valtoznia kell. Ennek 
megfeleloen kiilon elvek szerint alakitjuk ki a csecsemok, a tipegok valamint a nagyok 
napirendjet.
- A csoport napirendje az evszakok valtozasaval is modosul (tavasztol folyamatosan nd a 
levegon valo tartozkodas ideje, telen a levegoztetest hosszabb elokeszites elozi meg). Ezert 
szukseges a napirend allando, folyamatos valtoztatasa.

Nyari napirend /tipegok es nagyok/

06.00 Bevetel, furdoszoba hasznalat sziikseg szerint szabadjatek



08.00 Reggeli ultetesi sorrendben
08.30 Szabadjatek, furdoszoba hasznalat sziikseg szerint
09.15 Tizorai (gyumolcs)
09.30 Udvarra keszulodes idojarastol fuggoen, szabadjatek
10.15 Tizorai (folyadek)
10.55 Bejovetel az udvarrol, ultetesi sorrendben furdoszoba hasznalat, szabadjatek
11.30 Ebed ultetesi sorrendben
12.05 Fektetes, csendes piheno
14.15 Ebredesi sorrendben furdoszoba hasznalat
15.00 Uzsonna ultetesi sorrendben
15.30-18.00 Szabadjatek, idojarastol fuggoen udvaron illetve a szobaban, hazamenetel.

Telinapirend

6.00 Bevetel, furdoszoba hasznalat sziikseg szerint
8.00 Reggeli ultetesi sorrendben
8.30 Szabadjatek, furdoszoba hasznalat sziikseg szerint
9.15 Tizorai (gyumolcs)
9.30 Idojarastol fuggoen udvarra keszulodes, udvari jatek
9.45-10.05 So szoba hasznalata („D” gondozono sajat gyermekeivel, kedd-csutortok)
10.10-10.30 So szoba hasznalata („A” gondozono sajat gyermekeivel, hetfo-szerda)
10.15 Tizorai (folyadek)
10.40-11.00 So szoba hasznalata („C” gondozono sajat gyermekeivel, hetfo-szerda)
10.55 Bejovetel az udvarrol, ultetesi sorrendben furdoszoba hasznalat, szabadjatek a 

szobaban
11.05-11.25 So szoba hasznalat („B”gondozdn6 sajat gyermekeivel, kedd - csiitortok)
11.25 Ebed ultetesi sorrendben
12.00 Fektetes, csendes piheno
14.30 Fiirdoszoba hasznalata ebredesi sorrendben
15.00 Uzsonna ultetesi sorrendben
15.30-18.00 Szabadjatek a szobaban, idojarastol fuggoen udvaron, hazamenetel

Nyari napirend/csecsemok/

06.00 Bevetel, sziikseg szerint furdoszoba hasznalat, szabadjatek
08:00 Reggeli - ultetesi sorrendben
08:30 Szabadjatek, idotol fuggoen udvaron, ill. szobaban. 

Sziikseg szerint, altatas a szabadlevegon
09:15 Tizorai - gyumolcs kinalasa
09:20 Szabadjatek, idotol fuggoen udvaron, ill. szobaban
10:15 Tizorai - folyadek kinalasa
10:45 Udvarrol bejovetel, furdoszoba hasznalat
11:25 Ebed - ultetesi sorrendben
12:00 Csendes piheno. Sziikseg szerint, altatas a szabadlevegon
14:30 Ebredesi sorrendben, furdoszoba hasznalat
15:00 Uzsonna - ultetesi sorrendben
15:30 Szabadjatek, idotol fuggoen udvaron, ill. szobaban. Folyamatos 

hazaadas.
18:00 Bolcsode zarasa



Teli napirend

06.00
08:00
08:30

Bevetel, sziikseg szerint fiirdoszoba hasznalat, szabadjatek
Reggeli - iiltetesi sorrendben
Szabadjatek szobaban, sziikseg szerint altatas a szabadlevegon 
/paras, kbdos ido, nagy meleg, nagy hideg eseten, szobaban altatas/

09:15
09:20

Tizdrai - gyumblcs kfnalasa
So szoba: januartol majusig heti 2><20 perc - 6 oras kisgyermeknevelo 
gyermekeinek (hetfo, szerda)

10:05
10:15
10:35
10:40

Szabadjatek, idotbl fuggoen udvaron (~5°C) illetve szobaban
Tizdrai - folyadek kfnalasa
Udvarrol bejovetel, fiirdoszoba hasznalat
So szoba: januartol majusig heti 2x20 perc - 9 oras kisgyermeknevelo 
gyermekeinek (kedd, csiitbrtdk)

11:10
12:00
14:30
15:00
15:30
18:00

Ebed, iiltetesi sorrendben
Csendes piheno. Sziikseg szerint, altatas a szabadlevegon.
Ebredesi sorrendben, fiirdoszoba hasznalat
Uzsonna - iiltetesi sorrendben
Szabadjatek a szobaban, folyamatos hazaadas
Bolcsode zarasa

Hagyomanyossa valt programjaink:
Kiilonosen fontosnak tartjuk a gyermek szemelyiseg fejlodesenek erdekeben is, az unnepek 
melto megunnepleset, a nepszokasok, nephagyomanyok megdrzeset, a mult ertekeinek 
meglatasat es beepiteset mindennapjainkba.

Programjaink:
- Szuletesnapok
- Farsang / zenes mulatsag gyermekeknek/
- Nyuszi varo / tojaskereses a bolcsode udvaran majd zenes mulatsag, arcfestes/
- Maci korhaz I feherkopeny erzekenyito gyermekek reszere/
- Anyak napja I Ringato mddszerrel/
- Fak napja / viragultetes a gyermekek reszvetelevel/
- Gyermeknap / gyermekek reszere/
- Ovodaba indulok / zenes bucsuuzsonna a csaladok reszvetelevel/
- Bolcsodebe indulok I ismerkedd delelott az ujonnan erkezd csaladok reszere/
- Sziireti mulatsag / zenes delelott gyermekek reszere/
- Didveres/ zenes delelott gyermekek reszere/
- Marton nap I delutani lampas, enekes felvonulas csaladokkal/
- Adventi kesziilodes / gyermekek es csaladok reszere/
- Mikulas varo / delelotti zenes mulatsag gyermekek reszere/
- Karacsonyra kesziilodes / delelotti zenes mulatsag gyermekek reszere/

Az unnepek alkalmaval ajandekokat keszitiink a gyermekeknek, kidiszitjiik a 
csoportszobakat, es csaladias hangulatban az erdeklodo szulokkel egyutt unnepelunk.
Sziiletesnap alkalmabdl felkoszontjuk a gyermekeket.

A bolcsode alapellatasokon tuli szolgaltatasai:
A bolcsode az alapellatason tul a csaladi nevelest tamogatd szolgaltatasokkal segiti a 
csaladokat.



- idoszakos gyermekfeliigyelet,
- jatszohaz, 
- so szoba.
- csere - bere pole I gyermekhazzal egyiitt /
- egyeb gyermeknevelest elosegito szolgaltatasok I prevencios fejleszto program/
- integralt szulo-csecsemo/kisgyermek konzultacio

So szoba:
A Bolcsodeben lehetoseg van so szoba hasznalatara, mely segiti a 
gyermekek ellenallo kepessegenek noveleset, a legzoszervi 
betegsegek megelozeset, illetve a tunetek enyhiteset. A so szoba 
hasznalata dijmentes, osztol-tavaszig meghatarozott utemterv 
szerint heti 2 alkalommal, alkalmankent 20 perc idotartamban 
lehet igenybe venni. A gyermekek a kisgyermeknevelokkel . 
egyiitt legzo gyakorlatokkal megtuzdelt jatekokat folytatnak a P**’ a*? *

k

Jatszohaz
A Baboca Bolcsode (Baross utca 117.) tarsintezmenyben az oszi es tavaszi idoszakban 
szombatonkent lehetoseg van a sziiloknek gyermekeikkel egyiitt eltolteni idejiiket a 
jatszohazban, ahol a gyermek kiprobalhatja a kiilonbozo jatekokat, a szulo pedig 
megismerkedhet a bolcsode mukodesevel, szabalyrendszerevel. Korai fejleszto pedagogus es 
pszichologus tart eldadasokat, illetve a szulok a gyermeknevelessel kapcsolatos 
problemaikat megbeszelheti a szakemberekkel

Idoszakos gyermekfelugyelet
Az idoszakos gyermekfeliigyeletet teritesi dij elleneben, a csoportletszam fuggvenyeben 
tudjuk vallalni. Nagy segitseg ez a csaladoknak, a sziilo elintezheti halaszthatatlan ugyeit, 
mig gyermeke a bolcsode biztonsagaban, szakemberek feliigyelete alatt van. A gyermek 
kortarsai kozott, baratsagos komyezetben, tevekenyen toltheti el az idot.
A sziilo - elfoglaltsagatol fuggoen - nehany oratol akar tobb napra is kerheti gyermeke 
elhelyezeset.

Csere-bere pole
Allando jelleggel mukbdik. A sziilok, ismerdsok elhelyezik itt a mar kinott ruhakat, cipoket, 
megunt jatekokat. A Biztos Kezdet Gyerekhazzal egyiitt ketszer egy evben cseredelutant 
tartunk.

Mese Csere-bere pole
Allando jelleggel mukodik. Lehetoseg van gyermek es felnott irodalmi alkotasok cserejere.



11.2 Baboca Bolcsode 

1083 Budapest, Baross u. 117.
Ferdhely: 75 fo

„A gyerek az brom, a remenyseg. Gyonge testeben van valami vilagi; 
drtatlan lelkeben van valami egi; egesz kedves valdja olyan nekunk, 

mint a tavaszi vetes: igeret es gyonybruseg. ” 

„A gyermek a mi mai befektetesunka holnap tdrsadalmaba” (WHO)

Megkozelithetoseg
BKV jarmuvekkel
❖ 83-as trolibusz Kalvaria teri megallo
❖ 9-es autobusz Kalvaria teri megallo
❖ 99-es autobusz Kalvaria teri megallo

Szemelvgepkocsival
Az Illes utca es a Baross utca keresztezodesenel talalhato a Bolcsode, igy az itt levo kijelolt 
parkolohelyet lehet hasznalni.
A parkolas fizetos, de a szulo keresere, parkolasi kedvezmenyt lehet kemi, melyet a 
bolcsodevezetonel lehet kerelmezni. Ennek idotartama hetkoznap de. 8-8.30 ora kozott es du. 
15.30-18.00. oraig.

Bolcsodekep
A bolcsode, mint a gyermekjoleti alapellatas resze, a csaladban nevelkedd gyermekek 
napkozbeni ellatasat, szakszeru gondozasat, neveleset vegzd intezmeny. Azoknak a 3 even 
aluli gyermekeknek a neveleset-gondozasat vallaljuk, kiknek sziilei valamely okbol nem 
tudjak biztositani napkozbeni ellatasukat, illetve szocialis es egyeb ok miatt sziikseges az 
intezmenyi ellatasuk.
A bolcsodei neveldmunka a csaladnevelesre epul, azt kiegeszitve szolgalja a gyermek 
fejlodeset. A gyermek harmonikus fejlodese-fejlesztese szempontjabol fontos, hogy a ket 
kozeg egyuttmukodjon, nevelo, szocializalo tevekenyseget osszehangolja. A bolcsode az elso 
intezmeny, amellyel a csalad kapcsolatba keriil, megalapoz egy nyilt demokratikus elveken 
alapulo egyuttmukodest. Bolcsodenkben a neveles-gondozas csaladias, denis, nyugodt 
legkbrben folyik.

Gyermekkep
A gyermek fejlodo szemelyiseg, fejlodeset genetikai adottsagok, az eres sajatos 
torvenyszerusegei, es a spontan es tervszeruen alkalmazott komyezeti hatasok egyuttesen 
hatarozzak meg. E tenyezok egytittes hatasanak kovetkezteben a gyermekek sajatos, 
eletkoronkent es egyenenkent valtozo szuksegletei vannak.

Bolcsodenk a gyermekek szemelyisegenek szabad kibontakozasahoz, egyeni igenyeihez 
igazodva biztositja a gyermekek fejlodesehez szukseges targyi es szemelyi felteteleket.
Intezmenyunkben a gyermekeket tisztelet es megbecsules ovezi. Fontosnak tartjuk a massag 
elfogadasat es elfogadtatasat, az elmeny alapu kompetenciamotivumok fejlesztesevel az 
egyeni, szocialis es kognitiv kepessegek kibontakoztatasat. A gyermekek szamara 
megteremtett szeretetteljes, biztonsagos, csaladias legkdrben minden gyermek sajat 
kepessegei szerint fejlodhet, megtapasztalhatja az onfeledt, szabad jatek oromet, elmeny- es 



fantazia vilaga gazdagodhat, mely kepesse teszi 6t a kesobbi kreatfv gondolkodasra, 
tovabbfejlodesre. Arra toreksziink, hogy a gondjainkra bizott gyermekekbol, csaladjaikkal 
egyiittmukddve, szemelyisegi jogaik tiszteletben tartasa mellett, a vilagra nyitott, erdeklodo, 
fogekony, onallo, a tarsadalmi egyutteles alapveto szabalyait eifogado gyermekeket 
neveljiink.

Ellatotti celcsoport jellemzoi
Toreksziink az ellatast igenyld csaladokkal dszinte, kozvetlen, jo kapcsolatot kialakitani. Ez 
bizonyitja, hogy sokan a masodik, harmadik gyermekiiket is hozzank iratjak be. A nehez 
gazdasagi helyzet es a magas munkanelkiiliseg miatt sok csalad valik jogosultta a rendszeres 
gyermekvedelmi kedvezmenyre.

Bolcsodenkben a gondozas - neveles feladata a gyermek testi es psziches sziiksegleteinek 
kielegitese, a fej lodes elosegitese, hatranyos helyzetu gyermek eseteben a hatranyok es 
kovetkezmenyek enyhitesere valo torekves.
Kiemelt hangsulyt fektetniink a csaladokkal valo szoros egyuttmukodesre, a ktilonleges 
banasmodot igenyld kisgyermekek specialis ellatasara.

Keruletiink a fovaros legosszetettebb multikulturalis keriilete. Bolcsodenkbe jaro gyermekek 
73%-a multikulturalis gyermek.

A multikulturalis nevelesnek megvannak a maga kihivasai, iizenetei a tagabb kdzosseg, a 
tarsadalom egesze szamara is. Az intezmenyes neveles egyediil, onmagaban keves a 
kisebbsegi csoportok elfogadtatasahoz, ha a gyermek a tarsadalomban es peldaul a bolcsoden 
kivul az elutasitast, a kirekesztest, a diszkriminaciot, a megkuldnboztetes kiilonfele formait 
latja. A multikulturalis neveles arra tbrekszik, hogy a kiilonfele kulturakkal es kulturalis 
csoportokkal valo egyuttmukodest megalapozd verbalis es nonverbalis keszsegeket fejlesszen 
ki, a mas csoportokkal valo kommunikaciot lehetove tevo kepessegekkel egyutt. A 
multikulturalis neveles soran tanitani kell a kulturalis kiilonbsegek es a tarsadalomban levo 
emberi viszonyok jellegzetessegeit, es alkalmat kell teremteni az elditeletek csokkentesere, az 
eselyegyenloseg pedagogiajanak kialakulasara.

Feladatunknak tekintjiik, hogy egyuttmukodo, eifogado kdmyezetet alakitsunk ki, ahol nines 
elditelet, s emellett minden gyermek tudja majd a kesobbiekben kamatoztatni az otthonrol 
hozott kulturajanak pozitiv elemeit. Gyermekkdzpontu es csaladorientalt szemlelet ez, 
melyben kozponti helyen all gyermekeink korai tarsas szocializacioja, az erzelmi neveles es 
az integralodas is. Termeszetesen az erintett szulok ebben mind partnerek, halasak a 
segitsegnyujtasert, tanacsadasert, gyermekeik gondozasaert-neveleseert.

A sziilokkel valo kapcsolattartas jellemzoi:
• a nemzetisegi/etnikai hovatartozas tiszteletben tartasa
• az egyuttmiikddes minel sokoldalubb formainak igenybevetele;
• a szulok bevonasa a bolcsode eletebe, a csalad elfogadasa-megismerese;
• a sziiloi neveles es a csaladi hatter partnerkent valo kezelese;
• tapintatos, eifogado kommunikacio kialakitasa.

Gyerekbarat, gyermekekre figyeld nevelesi elvek jellemzoi:
• a gyermek igenyeinek figyelembevetele, befogadd neveles kialakitasa;
• rugalmassag, figyelem az eltero igenyek es sziiksegletek iranyaban;
• eifogado, pozitiv legkor kialakitasa es fenntartasa; identitastudat kialakulasanak segitese



• etkezesi szokasaik, dltdzkddesiik, hagyomanyaik tiszteletben tartasa.

Bolcsode bemutatasa
A bolcsode teriiletileg Budapest Jozsefvarosban, jol megkozelitheto helyen a Szigony 
negyedben talalhatd a Kalvaria ter es az Illes utca sarkan. A tizemeletes lakotelepi haz 
foldszintjen keriilt kialakitasra a 75 ferohelyes, korszeru bolcsode, az ev kozben meguresedo 
bolcsodei ferohelyekre a folyamatosan jelentkezok kerulnek felvetelre.

Bolcsodenk 3 gondozasi egysegben 6 csoportszobaval mukodik. Egy - egy gondozasi 
egysegben azonos koru gyermekek vannak elhelyezve.

1. Gondozasi egyseg: A legkisebbek csoportja, a Napocska csoport, ahol 10 
honapos kortol 20 honapos korig gondozzuk - neveljiik a gyermekeket.

2. Gondozasi egyseg: A kozepso csoport a Felho csoport, ahol 21 honapos 
kortol 24 honapos korig latjuk el a gondozast - nevelest.

3. Gondozasi egyseg: A legnagyobbak, az ovodaba kesziilok csoportja a 
Szivarvany csoport, ahol 24 honapos kortol foglalkozunk a gyermekekkel.

A bolcsode nyitvatartasi idejet a Fenntarto hatarozza meg, figyelembe veve a bolcsodebe jard 
gyermekek sziileinek munkakezdeset es befejezeset, valamint a bolcsodebol a munkahelyre, 
illetve a visszautazas idotartamat. A nyitvatartasi ido napi 12 ora, azaz 6 oratdl - 18 oraig.

Szemelyi feltetelek

Az intezmeny dolgozdinak letszama 24 fd, ebbol: 
bolcsodevezeto (felsofoku szakiranyu vegzettseggel): 1 fd 
kisgyermeknevelok szama: 14 fd 
elelmezesvezeto: 1 fd 
dajka: 5 fd 
egyeb (szakacsno, mosdno): 3 fd

A kisgyermeknevelovel szemben tamasztott elvarasaink a kovetkezoek:
Kepezze magat, oszinten szeresse a gyermekeket, legyen kepes a gyermek megismeresere. 
Tobbek kozott legyen tiirelmes, rendelkezzen a szakmanak megfelelo fizikai adottsagokkal, 



legyen igazsagos, nyugodt, rendszeretd, kovetkezetes, kiegyensulyozott. Emellett legyen 
neveldi onuralma es attekintokepessege is.
A munkajara igenyes szakember a tovabbkepzeseken valo reszvetelen felul is rendszeresen 
kepezi magat. Ehhez a bolcsode biztositja az Internet hasznalatanak lehetoseget, valamint 
szakmai kiskonyvtarat.

Targyi feltetelek
A csoportszobak nagysaga megfelel az eldirt alapteriileti kovetelmenynek. A gyermekek 
gondozasat es onallosodasat segito berendezesi targyak es eszkozok a gyermekek mereteihez 
es fejlettsegehez igazodnak.

Minden gondozasi egyseghez tartozik egy atado, es a szobakhoz kulon-kulon bejaratu 
furdoszoba. Minden szobabol a gyermekek ki tudnak menni az udvarra, ami gumiburkolatos, 
nagysaga idealis a gyermekek mindennapi mozgasigenyeinek kielegitesere. Ket homokozo 
van kialakitva, amely minden evszakban kellemes idotoltest szerez. Wesco biciklivel, 
triciklivel, labdakkal; rutikon-kockaval, csuszdaval es muanyag maszokakkal biztositjuk a 
gyermekek szamara a nagymozgas lehetoseget. A nyari nagy melegben, egy kis frissitest ad, a 
felujitaskor kialakitott kevert vizes pancsolo.

Sajat mosodaval es konyhaval rendelkeziink, a konyha megfelel a HACCP kovetelmenyeinek.

Az etkeztetes szempontjabol mindig figyelembe veszi intezmenyunk az elterd igenyeket, 
legyen szo dietarol, tejerzekenysegrol, kulonfele etelallergiakrol.
Emellett a bolcsodei elelmezes soran az alabbiakra fektetiink nagy hangsulyt:

• Az etel mennyisegileg elegendo es mindsegileg helyes osszetetelu legyen.
• A higienes kovetelmenyeknek megfelelo legyen.
• Megfelelo konyhatechnikai eljarasokkal elkeszitett es elvezheto legyen.

Bolcsodei neveles - gondozas feladatai
A bolcsodei gondozas-neveles feladata a gyermek testi es psziches szuksegleteinek 
kielegitese, a fejlodes eldsegitese. Hatranyos helyzetu gyermek eseteben a hatranyok es 
kovetkezmenyek enyhitesere valo torekves.

A neveles-gondozas valamennyi helyzetenek celja a gyermek testi-lelki harmoniajanak 
eldsegitese, melyhez hozza tartozik a szemelyi- es testi komyezettel valo harmdnia is, ezert a 
neveles-gondozas valamennyi helyzeteben lehetoseget biztositunk a kisgyermek szamara 
ahhoz, hogy erdeklodesnek, pillanatnyi psziches szuksegleteinek megfeleloen ismerkedhessen 



szemelyi- es targyi komyezetevel ugy, hogy viselkedesi mintat es segitseget kapjon optimalis 
es sokoldalu fejlodesehez es szocializaciojahoz.

A bolcsodei elet legyen elvezetes, reszvetelre motivald es kielegito tanulasi elmenyeket 
biztosito, tarsas kozegben zajld, interakcidt osztonzo.
A gyermekek szamara biztositjuk, hogy koruknak es fejlettseguknek megfelelden vegyenek 
reszt az egyes elethelyzetek, tevekenysegek elokesziteseben, kivalasztasaban, alakitasaban. 
Valamennyi tevekenyseg, elethelyzet alakitasanak modszertani alapja a gyermek pozitiv 
onertekelesenek erositese es a kulonbozo faji, kulturalis, vallasi, nyelvi, nemi, valamint fizikai 
es mentalis kepessegbeli kiilonbozosegek tiszteletenek kialakitasa.
A gondozas es a jatek a bolcsodenkben egyenranguan fontos.

Gondozas
Bensoseges interakcids helyzet kisgyermekneveloink es a gyermekek kozott, melynek 
elsodleges celja a gyermek testi sztiksegleteinek kielegitese. A szemelyes es a szocialis 
kompetencia kialakulasanak egyik feltetele, hogy a gyermek csecsemokortol kezdve aktivan 
vehessen reszt a gondozasi helyzetekben, lehetosege van ugy probalkozni, hogy kozben erzi a 
kisgyermekneveld figyelmet, biztatasat, tamogato segitseget. Sikeres probalkozasait a felnott 
megerositessel, dicserettel jutalmazza (ez noveli az egyuttmukodesi kedvet), a sikertelensegert 
viszont nem jar elmarasztalas. Lenyeges az elegendo idd biztositasa, mivel az egyes 
mozzanatok megtanulasa hosszu gyakorlast igenyel. A felnottel valo kommunikacio erzelmi 
toltese, a kisgyermekneveldnek a gyermekrol adott jelzesei kihatnak az dnelfogadasra, a 
szemelyiseg egeszseges alakulasara. A gondozas jelentos mertekben befolyasolja a 
szokaskialakitast es az onallosodast.

Jatek
A gyermekkor legfontosabb tevekenysege, amely segit a vilag megismereseben es 
befogadasaban, eldsegiti a testi, az ertelmi, az erzelmi es a szocialis fejlodest.

Bolcsodenk kisgyermekneveldi a jatek felteteleinek (megfelelo hangulat, hely, idd, eszkozok) 
biztosftasaval es neveloi magatartassal tamogatjak az elmelytilt, nyugodt jatektevekenyseget, 
kreativitast.
A gyermek igenyeitol es a helyzettol fuggoen kezdemenyez, szerepet vallal a jatekban, annak 
tartalmat dtleteivel, javaslataival szinesiti. A jatek ad elsosorban lehetoseget a tarsas 
kapcsolatok fejlodesere is. A tobbi gyermekkel valo egyiittlet oromforras a kisgyermek 
szamara, a tarsak viselkedese mintat nyujt, segitve a szocialis kepessegek fejlodeset.

A jatek belso sziiksegletbol fakadd, oromteli tevekenyseg, lenyegehez hozzatartozik az 
bnkentesseg, a szabadon valasztas. Tulajdonsagai:
- Oromet szerez.
- A jatek dnmagaert valo.
- Nem feladat.
- A csecsemo es kisgyermek fo tevekenysege.
- Gazdagitja ismereteit, tapasztalatait, a vilag megismeresenek egyik eszkoze.
- Megismeri a targyak tulajdonsagait.
- Ekozben gyakorolja az ujonnan elsajatftott mozgasokat, tevekenysegmodokat.
- Megtanul figyelni, egyre hosszabb ideig elmelyulten tevekenykedik.
- Megismeri a nehezsegek lekiizdesenek oromet.
- Fejleszti fantaziajat, megfigyeldkeszseget.
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-Azert jatszik, mert jolesik, mert oromet lei benne, mert sajat jatekaval sajat vagyait, 
torekveseit valositja meg.

- A gyermeki jatek a gyermek fejlettsegi szintjet tiikrozi.

Mondoka, enek, zene
Bolcsodenkben sokretu zenei elmeny atelesere, tapasztalatszerzesre ad lehetoseget a 
komyezet hangjainak megfigyelese, a kisgyermeknevelok kellemes enek-es beszedhangja, 
spontan dudolgatasa, ritmusos szovegmondasa, a dallam es ritmushangszerek hallgatasa, 
megszolaltatasa, a kozos enekles.
A gyermek eletkori sajatossagaihoz, egyeni fejlettsegehez, erzelmi, hangulati allapotahoz 
igazodo, felelosseggel kivalasztott es alkalmazott jatekos mondokak, gyermekdalok, nepdalok 
es ertekes zenemuvek felkeltik a kisgyermek erdeklodeset, formaljak esztetikai erzekenyseget, 
zenei izleset, segitik a hagyomanyok megismereset es tovabbeleset.
A szemelyes kapcsolatban, jatekhelyzetekben atelt mondokazas, enekles, zenehallgatas 
pozitiv erzelmeket keltenek; oromelmenyt, erzelmi biztonsagot adnak a kisgyermeknek. Az 
ismetlodesek, a jatekos mozdulatok megerositik a zenei elmenyt, a zenei emlekezetet. Erzelmi 
alapon segitik az anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajatitasat, a szemelyiseg fejlodeset, 
hozzajarulnak a kisgyermek lelki egeszsegehez, valamint a csoportban a derus, baratsagos 
legkbr megteremtesehez.
A bolcsodei zenei neveles eredmenyes megvalositasa lehetoseget nyujt a gyermek tovabbi 
zenei fejlodesere.

A zenei nevelesnek a gyermeki let egeszet at kell hatnia. Fontos a gyermek zenei hallasanak, 
ritmuserzekenek, erzekelesi keszsegenek, harmonikus, szep mozgasanak fejlesztese.
Celunk:

- A gyermek zenei erdeklodesenek felkeltese.
- Erzekennye tenni a komyezet hangjai irant.
- Enekes jatekkal, az egyiittenekles oromevel erzelmei gazdagitasa.

Zenei neveles feladatunk:
- Mondokak ismertetese.
— Enekes jatekok enekelese, jatszasa.
- Dalolassal kedvet kelteni, mintaadas az onkentes utanzasra.
-Rendezett mozgasra kesztetes.
- Ritmuserzek fejlesztes.

Zenei nevelesiink tartalma:
— Kotetlen formaban, a napszak barmely idoszakaban.
- Heti rendszeresseggel, az evszaknak megfeleloen.
- Kisgyermeknevelb enekeljen.
- Rendelkezzen megfeleld szamu enekanyaggal.
- Enekelgetes alkalma, modjakorcsoportonkent valtozo.
-Tdbbszdri rovid enekelgetes.

Vers, mese
A vers, mese nagy hatassal van a kisgyermek erzelmi-, ertelmi- (ezen belul beszed, 
gondolkodas, emlekezet es kepzelet) es szocialis fejlodesere. A versnek elsosorban a ritmusa, 
a mesenek pedig a tartalma hat az erzelmeken keresztul a szemelyisegre. A verseles, meseles, 
kepeskonyv-nezegetes bensoseges kommunikacios helyzet, igy a kisgyermek szamara 



alapvetd erzelmi biztonsag egyszerre feltetel es eredmeny. A gyermek olyan tapasztalatokra, 
ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzesere mas helyzetekben nines lehetosege. 
Fejlodik emberismerete, a fohossel valo azonosulas fejleszti empatiajat, gazdagodik 
szokincse. A mese segiti az optimista eletfilozofia es az dnalld velemenyalkotas alakulasat.

Bolcsodenkben a nepi es az irodalmi muveknek egyarant helye van.
A helyzetek alakitasat, alakulasat a gyermekek pillanatnyi erzelmi allapota es ebbol fakado 
igenyei befolyasoljak elsosorban. A mesevel valo szemelyes kapcsolatban a gyermek erzelmi 
biztonsagban erzi magat, s a jatektevekenyseghez hasonldan, a mesehallgatas intim 
allapotaban eleven belso kepvilagot jelenit meg.

A meseles a kisgyermek mentalis egeszsegenek elmaradhatatlan eleme. 
Kisgyermekneveldink feladata:

- A mese, a versmondas felteteleinek megteremtese.
- Kivulrol tudja a verseket, meseket.
- Arcjatekaval, ritmikus mozdulatokkal, hanglejtessel kiseije.
- A hangero valtoztatasaval teszi erzekelhetobbe a gyermek szamara.
- Kihasznalja a mondokazas nyugtato hatasat.
- Megismerteti a nephagyomanyokhoz, unnepekhez kapcsolddo meseket.
- A regi szokasok erteket kozvetiti.

Alkototevekenyseg
Az orom forrasa maga a tevekenyseg - az erzelmek feldolgozasa es kifejezese, az onkifejezes, 
az alkotas - nem az eredmeny.
A kisgyermekneveldink a feltetelek biztositasaval, az egyes technikak megmutatasaval, a 
gyermek pillanatnyi igenyeinek megfelelo technikai segitessel, az alkotokedv ebren tartasaval, 
a gyermek alkotasanak elismeresevel es megbecsulesevel, megdrzesevel segitheti az alkoto 
tevekenysegek iranti erdeklodest es a szemelyisegfejlodesre gyakorolt hatasok ervenyesuleset.

Az alkoto tevekenysegekre az egesz nap folyaman 
lehetoseget biztositunk. Tag teret kap a belulrol 
fakado motivacio es kreativitas. A 
kisgyermeknevelok altal biztositott feltetelekkel, 
az egyeni fejlettseghez igazodva segitik az alkoto 
tevekenysegek gazdagodasat, az esztetikai 
erzekenyseg, a szep iranti nyitottsag, 
igenyesseguk alakulasat. Igyeksziink keriilni a 
direkt neveldi rahatasokat, a gyermek spontan 
kezdemenyezesere epitve segitjuk az alkotokedv, 
keszseg kibontakozasat.
Kisgyermekneveldink feladata megismertetni a gyermekeket a kiilonbozo anyagokkal, a kezi
munka alapelemeivel.

Fobb alkoto tevekenysegeink: 
festes (ujjfestes, ecsettel), 
tepes, ragasztas, 

- gyurmazas, rajzolas, 
epites (homokkal, epitokockakkal).



Celunk:
- Az epito, abrazolo, alkoto tevekenyseg segitese.
- A terbeli, formai, szini kepzet kialakulasa, gazdagitasa.
~ A termeszet szineire, formaira valo rahangolddas.

Feladatunk:
- Az alkoto tevekenysegre egesz nap folyaman lehetoseg biztositasa.
- Megismertetni a gyereket a kiilbnbozo anyagokkal, a kezi munka alapelemeivel.
- Az egyeni fejlettsegnek megfeleld motivalas.

Komyezet-termeszet megismerese
A gyermek aktivitasa es erdeklodese soran 
tapasztalatokat szerez a kozvetlen es tagabb 
termeszeti- emberi- targyi komyezet formai, 
mennyisegi, teri viszonyairol. A valosag felfedezese 
soran pozitiv erzelmi viszonya alakul a 
termeszethez, az emberi alkotasokhoz, tanulja azok 
vedelmet, az ertekek megorzeset. A gyermek 
mikozben felfedezi komyezetet, olyan tapasztalatok 
birtokaba jut, amelyek a komyezetben valo, 
eletkoranak megfeleld eligazodashoz sziiksegesek. 
A komyezet megismerese soran matematikai 

tartalmu tapasztalatoknak, ismereteknek a birtokaba jut. Felismeri a mennyisegi, alaki, 
nagysagbeli es teri viszonyokat.
A kisgyermekneveldink lehetove teszik a gyermekek szamara a komyezet megismereset. 
Alkalmat, idot, helyet biztositanak a spontan es szervezett tapasztalat es ismeretszerzesre, a 
kdmyezetkultura es biztonsagos eletvitel szokasainak alakitasara.

A komyezettel valo ismerkedes a kisgyermek sziileteset koveto, a fejlodeset alapvetden 
befolyasolo, az eletkor novekedesevel egyre taguld, az ismeretszerzesben alapvetden melyulo 
folyamat.
Bolcsodenk celul tuzte ki a komyezeti kompetencia megalapozasat. A gyermekek 
tevekenysegebe agyazva minel gazdagabb ismeret atadasat a sziikebb, es tagabb komyezetrol. 
Lehetoseget biztositunk megannyi tapasztalatszerzesre termeszetes elethelyzetben, a valosag 
felfedezese soran a pozitiv elmenyek feldolgozasara.

Mozgas
Csecsemo- es kisgyermekkorban a mozgas alapveto formai alakulnak ki, fejlodnek. A 
mozgasigeny rendkivul nagy, az egeszseges gyermek brdmmel gyakorolja a mozgast.
Mind a szobaban, mind az udvaron biztositjuk a gyermekek szamara a minel nagyobb 
mozgasteret, mozgasfejleszto jatekokat, melyek hasznalata soran gyakoroljak a gyermekek az 
egyes mozgasformakat, fejlodik mozgaskoordinaciojuk, harmonikussa valik a mozgasuk.

A jatekeszkozok szerepe az erdeklodes felkeltese, a mozgas aktivitasanak fenntartasa. Fontos 
szempont, hogy a komyezet balesetmentes legyen, a veszelyforrasokat kikiiszoboljuk. Minel 
valtozatosabb mozgasra van lehetosege a gyermekeknek, annal nagyobb dromtiket lelik a 
jatekban. Csecsemoknek olyan jatszohelyet biztositunk, amely vedett, de elegendo hely all 
rendelkezesre, pl.: hempergo, elkeritett szobasarok.



A nagymozgasos jatekokra a szabadban, udvaron, teraszon tobb lehetoseg adott, mint 
szobaban. A szobai jatekok sokfelesegiik folytan a kez finommozgasat es a nagymozgasokat 
is fejlesztik. A szobaban is sziiksegesek nagymozgasos jatekok. Az onallosagi torekvesek 
tamogatasa soran a gondozasi muveletekben valo aktiv reszvetel a praktikus mozgasok 
gyakorlasara, finomitasara ad lehetoseget.

Celunk:
- A gyermek sokoldalu, harmonikus szemelyisegenek fejlesztese eletkoranak a 

legmegfelelobb tevekenysegi forma segitsegevel.
- Eszkozokben gazdag mozgaslehetoseg biztositasa.

Neveldmunkankban igyeksziink kihasznalni a nagymozgasok es a finommotorika 
fejlesztesenek lehetosegeit. A mozgas javareszt a zene, monddkak altal felkeltett erzesek 
mozgasos kivitelezesere epul. A nap meghatarozott szakaban a kisgyermekneveldvel kozosen 
mondokazva, enekelve vegzik a jatekos tomat a gyermekek. Ezen kivul kulonbozo 
mozgasfejleszto jatekokkal rendelkezunk, amelyek eldsegitik a benti es az udvari, kis - es 
nagymozgas lehetoseget.

Tanulas
Bolcsodenkben nines helye a teljesitmenyelvarashoz kotott, eroltetett ismeretgyarapitasnak. A 
bolcsodei neveles-gondozas teriileten a tanulas fogalmat a leheto legtagabban ertelmezzuk: 
minden olyan tapasztalat- es/vagy informacioszerzesi folyamattanulas, amely tartos valtozast 
idez eld a viselkedesben es/vagy a gondolkodasban. A tanulas a gyermek korabol es 
fejlettsegebol adodd tevekenyseg, ill. tevekenysegbe agyazottan tortenik. A tanulas 
legfontosabb iranyitoja a szemelyes kivancsisag, az erdeklodes. A kisgyermekkori tanulas 
szinterei a termeszetes elethelyzetek: a gondozas es a jatek, a felnottel es a tarsakkal valo 
egyuttes tevekenyseg es kommunikacio.



A beszed a kisgyermekkori tanulas nagyon fontos eleme. A kommunikativ kepessegek 
fejlodesenek feltetelei a biztonsagos es tamogato komyezetben zajlo felnott-gyermek es 
gyermek-gyermek interakciok. Figyelembe vesszuk azoknak a gyermekeknek a nyelvi 
szuksegleteit, akiknek mas az anyanyelviik, mint a nemzeti nyelv.

Egeszsegvedelem, az egeszseges eletmod megalapozasa
A gyermekek egeszseges eletmodjanak megalapozasat a gondozas teszi lehetove, amely 
eldsegiti a gyermek biologiai - fiziologiai sztiksegleteinek kielegiteset. Nevelo hatasa a 
gondozas kozben, a kulturhigienes szokasok kialakitasaban es a testi kepessegek alapjainak 
differencial fejlodeseben mutatkozik meg. Az egeszseges eletmodhoz szorosan 
hozzatartoznak az alapveto sziiksegletek: taplalkozas, pihenes, mozgas, szabadlevego, az 
aktiv tevekenyseg, es a biztonsagos komyezet.
Altalanos elve: a kozdsseg sziiksegletei mellett az egyes gyermek sztiksegleteinek figyelembe 
vetele. Ehhez tartozik a bolcsode nyitva tartasa, az osszhang kialakitasa az otthoni 
napirenddel, figyelembe veve, hogy a sziiksegletek az eletkorral valtoznak, s azt befolyasoljak 
az evszakok is.
Komyezetbarat bolcsodenk kialakitasa:

- Belso: vilagos csoportszoba, takarekos vilagitotestek.
- Kiilso: zold ovezet, viragok, fak, bokrok, udvari mozgasfejleszto jatekok, szabad 

mozgaster.

Az erzelmi fejlodes es szocializacio segitese
Bolcsodebe kertilve kiemelt jelentosegu a gondozono - gyermek kozotti szeretetteljes, erzelmi 
biztonsagot jelento kapcsolat kialakulasanak segitese. A csecsemo es kisgyermek szocialis 
fejlodesenek fontos resze a sajat es komyezete eletrendjehez valo alkalmazkodas, az 
egyuttmukodesen kereszttil az onallosodas alakulasa. Ehhez stabil kapcsolatra, a felnottek 
segitsegere van sziiksege. A szemelyes kapcsolat legjobb szintere a gondozasi muveletek 
sorozata. Nagyon fontos, hogy a gondozas oromforras legyen szamara, kedve legyen a 
felnottel egyuttmukodni. Kisgyermekneveloink elvarasai mindig igazodik a gyermek korahoz 
es fejlettsegehez. A kozos elmenyek biztositasa, a tarsas kapcsolatok alakulasa, az egyiitteles 
szabalyainak elfogadasa, az egymas iranti nyitottsag mind segiti a gyermek erzelmi fejlodeset 
es szocializalodasat.

A megismeresi folyamatok fejlodesenek segitese
- A gyermek eletkoranak, erdeklodesenek megfelelo tevekenysegek biztositasa.
- Az onallo aktivitas es kreativitas tamogatasa.
- Ismeretnyujtas.
- A gyermek tevekenysegenek tamogato, batorito odafigyelessel kiserese.
- A gyermek igenyeihez igazodo kozos tevekenyseg soran elmenyek, viselkedesi mintak 
nyujtasa.

Gyermekcsoportok szervezese
A bolcsodei gyermekcsoport letszamat a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46.§ (1), (2) es (3) 
bekezdese hatarozza meg. A jogszabaly alapjan a bolcsodei csoportban legfeljebb 12 
gyermek, ha valamennyi gyermek betoltotte a masodik eletevet legfeljebb 14 gyermek 
nevelhetd, gondozhato. Ennel magasabb letszam szakmailag nem fogadhato el. A 
megengedetnel tobb gyermek nem csupan ellatasi problemat jelent a gondozononek, hanem 
nagyobb a zaj a csoportban, valosziniisithetoen tobb a konfliktus, megterhelobb az 
alkalmazkodas a gyermekek szamara, es kevesebb a lehetoseg az egyeni banasmodra is.
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Kapcsolattartas
A bolcsodei nevelomunka a csaladnevelesre epul, azt kiegeszitve szolgalja a gyermek 
fejlodeset. A gyermek harmonikus fejlodese-fejlesztese szempontjabol fontos, hogy a ket 
kozeg egytittmukodjon, neveld, szocializalo tevekenyseget osszehangolja. A bolcsode az elso 
intezmeny, amellyel a csalad kapcsolatba keriil, megalapoz egy nyilt demokratikus elveken 
alapuld egyuttmukodest. Bolcsodenkben a neveles-gondozas csaladias, derus, nyugodt 
legkorben folyik.

A szulok es a bolcsode folyamatosan, kolcsonosen tajekoztatjak egymast a gyermek 
fejlodeserol, ez alapvetd fontossagu a szemelyre szolo bolcsodei gondozas - neveles 
kialakitasaban, s a csaladokat is segiti gyermekiik neveleseben. A tajekoztatas mindig oszinte, 
hiteles, szemelyes hangvetelu (de nem bizalmaskodd); etikai szempontbol megfelelo, az 
erintettek szemelyisegi jogait tiszteletben tarto.

A kapcsolattartasnak, tajekoztatasnak tobb formajat alkalmazza a bolcsodenk:

Egyeni kapcsolattartasi formak: Beszelgetes erkezeskor es hazamenetelkor, uzeno fuzet, 
csaladlatogatas, egyeni beszelgetes, idopont egyeztetessel;

Csoportos kapcsolattartasi formak: Bolcsodekostolgato, szuloi ertekezletek es sztilocsoportos 
beszelgetesek, csaladi delutanok, hirdetotabla, nyilt napok, irasos tajekoztatok, szervezett 
programok, hirdetotablan kozerdeku hirek, esetmegbeszelo talalkozasok szakemberek 
bevonasaval (orvos, vedono, stb.)

Bolcsodekostolgato
A bolcsode lehetoseget biztosit a sziildknek, hogy beiratkozas elott a sztilo, nagyszulo es a 
gyermek bekapcsolodjon a bolcsode egy napjaba. Lehetoseg nyilik a sziildknek:
- megismerkedni a leendo nevelokkel,
- a bolcsodei elettel,
- az intezmeny epuletevel, udvaraval,
- csoportszobakkal, jatekokkal.
A helyszinen valaszt kaphatnak minden olyan kerdesre, ami a gyermekek bolcsodebe 
keriilesevel felmerulhet.

Csaladlatogatas
A gyermek sajat komyezeteben vald megismeresenek szamtalan elonye van, amit kesobb mar 
nehezen tudnank potolni. Az erkezes drome, a vendeg fogadasa, a gyermek sajat 
birodalmanak bemutatasa oldottabb legkorben tbrtenik. Igy felszabadultabban, nyugodtan 
tbrtenik a kapcsolat epitese. A jol felkeszitett gyermek izgalommal varja a vendeg erkezeset. 
Ehhez sztikseges az is, hogy a sziiloktol pozitiv erzeseket tapasztaljon.

A csaladlatogatas soran a sztilo valaszt kaphat kerdeseire, betekintest nyer a bolcsodeben 
folyd munkaba, megismerheti gyermeke kisgyermekneveldjet, ugy, hogy kozben az otthoni 
biztonsagban maradhat. Megbeszelhetik az etkezessel, alvassal, szobatisztasaggal kapcsolatos 
kerdeseket, problemakat, melyeknek kiilonosen nagy a jelentoseguk, hiszen ezeken a 
teruleteken elengedhetetlen a sztilo es a kisgyermeknevelo harmonikus egyuttmukodese a 
gyermek kiegyensulyozott fejlodese erdekeben.



A kisgyermekneveloink felkeszulten mennek a csaladokhoz. Az iranyitott kerdesekre adott 
valaszok, a csalad lakokomyezete segit a csaladi kapcsolatok, nevelesi szokasok 
felterkepezeseben.

Szuldcsoportos beszelgetesek
A szuldcsoportos beszelgetesek tematikus beszelgetesek, kisgyermeknevelok vezetesevel a 
csoportba jard gyennekek szuleit foglalkoztato nevelesi temakrol. A problemak megosztasa, 
egymas meghallgatasa segiti a sziiloi kompetenciaerzes megtartasat, erositeset. Lehetoseg van 
az egymastol hallott helyzetkezelesi modok tovabb gondolasara, ezaltal a sajat 
viselkedesrepertoar bovitesere. A kisgyermekneveldktol kapott indirekt megerositesek jo 
iranybabefolyasoljak a szulok nevelesi szokasait.

Beszoktatas (adaptacio)
A sziilovel torteno fokozatos beszoktatas a csaladdal valo egytittmukodest helyezi eloterbe. 
Az anya vagy az apa jelenlete biztonsagot ad a kisgyermeknek, es megkonnyiti az uj 
komyezethez valo alkalmazkodasat. A kisgyermek es a kisgyermeknevelo kozott fokozatosan 
kialakulo erzelmi kotodes segiti a gyermeket uj komyezetenek elfogadasaban, jelentosen 
megkonnyiti a beilleszkedest a bolcsodei kozossegben, csokkenti az adaptacio soran 
mutatkozo stressz reakciok sulyossagat, idobeni elhuzddasat.

A szulovel torteno fokozatos beszoktatas mddszerenek feltetelei:
- a kisgyermeknevelok korrekt tajekoztatassal teremtsek meg az egyuttmukodes felteteleit,
- a sziilo reszerol a mddszer elfogadasa es egyuttmukodo reszvetele,
- a beszoktatas legalabb 2 het legyen,
- a beszoktatas elso heteben sziilovel egyutt, a masodik heten mar a sziilo allandd jelenlete 

nelkiil, de rovidebb es fokozatosan emelt idovel tortenjen,
- a beszoktatas elso heteben ugy kell a beszoktatasi idot alakitani, hogy a sziilo gyermekevel 

valamennyi gondozasi miiveletet elvegezhesse es a kisgyermeknevelo ezeket 
megfigyelhesse,

- a gyermek egyuttmukodesetol fuggoen a kisgyermeknevelo az elso napokban is kiserletet 
tehet egy-egy gondozasi miivelet elvegzesere a sziilo jelenleteben (kinalas, orrtorles, stb.),

- a 3.- 4. naptdl a kisgyermeknevelo fokozatosan veszi at a szulotol a gondozasi 
muveleteket,

- a beszoktatas soran a kisgyermeknevelonek az egesz csaladot, tehat „nem csak” a 
gyermeket kell segitenie.

..Sajat kisgyermeknevelo” - rendszer
A „sajat kisgyermeknevelo” - rendszer a szemelyi allandosag elven nyugszik a bolcsodei 
csoportban. A csoport gyermekeinek egy resze, 5-7 fo tartozik egy kisgyermeknevelohoz. A 
gondozas - neveles mellett o kiseri figyelemmel a gyermek fejlodeset, vezeti a feljegyzeseket, 
torzslapjat, napldjat, o tartja szamon az ujabb fejlbdesi allomasokat. A kisgyermeknevelo az 
un. olelkezesi iddben - az idoszak, amikor mindket gondozono jelen van - idejet elsosorban a 
„sajat”gyermekei gondozasara - nevelesere forditja, A „sajat” kisgyermeknevelo szoktatja be 
a gyermeket a bolcsodebe es a bolcsodebe jaras egesz idotartama alatt o a gondozonoje.

A „sajat kisgyermeknevelo” rendszerben tobb figyelem jut minden gyermekre, szamon lehet 
tartani a gyermekek egyeni igenyeit, problemait, szokasait, elsosorban a „sajat 
kisgyermeknevelo” segiti at oket a bolcsodei elet soran adodd nehezsegeken.

Napirend



A jol szervezett, folyamatos es rugalmas napirendiink a gyermekek igenyeinek, 
sziiksegleteinek kielegiteset, a nyugodt, folyamatos gondozas felteteleit, annak megvalositasat 
kfvanja biztositani; megteremtve a biztonsagerzetet, a kiszamithatosagot, az aktivitas es az 
onalldsodas lehetoseget. A napirenden beltil az egyes gyermekek igenyeit ugy kell 
kielegitenunk, hogy kozben a csoport eleteben is attekinthetd rendszer legyen, a gyermekek 
tajekozodhassanak a varhato esemenyekrol, kiiktatodjon a felesleges varakozasi idd. Ez 
egyben a csoport belso nyugalmat is biztositja. A folyamatos gondozason beltil az egymast 
koveto esemenyek a gyermek biztonsag erzetet, jo kozerzetet teremtik meg, s egyben 
kiiktatjak a felesleges varakozasi idot.

A korcsoportok es az evszakok fuggvenyeben valtozik a napirend:

Oszi - teli napirend
6:00-8:00 Erkezo gyermekek fogadasa. Sziilo oltozteti, mosdatja gyermeket. Kezmosas 

utan gyermekek a szobaban jatszanak.
8:00-8:30 Reggeli - ultetesi sorrendben
8:30-9.30 Zavartalan jatek a szobaban, a gyermekek sziikseg szerint hasznalhatjak 

furdoszobat
9.30-9.40 Tizorai, gyiimblcs kinalasa
9.50-11.15 Folytatodik a szabad jatek, soszoba hasznalat. Idojarastdl fuggoen kesziilodes az 

udvarra (-5C)
11:15-11.30 Udvarrol valo bejovetel, folyamatos napirend szerint vetkozes, furdoszobai 

muveletek, gondozas
11:30-12.00 Ebedeltetes gondozasi sorrendben es folyamatosan aludni mennek a gyermekek
12:00-15:00 Csendes piheno. Ebredesi sorrendben gondozas. Csendes jatek.
15:00-15.20 Uzsonnaztatas
15:30-18.00 Szabad jatek biztositasa a gyermekeknek a szulok megerkezeseig, hazaadas
18:00 Bolcsode zarasa

11.15-11.30 Folyamatos napirend szerint furdoszobai muveletek
11.30-12.00 Ebedeltetes

Tavaszi-nyari napirend
6.00-8.00 Erkezo gyermekek fogadasa, furdoszoba hasznalat a szulovel, szabad jatek a 

szobaban
8.00-8.30 Reggeli-iiltetesi sorrendben
8.30-9.30 Sztikseg szerit furdoszoba hasznalat, jatek a szobaban
9.30-9.40 Tizoraizas
9.40-11.15 Idojarastol fuggoen oltozes, udvari jatek

12.00-15.00 Alvas, pihenes, egyeni gondozas ebredesi sorrendben. Csendes jatek
15.00-15.20 Uzsonnazas
15.20-18.00 Szabad jatektevekenyseg az udvaron. Gyermekek hazaadasa
18.00 Bolcsode zarasa

Bolcsodenk kapcsolatai mas intezmenyekkel
- Bolcsode es dvoda kapcsolata
- Vedondi szolgalattal valo kapcsolat
- Hazi Gyermekorvosi Szolgalat es a bolcsode kapcsolata
A bolcsode orvosa rendszeresen latogatja a csoportokat (bolcsodenk orvosa a VII. keriilet 
egyik hazi gyermekorvosa.)



A bolcsodenk alapellatasokon tuli szolgaltatasai
Idoszakos gyermekfelugyelet
A sziilo teritesi dij elleneben, elfoglaltsaga idejere, nehany orara kerheti gyermeke 
feliigyeletet. Az idoszakosan gondozott kisgyermek felvehetd egy erre a celra letrehozott 
csoportba, vagy a normal bolcsodei csoport ures ferdhelyeire. Utobbi esetben orvosi igazolas 
sziikseges arrdl, hogy a kisgyermek egeszseges, kozossegbe mehet. Az idoszakos bolcsodei 
elhelyezes igenybevetele eseten is fokozatosan, lehetoleg a sziildvel tortenik a kisgyermek 
beszoktatasa.

Jatszohaz
Altemativ napkozbeni ellataskent bolcsodenk Jatszohazat iizemeltet oktdbertdl marciusig 
minden szombaton, ahol kreatfv programokon vehetnek reszt a gyermekek sziileikkel 
kozdsen. A kisgyermeknevelok egyiittmukodesevel zajlo csaladi, kozds jatekokon es 
kezmiives programokon tul, a sziilok problemaik megoldasaban is kikerhetik a szakemberek 
velemenyet, segitseget. A Jatszohaz teritesmentesen veheto igenybe.

So szoba
A bolcsbdeben levo soszoba hasznalata teritesmentes. A sdszobaban a gyermekek 
kisgyermeknevelbik segitsegevel alkotdjatekokat valositanak meg, heti fel ora idbkeretben, 
teli honapokban valamint az idojaras kedvezbtlen hatasainak figyelembevetele eseten. 
Kifejezetten jotekony hatassal van ezaltal legzoszerveikre, amit a szoba adta 18-20 C° es 70- 
80%-os relativ paratartalom biztosit. Hatasos asztma, horghurut, legcsohurut, krupp, natha 
stb. eseten.

Pszichologusi tanacsadas
A kisgyermekek magas szinvonalu gondozasa es nevelese, az ellatas mindsegenek javitasa 
erdekeben tanacsadd szakpszichologus dolgozik bolcsodenkben. A pszichologus munkajaval 
tamogatja mind a bolcsbdebe jaro csaladokat, mind a bolcsodeben dolgozokat.
A sziilok a meghirdetett idopontban reszt vehetnek sziilocsoportos beszelgeteseken es egyeni 
tanacsadasokon is, ezek mindegyiken kotelezb a titoktartas.

Bolcsodenk nagyon fontosnak tartja a sziilokre torteno odafigyelest, illetve a veliik valo 
foglalkozast, mert a gyerekek eletenek ezen korai szakaszaban a szuloi minta az elsbdleges 
forras. Tapasztalatok alapjan a leggyakrabban felmeriild kerdeskorok:
- szuld-gyerek kommunikacid, sziiloi szerepek
- gyermeki dackorszak, onallosodas, akarat
- szobatisztasag, alvasi es etkezesi szokasok
- verekedes, agresszio, harapas, hiszti
- kotbdesi-levalasi problemak, stb.

Unnepeink
Farsang - „Alarcosbal” Farsangi mulatsag a gyermekekkel
Husvet - „Nyuszi hopp” Husveti nyilt nap.
Anyak napja - gyermekek apro ajandekkal kedveskednek az edesanyaknak.
Gyermeknap - vidam, jatekos delelott, delutan folytatas a sziilokkel
Evzard- „Ici pici voltam” elkoszones az ovodaba kesziilb gyermekektol
Marton nap - „Libatotyogo” Marton napi vigadalom, lampasok keszitese kozosen, felvonulas 
Mikulas - telapo varasa, erkezese, aki a gyerekeknek ajandekot oszt 
Karacsony- Karacsonyi kesziilodes a sziilokkel.



Terepintezmenyi feladataink
A bolcsodenk terepintezmenykent mukodik, evek ota fogadjuk a szakemberjelolteket, 
terepgyakorlati helyszint, hospitalasi segitseget adva a hallgatoknak. A szaketnberkepzes 
munkait tereptanar koordinator iranyitja.



11.3 Jatekvar Bolcsode 

1085 Budapest, Horanszky u. 21.
Ferohely: 74 fd

Megkozelithetoseg:
Tomegkozlekedessel
Intezmenyiink a Palota-negyed csendes reszeben talalhato, mely a Jdzsef koruton kozlekedo 
4-6-os villamossal es rovid kis setaval konnyen megkdzelithetd. A Kalvin teri 
metroallomasrol kulturalt, hangulatos utcakon keresztiil is konnyen elerheto gyalogosan.

Szemelygepkocsival
Gepjarmuvel is be lehet hajtani az utcankba, amely egyiranyu a Brody Sandor utca fele. 
Parkolasi lehetoseg csak korlatozott szamban van az utcaban, de megoldhato parkolasi dij 
fizetes elleneben. Azonban a sziild keresere ingyenes parkolasi lehetoseget tudunk biztositani 
reggel 8.00 es 8.30 ora kozott es 15.30 es 18.00 ora kozott, melyet a bolcsddevezetdnel lehet 
igenyelni.

Altalanos bemutatas

A Jatekvar Bolcsode a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
egyik tagintezmenyekent uzemel. A bolcsode 1973 
novembereben epiilt Jozsefvaros Palota negyedeben.

A szepen es igenyesen felujitott bolcsodenkben, harom 
szinten, 74 gyermek ellatasa tortenik.

Minden szinten ketto csoportszoba 
talalhato, melyek egymas melletti 
elosztasban, szukseg eseten 
osszenyithatoak, ami tagas teret 
biztosit gyermekeink es 
vendegeink szamara kozos karacsonyi, gyereknapi, Anyak napi 
rendezvenyeinken. Minden szinten szep es tagas atadoban tudjak 
a sziilok gyermekeiket at- es feloltoztetni. Aranyos jelekkel 
ellatott szekrenyekbe mindenkinek lehetosege van sajat ruhazatat, 
sziikseges kellekeit bepakolni. Az atadobol kozos, nagy 
furdoszoban keresztiil kozelitheto meg a ket csoportszoba.

Csoportszobainkban szintenkent eltero korosztalyu gyermekeket 
fogadunk normal bolcsodei ellatasban, illetve csoportszobankent 1-1 fd kisgyermek reszere 
tudunk biztositani iddszakos gyermekfeltigyeletet. Ez azon csaladok szamara nyujt nagy 
segitseget, akik heti par napban, illetve napi nehany draban nem tudjak megoldani 
kisgyermekuk ellatasat.

• A foldszinten mindket csoportszobaban 13-13 fd kisgyermek gondozasat es neveleset 
vegezzuk a Katica es Gomba Csoportban. A kisgyermekek eletkora ket- harom ev 
kozotti. A csoportszobakban 5 fd kisgyermeknevelo vegzi a gondozasi-nevelesi 
feladatokat.



Az elso emeleten talalhato a Lull Csoport es a 
Pillango Csoport, ahol 12- 12 fd ket ev koruli
kisgyermek napkozbeni ellatasardl 4 
kisgyermekneveld gondoskodik.

fd

A masodik emeleten talalhato ket 
csoportszobaban hasonlo eletkoni gyermekeket 
gondozunk, de a Napocska Csoportban a mar 
tipego gyermekeink vannak. A napirendjuk 
kisse elter a foldszinti es elso emeleti
csoportszobaktol. Szinten eltero napirenddel mukodik a szoms/edos szobaban a 
Szivarvany csoport, ahol a csecsemokoru gyermekek ellatasat vegezziik. Itt 5 fd 
kisgyermekneveld latja el a gyermekek szakszeru gondozasat-neveleset.

Szemelyi feltetelek

Foldszinti egyseg

1 dajka (tejkonyha)
5 kisgyermekneveld 2 dajka
1. emeleti egyseg
4 kisgyermekneveld 2 dajka
2. emeleti egyseg
5 kisgyermekneveld 2 dajka
Konyha
1 szakaesnd 1 szakaesnd
Iroda
1 bdlcsodevezeto 1 kisgyermekneveld 

vezeto- helyettes
1 elelmezesvezeto

Mosoda
1 mosono

A gyermekek etkezteteseben egy elelmezesvezeto es kettd szakaesnd vesz reszt, akik minden 
nap nagy odaadassal, megfelelo szakmai tudassal es szeretettel keszitik az aprosagok szamara 
a finom es egeszseges eteleket.

A csoportszobakon es atadokon, illetve kozbs helyisegeken kivul helyet kapott meg az 
epiiletben egy iroda, raktarhelyisegek, oltozo helyisegek, a masodik emeleten egy sozsoba es 
egy tomaszoba, valamint a harmadik szinten egy fozokonyha. Az eldkeszito konyha, 
elelmiszerraktar, etkezo es szinten ezen az emeleten uzemel a bolcsode mosodaja, mely 
biztositja gyermekeink es dolgozoink szamara a tiszta ruhazatot es textiliakat. 2017-ben 
sikeriilt egy nagy atalakitassal a dolgozdk reszere tagas, esztetikus bltozdt is kialakitani ezen a 
szinten.
Bolcsodenk fennallasa 6ta a VIII. keriilet egyetlen olyan intezmenye, ahol az evszaktol 
fiiggetlenul a delutani altatas fedett teraszon, szabad levegon tortenik -5°C-ig. Nagyon 
szelsoseges idojaras, vagy ennel alacsonyabb homerseklet eseten az altatas a 
csoportszobakban tortenik. A gyermekeink es a szuleik koreben is nagyon kedvelt a kint 
altatas, amely nagyban hozzajarul gyermekeink immunrendszerenek az erosodesehez. Sokkal 
tobb idot tolthetnek igy a kellemes, szabad levegon, ezaltal biztositva van szamukra a 



megfelelo mennyisegu levegozes. Minden kisgyermek szamara biztositott a meleg, teli 
overall, puha kis takaro es ezeknek a tisztan tartasat is a bolcsodeben vegzik.

Bolcsodenk belso udvara hatalmas fakkal ovezett, utcazajtol vedett, reszben biztonsagos 
burkolattal es termeszetes fuvel fedett. Az udvar nagy reszen uj szines gumitegla talalhato, 
mely kisgyermekeink biztonsagos mozgasa erdekeben vedelmet nyujt az esetleges aprobb 
balesetektol. Dimbes-dombos udvarunk lehetoseget adott egy rovid kis motorozasra es 
biciklizesre kivaloan alkalmas lejtds palya kiepftesere. Kisgyermekeink orommel es boldogan 
hasznaljak ki ezt a lehetoseget. Homokozdnk nagy merete sok kisgyermek szamara nyujt 
lehetoseget a kozos homokozasra, ahol „finomabbnal finomabb” homoktortak, fagylaltok es 
sutemenyek kesziilnek.
Az udvarunk mufuvel boritott reszen talalhato egy fabol kesziilt maszd fal es csuszda 
kombinacioja, mely nagyban hozzajarul kisgyermekeink mozgasfejlodesehez, 
egyensulyerzektik fejlodesehez es a lepcson vald biztonsagos kozlekedes elsajatitasahoz. A 
babahazikot is nagy orommel veszik birtokba, mivel magassaga es meretei teljes mertekben 
megfelelnek a 2-3 eves korosztaly igenyeinek. Egy egyszemelyes es egy 4 szemelyes rugds 
hinta is talalhato az udvaron, melyet az egesz nap folyaman felvaltva allanddan jdkedvuen 
hasznalnak. Ezek mellett egy satoros maszofal is megtalalhato az udvaron, ahol a kisebbek es 
nagyobbak is elbszeretettel jatszanak.

Kisgyermekneveldink a hatalmas udvar lehetosegeit jdl kihasznalva sok mozgasos jatekkal es 
mozgassal kisert mondokaval teszik szinesebbe az aprosagok mindennapjait. 2014 ev vegen 
kerult atadasra egy pancsolo, melyet a nyari meleg napokon gyermekeink nagy-nagy orommel 
felszabadultan vettek birtokba, ezaltal is kellemesebbe teve a bolcsodeben toltott fond nyari 
napokat. 2019 dszen egy parakapu is kialakitasra kerult. Az idojarastdl fuggoen gyermeknapi 
rendezvenyunket es bolcsodei elkoszono delutanunkat is a szabad levegon, kellemes 
komyezetben tudjuk a gyermekeinkkel es sziileikkel kozosen eltolteni. A kozos delutanok jo
hangulatarol legvar, arcfesto es lufihajtogato bohoc is gondoskodik.

Az ellatando celcsoport es az ellatasi teriilet 
jellemzoi
Bolcsodenk Jozsefvaros ffekventalt reszen talalhato, 
vonzaskdrzetunk a Palota-negyed es a Kalvin terhez 
kozeli utcak. Tomegkozlekedessel es autoval egyarant 
jdl megkozelitheto, de megis a varos zajatol csendes 
komyezetben talalhato intezmeny.
Bolcsodenkbe 6 honapos kortol tudjuk biztositani a 
gyermekek napkozbeni ellatasat. A hozzank jaro 
gyermekek nagy resze magyar anyanyelvu, de van tobb kiilfoldi, Magyarorszagon tanulo 
szuld is, akik az egyetem kdzelsege miatt a mi bolcsodenket valasztja. Nagyon gyakran 
jatszdteren kialakult kapcsolaton kereszttil keresnek meg bennunket a jelentkezo csaladok.

A kornyezetunkben elo es hozzank jaro csaladok kisebb hanyada letminimum alatti 
jdvedelembdl el, nagy resze polgari eletet el, biztonsagos anyagi hatterrel rendelkezik. A 
csalad anyagi helyzetetol fuggetlenul mindent megtesziink azert, hogy a gyermekek 
mindennapjai elmenyekkel gazdagok es mozgalmasak legyenek, mert mi tudjuk, hogy a 
szulok legfeltettebb kincsuket, Gyermekuket bizzak rank.

A kisgyermeknevelok szakmai felkesziiltsege



A bolcsodenkben fblyd munkat meghatarozza, hogy dolgozoink milyen minosegu munkat 
vegeznek. A kisgyermekneveloi munka fontos eleme a feltetel nelktili szeretet es elfogadas, 
melyet a gondoskodas es torodes jellemez.
Kisgyermekneveldink kepzettseget tekintve diplomas csecsemo- es kisgyermeknevelok, 
felsofoku szakkepzett csecsemo- es gyermeknevelo-gondozdk, illetve OKJ bizonyitvannyal 
rendelkezd kisgyermekgondozo-nevelok.

Fontos elvaras a kisgyermekneveldinkkel szemben, hogy fizikailag, szellemileg teherbirdak 
legyenek, erzelmileg kiegyensulyozottan, igenyesen, lelkiismeretesen, tudatosan dolgozzanak. 
A figyelem, a koncentralas kepessegenek megosztasa, jo manualis keszseg, megfelelo 
kommunikacids kepesseg szinten lenyeges. Fontos ezeken kivul az is, hogy oszinten szeresse 
a gyermekeket, legyen ttirelmes, megerto a rabizott gyermekekkel.

A fovarosban es a keruletben egyarant folyamatosan lehetosege van a kisgyermekneveldknek 
szakmai tovabbkepzesekre. Nagy segitseget nyujtanak mindennapi munkajuk soran, sok uj 
informacioval es tapasztalattal bovitve a csoportban vegzett tevekenysegeiket.
Kisgyermekneveldink szakmailag jdl kepzett szakemberek, elkotelezettek es elhivatottak 
munkajuk vegzeseben.

Kisgyermekneveldink mindennapi munkajuk mellett az intezmenyiinkbe erkezd tanulok es 
hallgatdk mentoralasaban is reszt vesznek. Szakmai tudasunk legjavat adjak a fiatal 
generacidnak, hogy lassak es ismeijek meg a szakma szepseget. Celunk, hogy a tanulok a 
gyakorlati ido vegere elsajatitsak a gondozasi-nevelesi feladatokat es magabiztosan vegezzek 
azokat.

A bolcsodei elet megszervezesenek szempontjai
A bolcsodei neveles-gondozas csak akkor lehet sikeres, ha a csalad es a bolcsode kapcsolata 
jo. Egyenrangu partnerkent kozds a cel, a gyermek kiegyensulyozott fejlodese. Fontos a napi 
kapcsolattartas, a felmerulo nehezsegek megbeszelese. Amennyiben a sztilo igenyli, lehetoseg 
van nevelesi tanacsadasra is.

A sziildkkel vald kapcsolattartas tobbfele csatoman kereszttil mukodik:

- bolcsode csipegeto-ismerkedes a bolcsodevel 
csaladlatogatas

- beszoktatas
- napi gyermek-atadasok soran 

sziiloi ertekezlet 
szulocsoportos beszelgetesek 
fejlodesi es uzeno fuzet

- nyilt napok
- szervezett csaladi programok
- szakemberek altal tartott eloadasok
- a sztilo keresere megfigyelesi lehetoseg biztositasa a csoportszobaban

A csoportjainkban „sajat kisgyermeknevelo” rendszer mukodik, mely azt jelenti, hogy a 
szemelyi allanddsag jegyeben egy kisgyermeknevelohoz tartozik a csoportba jard gyermekek 
egy resze, o segiti a gyermeket a bolcsodebe vald beszoktatas alatt, figyelemmel kiseri a 
gyermek fejlodeset, vezeti a fejlddesi napldjat, torzslapjat. Amikor mindket kisgyermeknevelo 
a csoportban van, akkor idejet elsosorban a „sajat” gyermek gondozasara, nevelesere forditja, 



igy tobb figyelem jut minden gyermekre, az egyeni igenyekre, egyenileg atsegitve a 
gyermeket a bolcsodei elet soran adodo nehezsegeken.

Szinten az allandosag es biztonsag megteremtese erdekeben a gyermekek szamara jol 
szervezett es rugalmas napirendet alakitottunk ki. Ez biztositja a gyermekek igenyeinek a 
kielegiteset, a nyugodt, folyamatos gondozast. A csoport eletenek attekinthetosege, belso 
nyugalmanak biztositasa a cel. A napirend mindig fugg a gyermekek eletkoratol, 
fejlettseguktol, befolyasoljak az evszakok, az idojaras, a csoportletszam es a bolcsode nyitva 
tartasa. Kialakitasanal figyelembe kell venni a kisgyermeknevelok, a kisegito szemelyzet 
munkajanak osszehangolasat, a gyermekek otthoni eletritmusanak lehetoseg szerinti 
figyelembevetelevel.

Napirend
Foldszinti es elso emeleti csoportszobak

06—-08— Gyermekek erkezesi sorrendben torteno bevetele a sajat csoportszobaba
Reggelihez kesziilddesig szabad jatek
Szukseg szerinti WC-hasznalat, pelenkacsere, kezmosas

08- -08— Reggeli
A gyermekek a beszoktatas sorrendjenek megfeleloen nev szerint szolitva 
iilnek asztalhoz.
(A gyermekek bevetele a reggeli idotartama alatt sziinetel.)

08— -10- Kesobb erkezo gyermekek bevetele
Szabad jatek idojarastdl fuggoen az udvaron vagy a csoportszobaban

9^-10^ Tizorai
io— - Kisgyermekneveld altal felkinalt jatektevekenysegek (vizualis, zenei, 

mozgasos, anyanyelvi)
ll^-ll^ Ebedhez kesztilddes

Gondozasi muveletek a furdoszobaban
A csoportszobaban szabad jatektevekenyseg, mesehallgatas

1P- 12- Ebed
A gyermekek a beszoktatas sorrendjenek megfeleloen nev szerint szolitva 
iilnek asztalhoz.

12—. i4a> Kint alvashoz kesztilodes
A beszoktatasi sorrendben az idojarasnak megfeleloen valo oltozkodes 
(Pulover, sapka, overall)
Csendes nyugodt legkor biztositasa a szabad levegon torteno alvashoz.

14^-15- Az ebredes sorrendjeben a gyermekek vetkoztetese es furdoszobai 
gondozasi muveletek elvegzese.

15^-15- Uzsonna
A gyermekek a beszoktatas sorrendjenek megfeleloen nev szerint szolitva 
iilnek asztalhoz.

15-- 17— Szabad jatek a sziilok megerkezeseig.

Napirend
Masodik emeleti csoportszobak - csecsemokoruak

06--08- Gyermekek erkezesi sorrendben torteno bevetele a sajat csoportszobaba 
Reggelihez kesziilddesig szabad jatek



Szukseg szerinti WC-hasznalat, pelenkacsere, kezmosas
08--08- Reggeli

A legfiatalabb, meg olben evd kisgyermekek etkeztetese.
A tobbi gyermek a beszoktatas sorrendjenek megfelelden nev szerint 
szolitva ul asztalhoz.
(A gyermekek bevetele a reggeli idotartama alatt szunetel.)

08—-9^ Kesdbb erkezo gyermekek bevetele
Szabad jatek idojarastol fuggoen az udvaron vagy a csoportszobaban
Tizorai

9—-tol A 15 honapnal fiatalabb gyermekek igeny szerinti altatasa a teraszon.
A lefekves elott furdoszobai gondozasi muveletek idojarasnak megfelelo 
dltdztetes es a pihenes biztositasa.

10--IO35 Kisgyermeknevelo altal felkinalt jatektevekenysegek (vizualis, zenei, 
mozgasos, anyanyelvi)

10- -11“ Ebedhez keszulodes
Gondozasi muveletek a furdoszobaban
A csoportszobaban szabad jatektevekenyseg, mesehallgatas

11--12- Ebed
A legfiatalabb, meg olben evd kisgyermekek ebedeltetese.
A tobbi gyermek a beszoktatas sorrendjenek megfelelden nev szerint 
szolitva ul asztalhoz.

12— -14— Kint alvashoz keszulodes
A delelott nem alvd gyermekek alvasi felteteleit teremtjuk meg elsokent. Az 
idojarasnak megfelelden oltoztetjuk es fektetjuk le oket.
(Puldver, sapka, overall)
Csendes nyugodt legkor biztositasa a szabad levegon torteno alvashoz.
A csecsemokoruak ebredes utan mar a csoportszobaban pihenhetnek es 
tevekenykedhetnek.

14—- 15— Az ebredes sorrendjeben a gyermekek vetkoztetese es furdoszobai 
gondozasi muveletek elvegzese.

15-- 15— Uzsonna
A legfiatalabb, meg olben evd kisgyermekek etkeztetese.
A tobbi gyermek a beszoktatas sorrendjenek megfelelden nev szerint 
szolitva ul asztalhoz.

15- -17- Szabad jatek a sziildk megerkezeseig.

A bolcsodei elet mindennapjai
A bolcsodenk gondozasanak es nevelesenek celja, hogy a hozzank jaro gyermek testi-lelki 
harmdniajat, kiegyensulyozott fejlodeset biztositsuk. A szemelyi es targyi feltetelek 
megteremtesevel lehetoseget adunk a kisgyermekeknek, hogy erdeklodesuknek megfelelden 
ismerkedhessen komyezetukkel. Viselkedesi mintat es segitseget nyujtunk a szemelyisegiik 
optimalis fejlodeshez. Celunk, hogy a bolcsodei eletuk minel szinesebb, ingerekben 
gazdagabb es csaladias hangulatu legyen.
A bolcsodei nevelest, gondozast a szakmai szabalyoknak megfelelden, mindig a gyermek 
egyeni igenyeit figyelembe veve vegezzuk.
A gondozas soran az elsodleges cel a gyermek testi sziiksegleteinek kielegitese es a 
bensoseges interakcios helyzet kialakitasa a nevelo es a kisgyermek kozott. Lenyeges az 
elegendo ido es figyelem biztositasa, melynek soran a gyermeknek lehetosege van a 
gy^corlasra es a folytonos kommunikalasra. A neveles a bolcsodei napirendben a gyermekek 



eletkoranak, fejlodesenek megfelelden tortenik. Felajanlott tevekenysegeink, idojarasnak es 
iinnepkomek megfelelden a napirendbe agyazva valosulnak meg.

Tevekeny segi formak
A gyermekek mindennapjait a bolcsodeben valtozatos tevekenyseg jellemzi. A nap nagy 
reszet szabad jatek tolti ki, de bekapcsolodhatnak a nevelok altal tartott kulonfele 
foglalkozasokba is. Mindezek soran kisgyermekneveldink torekednek a megfelelo, 
szeretetteljes erzelmi nevelesre, a szocializacio segitesere, az egeszseges eletmodra nevelesre 
(fokent a gondozasi muveletek kozben), a hagyomanyok apolasara, illetve az ehnelyiilt 
nyugodtjatek megteremtesere.

A tevekeny, aktiv egyuttlet a legintenzivebb a kisgyermeknevelokkel. Az onallosodas 
felteteleinek megadasaval, a neveles eszkozeinek, a batoritas, tamogatas, biztatas, figyelmes 
segitsegadas alkalmazasaval a gyerekek egyre batrabbak a kiilonbozo tevekenysegekben. 
Fontos, hogy mindig az eletkoruknak megfelelo tevekenysegekbe/alkotasokba tudjuk oket 
bevonni, szamukra uj es erdekes lehetoseget biztositsunk, teret es idot adjunk az onallo 
alkotasra is.

Celunk, hogy a gyermek a kiilso vilagot, elo es elettelen komyezetunket minel jobban es 
tevekenyebben megismerhesse. Ugy veljiik, hogy ez, mivel atszovi egesz eletunket, fontos a 
gyermekek tudasgyarapitasa, helyes szokaskialakitasa, a komyezet szeretetere es tiszteletere 
valo nevelese erdekeben. Igyeksziink szemelyes peldamutatassal, sokszinu 
temafeldolgozassal, nagy odafigyelessel, elkotelezettseggel biztositani, hogy a bolcsodenkbe 
jaro gyermekek eletkoruknak megfelelden megismeijek, megszeressek sziikebb-tagabb 
komyezetuket, vigyazzanak azok ertekeire es biztonsaggal eligazodjanak benne. Toreksziink 
arra, hogy a gyermekeket olyan hatasok eijek, amelyek a komyezetuk felfedezesere, 
racsodalkozasara osztonzik. Mindezeket kulonbozo, eldre megtervezett, tematikusan 
felepitett, figyelemfelkelto, elvezetes, de a gyermekek szamara szabadon valaszthatd 
foglalkozasokon keresztul igyeksziink megvalositani a szabad jatekon, altalanos nevelesi 
helyzeteken kivul is. Beszelgeteseken, kepnezegeteseken, a komyezet tevekeny megismeresen 
tul igyeksziink a vizualis nevelest, a zenei es az irodalmi nevelest, valamint a jatekos 
testnevelest is atszoni ezzel a szellemiseggel.

A foglaikozasok kialakitasanak szempontjai
A foglalkozas- kezdemenyezes tervezetek kialakitasakor figyelembe vessziik az adott 
csoportba jaro gyerekek eletkorat, erdeklodesi koret, az adott evszakot, iinnepeket. A 
foglalkozas- kezdemenyezest a gyermekek igenyeihez es napirendjehez igazitjuk, abba 
beleagyazva tervezziik. Minden napon mas fele modon kozelitjuk meg az aktualis temat, 
ismerkedunk meg vele. Mindenkepp fontos kihangsulyozni, hogy egy-egy foglalkozas 
kereteben megismertetett jatek nem csak az adott napon jelenik meg, hanem a gyermek 
keresere a szabad jatek soran barmikor, hiszen egy-egy meset, verset, jatekot sokszor akamak 
jatszani, az ismetleseken, utanzason keresztul sajatitjak el a szamukra uj es erdekes dolgokat. 
Egy-egy ilyen foglalkozas hossza nem tul teijedelmes, ezt a gyerekek erdeklodese hatarozza 
meg leginkabb. A foglaikozasok menetet is alakitjak a gyerekek hangulatuktol, erdeklodesi 
koruktol vezetve, illetve a foglalkozas fajtajat is. Hiszen, ha a csoport elmelyiilten jatszik 
peldaul, vetek ezt megzavami egy vezetett jatekkal, vagy ha izgd-mozgo, aktiv, nagymozgast 
igenyld napja van a csoportnak osszessegeben nezve, szinten nem tul szerencses egy asztali 
foglalkozas, jobban fognak elvezni es tbbb kedvuk lesz valamilyen nagymozgasos jatekhoz, 
jatekos testneveleshez.



Komyezet tevekeny megismerese
A delelotti jatekidoben beszelgetessel, temafelvezetessel, az idojarasnak vagy a kozelgo 
unnepnek megfeleld temaval valo ismerkedessel foglalkozunk kepek, jatekok, vagy maga a 
termeszet segitsegevel. Bevezettiik a heti temankat, hisz ekore fog szervezodni a tobbi 
programunk is. Szeretetteljes, megerto, gyermekekre figyeld komyezetben a gyermekekkel 
kozosen alakitjuk az adott programot, legyen szo konyvnezegetesrol, falevel-szedegetesrol, 
barmirdl. Igyeksziink kiilonbozo beszedfejlodest elosegito gyakorlatokkal megtuzdelni es 
meg elmenydusabba tenni a programot es ezaltal a gyermekek napjat.

Vizualis neveles
„Amit hall a gyermek, azt elfelejti, amit lat mar inkdbb megjegyzi, de amiben o maga is 
tevekenyen reszt vesz, az bevesodik emlekezetebe. ” (Kodaly Zoltan)

Vizualis foglalkozast is kinalunk a gyermekeknek, mely soran valamilyen kreativ 
tevekenyseg (ragasztas, vagas, agyagozas, gyurmazas, stb.) altal ismerkediink a felvetett 
temaval.
A kez bonyolultabb finommozgasai nem velesziiletettek, hanem tanultak, tehat fejleszthetoek. 
Engedjuk, osztonozziik oket az alkotasra, tobbfele jatektevekenyseget is biztositva szamukra. 
A foglalkozasok alkalmaval nagyon sok termeszetes anyagot hasznalunk, mellyel bovul 
ismeretiik es szokincsiik. Peldaul gesztenye, makk, falevel, gyiimolcsok).

- Agyagozas: Tobb alkalommal is lehetoseget biztositunk gyermekeink szamara az 
agyaggal valo megismerkedesre. Kezbe vehetik, megtapasztalhatjak szinet, allagat, 
formazhatosagat. Az elmult evben is volt ra lehetoseg, hogy a kisgyermekneveld a 
gyermekekkel kozosen hasznalja, mely nagy orom volt szamukra, hogy ok a piszkos, 
„saros” kezukkel dolgozhattak, labdakat, kigyokat formazhattak es orommel mutattak 
meg egymasnak.

Gyurmazas: Gyurmazasra az ev minden szakaban lehetoseget biztositunk gyermekeink 
szamara. Tobb fele valtozatot is felhasznalunk a mindennapi tevekenysegek soran (natur 
gyurma, szines gyurma, fozott gyurma). A gyurma lehetoseget biztosit a finommotorika 
fejlesztesere, az aprolekos mozdulatok finomitasara, szinekkel valo ismerkedesre, es a 
szabad formazas lehetosegere.

Tepes, ragasztas: Szalvetabol es szines krepp papirbol is orommel tepkednek az 
aprosagok, amelybol tobb-kevesebb sikerrel pici golyokat sodomak. Magvakkal, 
babszemmel, sargaborsoval, kukoricaval, kiilonbozo termeszetes anyagokkal es 
termesekkel kepek es allatok kesziilnek a csoportokban. Peldaul madareteto, suni. Egy- 
egy evszakhoz kapcsolodoan ragasztassal kepeket is keszitenek, peldaul hoember, nyuszi, 
Anyak napi szivecske, szolo.

Gyumblcsnyomdazas: Ezt a tevekenyseget tobbfele gyiimolccsel es ruhabol konnyen 
kimoshato festekkel, orommel vegzik. Peldaul felbevagott citrom zold szinnel, alma 
pirossal, felbevagott korte sargaval.

Vagas: A gyermekek mindennapi tevekenysegebe beletartozik a szinezes es festes. A 
szamukra tetszd formakat kismeretu oiloval gyakran probaljak kivagni, mely 
nagymertekben segiti a szem-kez koordinacio fejlodeset.



A gyermekekkel vegzett kozos alkotasok elmeny dussa teszik mindennapjaikat es a sziilokkel 
toltott kozos delutanon is van lehetosegiink a fenti tevekenysegeket kozos programma 
alakitani, melyen meg aktivabban tevekenykednek szuleik segitsegevel.

Jatekos testneveles
Fokent telen, mikor a szobaban toltjuk a nap nagy reszet, de jobb iddben az udvaron is nagy 
elmenyt nyujt a gyerekeknek a kozos, jatekos, mondokas mozgas, melynek soran megismerik, 
megszeretik, igy kesobb, idosebb korukban is szivesebben, nagyobb esellyel iktatjak be a 
napirendjiikbe az egeszseg megorzese erdekeben. A foglalkozas soran bemelegitiink, majd az 
intezmenyunkben talalhatd WESCO eszkozok segitsegevel tudjuk a mozgasos 
foglalkozasokat erdekesse es szinesebbe tenni. Nagymertekben hozzajarulnak a gyermekek 
nagy- es finommozgasuk, illetve egyensulyerzekiik fejlodesehez. Az eszkozok a 
csoportszobaban biztonsagosan es jol hasznalhatoak. Ezek a foglalkozasok nagyon kedveltek 
a kisgyermekek szamara. A foglalkozas vegen kisebb targyakkal tesszuk erdekesse a mozgas 
levezeteset, visszavezeteset a szabad jatekba. llyen peldaul a babzsak, szivacslabda, hullahopp 
karika. A mozgas vegig mondokaval vagy akar kerettbrtenettel kisert, mely meg inkabb 
fokozza a gyerekek reszveteli kedvet.

Irodalmi es anyanyelvi neveles
2016-ban indult el bolcsodenkben az irodalmi neveles es ennek 
kereteben az Irodalmi fuzet bevezetese a sziilok es gyermekek aktiv 
reszvetelevel. Az irodalmi fuzet celja a mindennapokban elhangzott 
mondokak, versek vizualis megjelenitese a sziilok es gyermekek 
kozremukodesevel. Az alkotasok celja a muveszetek kapcsolatanak 
elobbe tetele, az esztetikai elmeny biztositasa, a kreativitas 
kepessegenek kibontakoztatasa es az egyiitt alkotas drome. A magas 
szintu irodalmi neveles elsajatitasa celjabol kisgyermekneveloink 
rendszeresen vesznek reszt eloadasokon.

Az irodalmi es anyanyelvi neveles keretein belul mind a tervezett 
foglalkozasok alkalmaval, mind azokon kivul igyeksziink igenyes, 
korosztalynak megfelelo kortars es klasszikus meseket, verseket, 
mondokakat megismertetni a gyermekeinkkel.

Mesehallgatasra a gyermekeknek a nap folyaman barmikor van lehetosegiik. Igeny szerint a 
meseolvaso sarokba felrevonulva az altaluk valasztott vagy kert mese felolvasasara tdbbszdr 
is van lehetoseg a mindennapokban. Igyeksziink evszakhoz, iinnephez vagy a csoport 
mindennapi esemenyeihez kapcsolodo meseket valasztani, felkinalni a gyerekeknek, ezaltal is 
gyarapitva tudasukat, illetve segiteni a szamukra meg erthetetlen dolgok feldolgozasat.

A mondokazast a mindennapi eletunkbe, a jatektevekenysegekbe es a gondozasi muveletekbe 
is beillesztjuk, ezaltal bovitve a szokincset, fejlesztve a ritmuserzeket. Ezaltal is kozelebb 
keriil a kisgyermek a kisgyermeknevelohoz es az utanzasra alapozva elsajatitja a szamara 
erdekes mondokakat es versikeket.

A gyerekek nagy orommel hallgatnak, mondogatnak koruknak megfelelo, rd videbb verseket 
is, melyeket keresiikre gyakran ismetlunk, mig a vegen mar veliink egyiitt mondogatjak 
azokat.



Mindezeket gyakran eszkozok, babok hasznalataval 
tesszuk szinesebbe, de egyfajta ritualet teremt a 
mesetarisznya, a mesedoboz hasznalata is, melybol a 
gyerekek szeme elott bukkannak eld szeretheto figurak 
es kedves targyak, eszkozok, bevezetve vagy akar el is 
jatszva a meset, verset, monddkat.

Intezmenyunkben irodalmi faliujsag is talalhatd. Itt 
kulonbozo csoportositasban irodalmi ajanlok, mesek, 
monddkak, versek szerepelnek, hogy a sziilok szamara 
is elerthetove valjon a napkozben elhangzo muvek 
szovege. A faliujsag celja, hogy a sziilok a kortars es klasszikus gyermekirodalom sokszinu, 
ertekes skalajabdl tudjanak meriteni, ezzel segitve oket a megfelelo esztetikai erteku irodalmi 
mu otthoni hasznalatra valo kereseseben.

Zenei neveles
A zenei neveles teren szinten torekszunk az igenyes 
dalanyag kivalasztasara, mely hangteijedelmeben, 
zeneisegeben megfelel az adott korosztalynak. Ezen 
kivul ritmusgyakorlatokkal, hangszerekkel valo 
ismerkedessel tesszuk valtozatosabba, szinesebbe a 
gyermekek bolcsodeben toltott idejet.
„Zenedobozunkba” orommel kukucskalnak be es 

veszik eld, hogy kiprdbalhassak a kulonbozo fajtaju 
hangszereket, dobokat, csorgodobokat, csorgoket, 
xilofonokat, esobotokat, cintanyerokat, 
triangulumokat. Enekkel vagy ritmikus mondokaval 
kisert jatekokat jatszunk. Hasznaljuk a tenyerunket, 
talpunkat is tapsolasra, dobogasra kiilonbozo ritmusok menten. A kislanyok eloszeretettel 
hasznaljak porgos kis szoknyaikat a tancos elemek megjelenitesehez.
Az enekes foglalkozasok alkalmaval a tehetseges kisgyermekneveldink heti rendszeresseggel 
igyekeznek elo furulyaszoval elvarazsolni a gyermekeket.

Heti programtervezet - termeszetre I hagyomanyra koncentralva

Temakor: Teli idojarassal, termeszeti jelensegekkel, oltozekkel valo ismerkedes 
Evszak: tel
Korcsoport: 2- 3 ev

Heti temakor: Termeszeti valtozasok

Nap Tevekenysegi 
forma Tevekenyseg

Hetfd Komyezeti neveles

Ismerkedes a teli evszakkal
Teli bltozek kellekei: sapka, sal, kesztyu stb. 

A gyermekek havazassal, szankdzassal kapcsolatos 
elmenyeinek megbeszelese 
Evszakhoz illo dalok eneklese



Kedd Vizualis neveles Hoeses - festes ujjal

Szerda Jatekos testneveles

Jatekos tomagyakorlatok hullahopp karika 
segitsegevel

Bemelegites: jaras, futas, driasjaras labujjhegyen, 
karok magastartasban

F6 gyakorlat: paros labbal ugralas a foldre helyezett 
karikakba

Csoportos jatek: cinkek imitalasa, tapsra menedek 
keresese a havazas elol

Visszavezetes ajatekba: madareteto epftese legobol

Csiitortok
Irodalmi es 

anyanyelvi neveles Mora Ferenc: A kesztyu

Pentek Zenei neveles
Furulya hangszer kisereteben: 

„Nagy a ho igazan” 
„H6embemek se keze, se laba”

Heti programtervezet - termeszetre I hagyomanyra koncentralva
Temakor: Tavaszi idojaras es az ebredd termeszet tanulmanyozasa

Evszak: tavasz
Korcsoport: 2- 3 ev

Tevekenysegekben megvaldsulo „tanulas”

Hetfd Komyezeti neveles
Beszelgetes a tavaszi idojarasrol, a komyezet 

valtozasairol
Tavaszi kepeskonyvek nezegetese, viragokkal, 

fakkal vald ismerkedes

Kedd Vizualis neveles Orgona festese

Szerda Jatekos testneveles

Bemelegites: futas, jaras gyakorlatok 
Allatok jarasanak utanzasa: mackojaras, nyul 

ugras, bekaugras, pokjaras 
Jatek: Golya probalja elkapni a tobol kiugralo kis 

bekakat

Csiitortok
Irodalmi es 

anyanyelvi neveles
Tavaszvaro versek: 

Agh Istvan: Viragosat almodtam 
Szabo Lorinc: Tavasz

Pentek Zenei neveles
Tavaszvaro dalok eneklese: 

„Suss fel, nap” 
„Tavaszi szel” 

„En kis kertet kerteltem”



A gyermeki tanulas alapveto formaja a bolcsodes korban az utanzas. A tanulasi folyamat a 
jatekos jelleg dominalasaval a spontaneitasra, az onkentelen figyelmere epiilve alakul ki. 
Folyamatosan jelen van bolcsodei let minden szinteren, nemcsak a tevekenysegekbe agyazott 
ismeretszerzes soran valosul meg, a gyermek folyamatos megfigyelesere epul. A gyermeket 
kivancsisaga, nagyfoku mozgasigenye iranyitja, ezert fejlesztese az egesz bolcsodei nap 
folyaman adodo helyzetekben, termeszetes es szimulalt komyezetben, a kisgyermeknevelo 
altal kezdemenyezett legkulonbozobb tevekenysegi formakban valosul meg.

Kisgyermekneveloink feladata a tervezes, illetve a tevekenysegekhez megteremteni a 
megfeleld felteteleket, a tamogato- es biztonsagos kdmyezetet, a kellemes, baratsagos legkort. 
Fontos, hogy az eszkozoket eldre kikeszitse, ezek esztetikusak es megfeleld szamuak 
legyenek. Lenyeges, hogy a neveld nyitott legyen a gyermekek jelzeseire, igenyeire, 
elmenyeire, motivalja dt.

Bolcsodenk folyamatosan kapcsolatban all egy konduktor es egy gyermek pszichologus 
szakemberrel. A fejleszto pedagdgus segitseget nyujt a mindennapokban felmerulo 
problemakban. Rendszeresen gyakorlati tanacsokkal, mozgasgyakorlatokkal, beszedfejleszto 
mddszerekkel, tanacsokkal latja el a beszedeben, vagy mozgasaban elmaradott gyermekeink 
kisgyermekneveloit.

Intezmenyiinkben kapott helyet a keruleti gyermekpszicholdgus, aki havonta tobb alkalommal 
latogatja meg bolcsodei csoportjainkat. A csoportban felmeriilo problemakat megbeszelve 
nyujt tamogatast a kisgyermekneveldknek. Elsosorban a keruleti bolcsodekbe jard csaladok 
reszere biztosit fogadoorakat, de keszseggel all a dolgozdk rendelkezesere is.

Jogok es erdekvedelem
A szemelyisegi jogok vedelmenek elve
A bolcsode minden dolgozoja a gyermekek szemelyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az 
adatvedelmi torvenyben eloirtakat, a gondozott gyermekek es szuleik szemelyisegi jogait 
vedi, tiszteletben tartja. Az intezmenyi titkot megorzi, munkajarol tajekoztatast, felvilagositast 
csak kozvetlen felettese engedelyevel adhat.

A gyermeknek joga van:
- testi, erzelmi es erkolcsi fejlodeset, joletetet biztosito, sajat csaladi komyezeteben torteno 

nevelkedeshez,
- segitseget kapni a sajat csaladjaban valo nevelkedeshez, szemelyisegenek 

kibontakoztatasahoz,
- fejlodesere artalmas komyezeti es tarsadalmi hatasok elleni vedelemre,
- az emberi meltosaga tiszteletben tartasahoz, a bantalmazassal, az elhanyagolassal es az 

informacids artalommal szembeni vedelemhez.

A gyermeki jogok vedelme minden olyan szemely kdtelessege, aki a gyermek nevelesevel, 
gondozasaval, iigyeinek intezesevel foglalkozik.
A szulo jogosult es koteles arra, hogy a gyermeket csaladban gondozza es a gyermekek 
sziiksegleteinek megfeleld felteteleket (pl. lakhatas, etkezes, ruhazattal vald ellatas) biztositsa.

Kapcsolattartas mas intezmenyekkel
A bolcsode az eredmenyes mukodes erdekeben kapcsolatot tart a Csalad- es Gyermekjdleti 
Kozponttal, Pedagogiai szakszolgalattal, a vedonokkel, a Gyamhivatallal, az ovodakkal.



11.4 Gyermekkert Boksode

1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
Ferohely: 72 fd

Megkozelithetoseg:
BKV jarmuvekkel
- 3-as metro Megallo: Corvin-negyed
- 9-es autobusz Megallo: Horvath Mihaly ter
- 83-as trolibusz Megallo: Horvath Mihaly ter

Szemelygepkocsival 
- az intezmeny elott a Nagy Templom utcaban es komyeken lehet parkolni, a parkolasert 
fizetni kell, 
- parkolasi dij fizetes nelkiil varakozas igenybevetele: hetkoznaponkent 8.00-8.30 ora, 
valamint 15.30-17.00 ora kozott, igenybejelentes a bolcsodevezetonel.

Boksodenk multja, jelene, jovoje es kornyezete

„ELSO FERENCZJOZSEF Istenkegyelmebol 
AusztriaiCsdszdrCsehorszdgKirdlyastb.es 

Magyarorszag Apostoli Kirdlya dicso uralkoddsa es 
ERZSEBETAusztriai Csaszarne es Magyar Kiralyne 

OFelsege legmagasabb vednoksege alatt 
emelte

a Budapesti Elso Bblcsodei Egylet
ezen uj intezetet a szegeny munkas nokgyermekei szamara 

1876-ban sfelszenteltetett 1877janudrius 1 len" 
(abejarati marvanytabla felirata)

A bolcsode epiiletet 1876 eveben epitettek Ybl Miklos tervei alapjan. Az intezmeny 1877-ben 
nyitotta meg a kapuit, a kisgyermeket nevelo csaladok elott. Az elso bolcsodek a szegeny 
csaladok szamara jelentettek nagy segitseget, mivel a sztilok biztonsagban tudhattak 
gyermekeiket. Jeles tortenelmi szemelyisegek, mint Ferenc Jozsef es Erzsebet kiralyne is 
fovednokei voltak az Elso Pesti Bolcsodei Egyletnek. Az epulet multja meghatarozza jelenet. 
Bolcsodenk a folyamatosan szepulo es megujulo varosresz, a Corvin negyed sziveben 
helyezkedik el. A sok modem epulet kozott biiszken viseli hagyomanyos ktilsojet, mely 
tokeletes harmoniaban all az uj epuletek sokasagaval, megorizve funkciojat es egyediseget. A 
tradicio fontossaga, a hagyomany tisztelete a sztilok es az itt dolgozok szamara is 
meghatarozd ertek.

Az epulet - a padlasteret is beszamitva - haromszintes. Az alagsori reszen talalhatoak a 
kiszolgald helyisegek, a fozbkonyha, a mosoda, a kazanhaz, a ktilonbozo raktarak, a targyald 
(egyben szakmai konyvtar), a soszoba, a miizeum es az oltozok helyisegei. A felso szinten 
van a gyonyorii aula (mely kozossegi szinterkent is mukodik), a csoportszobak, az iroda, az 
ebedlo es a mosogato helyisege. A bolcsodehez tartozik egy csodalatos zart udvar. A 
gyermekeket hat csoportszobaban neveljiik es gondozzuk. A napi munka szervezesenel fontos 
szempont, hogy a szobak nem kozvetlen kertkapcsolatosak. Intezmenyiink sajat 

AusztriaiCsdszdrCsehorszdgKirdlyastb.es


fozokonyhaval rendelkezik, amely az altalunk nevelt korosztalynak a megfeleloen elkeszitett 
mindsegi, korszeru eteleket biztositja.

Bolcsodenk minosegpolitikaja
„ A nehezseg nem az uj eszmek kialakitdsdban rejlik, hanem a regiektol vald 

megszabaduldsban
John Maynard Keynes

A bdlcsodenkben folyo munkat meghatarozza, hogy az ott dolgozok milyen minosegu munkat 
vegeznek. A minosegbiztosftas kapcsan fontos szempont az is, hogy kepesek vagyunk- e 
megfelelni a szulok elvarasainak. A napi tevekenysegiink soran figyelemmel kell kovetniink 
ebben a felgyorsult vilagban a gyermekek megvaltozott igenyeit is. Ezeket a szempontokat 
dsszhangba kell hozni aimak erdekeben, hogy a szuloi elegedettsegi mutatok magasak 
legyenek. Ezert rendkivul fontos a megbizhatosag, a kulonbozo igenyekre adott gyors 
reagalasi keszseg. A minosegbiztositas soran a hiteles kommunikacionak meghatarozo a 
szerepe. Lenyeges a mindennapokban olyan szolgaltatas nyujtasa, amellyel a sziiksegleteket 
maradektalanul kielegithetjiik. Meghatarozo szolgaltatasi marketing a mosoly, a turelem es 
empatia, tovabba a szolgaltatas fizikai es targyi komyezete. Ezert kiemelkedden fontos a 
kisgyermekek eletterenek minel szinesebb kialakitasa. Jelen korunk kihfvasa es egyben celja 
is a mindsegi munka, a mindsegi komyezet.

Bolcsodenk pedagogiai hitvallasa
Bolcsodenk nevelo-gondozo munkajat a multbeli tapasztalatok, hagyomanyok, es a jelenkor 
tapasztalatainak otvozete jellemzi. Hiszen mult nelkul nincsen jelen es jovo,

Intezmenyiink alkalmazkodik a megvaltozott igenyekhez, igy ez alapjan egy uj szemleletu, 
kompetencia alapu bolcsodei neveles kepviseloje, megtartva hagyomanyait.
Pedagogiank lenyeges eleme a feltetel nelktili szeretet es elfogadas, melyet a gondoskodas es 
tdrddes jellemez. Munkankat a felelosseg, valamint a gyermek es csaladjanak 
megismeresenek igenye jellemez.

„ Engem ne emeljen a magasba senki, 
Ha nem tud addig tartani, 

Mig tenyleg felnovok! 
Guggoljon ide mellem, 
Ha nem csak hallani

De erteni is akar,
Hogy kozel legyen a szivdobogdsunk! ”

(Birtalan Ferenc)

Intezmenyiinkben a gyermekeket tisztelet es szeretet ovezi. Fontosnak tartjuk az egyeni, 
szocialis es kognitiv kepessegek kibontakoztatasat.

A gyermekek szamara megteremtett szeretetteljes, biztonsagos, csaladias legkbrben, minden 
gyermek sajat kepessegei szerint fejlodhet, megtapasztalhatja az bnfeledt, szabad jatek 
oromet, elmeny es fantazia vilaga gazdagodhat, mely kepesse teszi ot a kesobbi kreativ 
gondolkodasra, tovabbfejlodesre.

Arra toreksziink, hogy a gondjainkra bfzott gyermekekbol, csaladjaikkal egyuttmukodve, 
szemelyisegi jogaik tiszteletben tartasa mellett, a vilagra nyitott, erdeklodo, fogekony, onalld, 
a tarsadalmi egyiitteles alapveto szabalyait elfogado gyermekeket neveljunk.
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A szolgaltatas teriilete, igenybevevoi celcsoport
A Gyermekkert Bolcsodebe a VIII. keruleti allandd lakcimet igazolo sziilok gyermekeit 
vessziik fel. A sziilok szabadon valaszthatnak a kerulet het bolcsodeje kozul. Intezmenyiinkbe 
evrol- evre folyamatos a tuljelentkezes. A csaladokat a tudatossag jellemzi, fontos szamukra 
a nyitottsag es az emberkozpontusag. Evekre visszamenoleg tapasztalhato, hogy az edesapak 
egyre nagyobb szamban jelennek meg a kulonbozo rendezvenyeinken, fontos szerepet 
vallalva gyermekeik eleteben. A bolcsodevalasztasnal meghatarozo szempont az intezmeny 
kozelsege, jo himeve, mely a sziilok kozotti informaciocseren vagy az iddsebb testver al tai 
megelt tapasztalatokon alapul.

Az intezmeny alapfeladata es egyeb szolgaltatasai
A gyermekek vedelmerol es gyamiigyi igazgatasrol szdlo 1997. evi XXXI. torveny 
ertelmeben intezmenyiink alapfeladata (a szemelyes gondoskodas keretein beliil), hogy a 
gyermekjoleti alapellatas rendszereben biztositsa a kisgyermekek napkozbeni ellatasat - 
neveleset, gondozasat, felugyeletet, etkezteteset bolcsodei alapellatas formajaban. A 
torveny a gyermekeknek 20 hetes koruktol 3, illetve 4 eves korukig (sajatos nevelesi igenyii 
gyermekek eseteben 5, illetve 6 eves korig) teszi lehetove a bolcsodei ellatast.

Alapellatason tuli szolgaltatasaink:
• idoszakos gyermekfeliigyelet,
• sdterapia az oszi es teli honapokban.

Bolcsodenk hetkoznapokon reggel 6 oratol delutan 18 oraig van nyitva.

Bolcsodenk szemelyi feltetelei
Bolcsodenk epiteszeti adottsagait figyelembe veve kell a napirendet megszervezni. Elsodleges 
szakmai szempont a „sajat kisgyermekneveldi rendszer” es a „felmeno rendszer” biztositasa. 
Egy csoporton beliil ketto, illetve harom fd kisgyermeknevelo dolgozik. Az olelkezesi ido 
alatt betartandd kovetelmeny a „sajat gyermek” nevelese es gondozasa. Tovabba fontos 
feladat az bsszehangolt es reszleteiben megtervezett nevelesi celok megfogalmazasa. Teljes 
mertekben figyelembe vessziik azt, hogy a gyermekek mikor erkeznek, es mikor tavoznak 
haza. Ermek megfeleloen alakitjuk ki a kisgyermekneveldi munkarendet. Bolcsodenk nyitott, 
demokratikus elveket kepvisel. Teret enged az individuumnak es az egyenre szabott 
banasmddot helyezi eloterbe. A szuloket megerositi szuloi szerepiikben es a csalad 
tamaszakent ott nyujt segitseget, ahol azt a sziilok igenylik.

Szakdolgozoi letszam
Kisgyermeknevelok:
• 1 fd bolcsodevezeto
• 16 fd kisgyermeknevelo

Dajkak:
•6fodajka

Minden szakdolgozo rendelkezik az eidirt vegzettseggel.

A bolcsode vezetoje koordinalja es feliigyeli a szakmai programban leirtak teljesuleset, 
szervezi a kiilonbozo rendezvenyeket, kapcsolatot tart a sziilokkel. A bolcsodevezeto 
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helyettes egyetemi vegzettseggel, szocialis szakvizsgaval, es pedagogus mindsitessel 
rendelkezik.
Foiskolai es/vagy szakiranyu felsdfoku szakkepesitessel 4 fd rendelkezik.
Montessori kepesitessel 4 fd rendelkezik. A kisgyermeknevelok akkreditalt kepzesben is reszt 
vesznek, gyarapitva ismereteiket.
A kisgyermeknevelok szakmai szemelyisegenek karbantartasat, esetmegbeszelo csoportban 
vald reszvetel lehetosege es pszicholdgus is segiti. Csoportos es egyeni foglalkozason 
lehetoseg nyilik arra, hogy a felmerulo problemakat szakember segitsegevel oldhassuk meg.

A kisgyermeknevelok munkajat 6 fd dajka munkatars segiti, akik gyermekfeliigyeleti es 
takaritoi feladatokat latnak el.
A bdlcsdde orvosa heti 4 draban kiseri figyelemmel a kisgyermekek egeszseges fejlodeset.
Az elelmezessel kapcsolatos feladatokat Ifo elelmezesvezeto dietetikus munkatars latja el. 
Feladatkorebe tartozik a tarsbolcsodekbe jaro gyermekek egyeni es specialis szuksegletii 
etlapjainak bsszeallitasa, tovabba a munkatarsak dietas etrendjenek kidolgozasa is.
A korszeru etelek elkesziteset 2 fd szakacsno es 1 fd kisegito munkatars biztositja.
A bdlcsdde karbantartasi feladatainak ellatasat Ifo karbantarto vegzi.
Az intezmeny sajat mosodaval rendelkezik, melyben Ifo mosodai alkalmazott vegzi a napi 
teendoit. A mosodai alkalmazott feladata tovabba az intezmeny alagsori szintjenek a 
takaritasa, kiilonbozd rendezvenyek utan a tertilet rendbetetele.

Bolcsodenk targyi feltetelei
Intezmenyiink 72 ferohellyel mukodik. A bdlcsdde 6 csoportszobaval rendelkezik („katica”, 
„mackd” , „mehecske”, „pingvin”, „suni”, „pillango” csoport).

A „katica es „mackd”csoport szobai egymasba nyilnak, egy kozos furdoszobaval vannak 
ellatva. A „mackd” csoportszobabol altato terasz nyilik. A ket csoport egy gondozasi egyseg, 
igy esetenkent a kisgyermeknevelonek harom reszteriiletre kell iranyitani a figyelmuket. A 
„katica szoba 40, a macko szoba 22 m2.

A „mehecske” es a „pingvin” csoport onallo szobakent iunkcional, meretiik kozel azonos 42- 
50 m2.

A kovetkezo egyseg a „siini” es „pillango” csoport epiteszetileg szinten nehezitett. A ket 
csoportszoba kozott helyezkedik el a furdoszoba. A feltigyelet biztositasa atgondolt szervezest 
igenyel.

Harom csoportszobank utcafrontos, harom pedig belso, zart kertre nez. Szobaink tagasak, 
vilagosak.

Bolcsbdenkben a neveles, gondozas eszkozei szakmailag tudatosan tervezettek, pedagdgiailag 
celszeruen kialakitottak, megfelelnek a mai, modem kisgyermekneveles elvarasainak. A 
szobak berendezese gyermekkbzpontu, hangulatos, otthonos, esztetikus. A jatekeszkbzdk a 
gyermekek eletkori sajatossagainak es egyeni fejlettsegi szintjuknek, valamint a szakmai 
eloirasoknak megfeleloen vannak osszevalogatva.

Az atadd helyiseg fogadja a bolcsodebe erkezo es tavozd kisgyermekeket es sziileiket. Itt 
talalhatoak az oltozo szekrenyek.
A furdoszobak kozvetleniil kapcsolodnak a csoportszobakhoz (kiveve a „macko” csoportot) 
es az atadohoz/ gyermekdltdzdkhoz. Benniik minden hasznalati eszkbz - pl. mosdd, 



torolkozotarto, tiikor stb- a gyermekek onallosagra neveleset segiti. A gyermekoltozokben 
baratsagos komyezet fogadj a a bolcsodebe erkezo es tavozo kisgyermekeket es sziileiket. A 
kisgyermeknevelok nagy hangsulyt fektetnek a gyermekoltozo dekoralasara, es folyamatosan 
frissitik a faliujsagot. A gyermekek a bolcsodeben sajat ruhajukban vannak.

A bolcsode egy legterii udvarral rendelkezik, amely lehetove teszi a gyermekek szamara az 
egesz kert felfedezeset, a nagy terulet bebarangolasat. Az egybefuggo udvar tovabbi eldnye a 
kulonbozo koru gyermekek szocialis kompetenciajanak pozitiv fejlodese. Az udvaron amyas 
es napos teruletek egyarant talalhatoak. A jatekkeszlet gazdag mozgasfejlodeshez sziikseges 
targyi eszkozok mindegyike biztositott. Egyediilalloan megtalalhato udvarunkon a futo bicikli 
es ketkereku bicikli, melyen az dvodaba mend gyermekek nagy szazaleka megtanul onalldan, 
potkerek nelkiil kerekezni.

A gyermekek elelmezese kiemelkedd jelentoseggel bir. HACCP rendszerben a torvenyi 
eldirasokat betartva, elsosorban idenyjellegu elelmi alapanyagokat hasznalunk fel. Az egyeni 
dietara iranyulo igenyeket szakorvosi igazolas birtokaban biztositjuk.

Bolcsodenk alagsoraban talalhato a Bolcsode Muzeum, melynek a latogatottsaga toretlen.
A Bolcsode Muzeum bemutatja a szakma multjat es jelenet. Lehetoseg nyilik arra, hogy 
atfogoan lassuk a kezdeteket es azt, hogy jelenleg hoi tart a szakma. A Muzeum az allando 
kiallitason tul idoszaki kiallitassal is gazdagitja a latnivalot. Ezen kiviil szakmai konyvtar is 
rendelkezesre all az idelatogatok szamara (amely a bolcsode nyitva tartasa alatt es kizardlag 
olvasdszobakent iizemel).

NEVELESI, GONDOZASI PROGRAMUNK

Neveld- gondozo munkank celja
A csaladban nevelkedo kisgyermekek szamara, csaladias, denis legkorben, csaladjukkal 
szorosan egyuttmukodve, csaladi nevelesiikre epitve, azt kiegeszitve, a nemzeti/etnikai 
hovatartozas tiszteletben tartasaval, a napkozbeni ellatas - neveles, gondozas, etkeztetes, 
feliigyelet- keretein beliil, az eletkori- es egyeni sajatossagokra, sziiksegletekre tekintettel, 
odafordulo szeretettel, elfogadassal, kompetenciaik figyelembevetelevel, szines, egyuttes 
elmenyekbe agyazottan tapasztalatszerzesi lehetosegek biztositasaval, viselkedesi mintak 
nyujtasaval biztositjuk a sokfele valtozatos tevekenyseget, tamogatjuk a harmonikus fejlodest.

Neveld- gondozo munkank feladatai
A bolcsodei neveles- gondozas keretei kozott, a 0-3 eves egeszseges, csaladban nevelkedo 
kisgyermekek napkozbeni ellatasa - nevelese, gondozasa, etkeztetese, feliigyelete - 
csaladjukkal egyuttmukodve, csaladi nevelesiikre epitve pszichoszomatikus sziiksegleteik 
kielegitese, optimalis fejlodesiik eldsegitese. A hatranyos, hahnozottan hatranyos helyzetii, 



veszelyeztetett gyermekek hatranyainak, veszelyeztetettsegenek es azok kovetkezmenyeinek 
enyhitese.

Egeszsegvedelem, az egeszseges eletmod megalapozasa
• A harmonikus testi es lelki fejlodeshez szukseges biztonsagos kdmyezet megteremtese,
• a primer sziiksegletek egyeni igenyek szerinti kielegitese,
• egeszsegvedelem, egeszsegneveles, a komyezethez valo alkalmazkodas es alapvetd 
kulturhigienes szokasok kialakitasanak elosegitese (testi-lelki harmonia kialakulasat es 
megorzeset segito napirend - ezen belul: etkezes, tisztalkodas, oltozkodes, alvas- pihenes, 
szobatisztasagra valo szoktatas es kialakulas segitese, levegozes, mozgas, jatek),
• sziikseg eseten specialis szakember bevonasaval prevencios feladatok ellatasa.

Az erzelmi fejlodes es a szocializacio segitese
• Biztonsagos legkor biztositasa, a bdlcsddebe keriilessel jaro nehezsegek lehetdseg szerinti 
csokkentese, a gyermekek segitese az esetlegesen atelt nehezsegeik feldolgozasaban,
• a kisgyermeknevelo-gyermek kozott szeretetteljes, erzelmi biztonsagot jelento kapcsolat 
kialakulasanak segitese,
• az egyeni sziiksegletek kielegitese a csoportban eles helyzeteben, az en tudat egeszseges 
fejlodesenek segitese,
• a bizalmon es elfogadason alapuld tarsas kapcsolatok alakulasanak, az egyutteles szabalyai 
elfogadasanak, a masik iranti nyitottsag, empatia es tolerancia fejlodesenek segitese,
• lehetosegteremtes a kisgyermekneveldvel es/vagy a tarsakkal kozos elmenyek szerzesere, 
az en ervenyesites es az alkalmazkodas egyensulyanak iranyaba befolyasolva a gyermek 
fejlodeset,
• a kommunikativ kepessegek fejlodesenek segitese a kommunikacids kedv felebresztesevel 
es fenntartasaval (meghallgatas, figyelem, kerdesek megvalaszolasa),
• a szocializacios problemaval kuzdo, lassabban fejlodo, hatranyos helyzetii, elhanyagolt 
gyermekek nevelese-gondozasa fokozott tbbblet- torodessel.

A megismeresi folyamatok fejlodesenek segitese
• Az erdeklodes kialakulasanak, fennmaradasanak, erosodesenek, az erdeklodesi kor 
boviilesenek segitese,
• a kommunikativ kepessegek es a kommunikacids kedv fejlodesenek segitese,
• a gyermek eletkoranak, erdeklodesenek megfeleld tevekenysegek lehetosegenek biztositasa,
• a gyermek igenyeihez igazodo kozos tevekenyseg soran elmenyek, viselkedesi es 
helyzetmegoldasi mintak nyujtasa,
• az onalld aktivitas es a kreativitas tamogatasa,
• az onalld velemenyalkotasra, a dontesre, a valasztasra valo kepesse valas segitese,
• ismeretnyujtas, a tajekozodasnak, a tapasztalatok es elmenyek feldolgozasanak segitese,
• a gyermek tevekenysegenek tamogatd-batorito odafigyelessel kiserese, megerdsitese, az 
onkifejezes lehetosegeinek megteremtese az egyes helyzetekben.

NEVELO-GONDOZO MUNKANK MEGSZERVEZESENEK ELVEI I.
Kapcsolat a szulokkel
Bolcsodenkben kiemelkedden fontosnak tartjuk a szulokkel a korrekt, partner! 
egyuttmukodest. Az egyuttmukodes feltetele a kolcsonos bizalom, az dszinteseg, a hitelesseg, 
a szemelyes hangvetelu (de nem bizalmaskodd), tapintatos, folyamatos kommunikacio, az 
informacio megosztasa. A csalad es a bolcsode kozott kialakult partneri kapcsolat segiti a 
gyermekek harmonikus fejlodeset. A szuld ismeri legjobban gyermeket, igy d tudja a 
legjobban kbzvetiteni gyermeke szokasait, igenyeit, sziiksegleteit, ezzel nagymertekben



segitve a kisgyermekneveld munkajat az egyeni banasmod kialakitasaban. 
Kisgyermekneveloink tapasztalt szakemberek, akik szaktudasukkal, tapasztalataikkal segitik a 
szuloket gyermekeik neveleseben.
A kapcsolattartasnak, tajekoztatasnak tobb fonnaja van. Mivel mindegyik mas- mas szerepet 
tolt be, celszerii minel tobbet alkalmazni koziiluk.

Szemelyes kapcsolat
Else talalkozas: miutan a szulok eldontottek, hogy a mi bolcsodenket valasztjak, es erre mod 
es lehetoseg is adott, felkeresik a bolcsodet es a vezetovel torteno szemelyes beszelgetes soran 
- elso inteiju - megbeszelik, egyeztetik a bolcsodei elet megkezdesenek pontos idopontjat.
Ekkor a sziilo tajekoztatast kap a felvetel folyamatarol, a fokozatos beszoktatas modszererol, 
a bolcsodei napi eletrol es a szakmai munkarol. A sziilok megismerik a bolcsodet, a leendo 
csoportszobat es gyermektik kisgyermeknevelojet. Ez a csalad es a bolcsode 
egyuttmukodesenek elso szintere.

Csaladlatogatas
A csaladlatogatasnak a ceija a gyermeknek es a sziiloknek otthoni komyezetben valo 
megismerese. Az elso csaladlatogatasra a beszoktatas megkezdese elott, vagy a beszoktatas 
elso heteben keriil sor, eldre egyeztetett idopontban. A csaladlatogatasra a kisgyermeknevelok 
a gyermek szamara apro figyelmesseggel kesziilnek (pl. udvozlokartya, melyben kbszontjuk a 
gyermeket, vagy a gyermek jele stb). Ez a gesztus segiti a gyermekkel valo baratkozast. A 
csaladlatogatas soran, a gyermek a megszokott, biztonsagot nyujtd komyezeteben talalkozhat 
a szamara meg ismeretlen szemellyel, a kisgyermeknevelovel, mely altal a baratkozas, 
kapcsolatfelvetel konnyebbe valik. A sziilo/k az otthoni kdmyezetiikben egy kellemesebb, 
oldottabb legkbrben kaphatnak tovabbi, szemelyre szolo informaciokat a bolcsodei eletrol, 
melyebben megismerhetik a kisgyermekneveld szemelyet, es lehetoseguk nyilik szorongasaik 
feltarasara, oldasara ebben a nem hivatalos komyezetben.
A kisgyermekneveld megismerheti a gyermeket a maga termeszetes kbzegeben, megfigyelheti 
viselkedeset, reakcioit es informaciokat gyujthet. A csaladi elet az emberek intim szferajahoz 
tartozik, elofordul, hogy a csaladlatogatasra nem keriil sor, mert a sziilok elzarkdznak eldle. 
Ezt tiszteletben tartva elfogadjuk a szulok ez iranyu kereset. A csaladlatogatas tortehet a 
„sajat kisgyermekneveld” es tars kisgyermekneveld reszvetelevel, valamint ha sziikseges, mas 
szakemberek bevonasaval (vedono, csaladgondozd, gyermekorvos). Kiilonleges esetekben, 
evkozben, ismetelt csaladlatogatast teszunk a csaladoknal. A csaladlatogatasrdl rovid 
beszamolot keszitenek a kisgyermeknevelok a modszertani level utmutatoja alapjan, mely a 
gyermek dokumentaciojanak reszet kepezi.

Napi talalkozasok
Bolcsodenkben a szemelyes kapcsolattartas fontos reszet kepezik a napi talalkozasok. A 
reggeli atvetelnel a kisgyermeknevelok erdeklodnek a gyermekekkel tortent elozo napi 
esemenyekrol, delutan pedig az atadaskor tajekoztatjak a szuloket az aznapi tdrtenesekrdl.
Fogadd ora
A kisgyermeknevelok lehetoseget biztositanak a szulok szamara fogado orakon valo 
szemelyes talalkozasra a gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatok, az esetleg felmerulo 
problemak megbeszelesere (pl. testver varasa, sziiletese). Ezek a talalkozasok alkalmat adnak 
a gyermek minel melyebb megismeresere az egyiittmukodes biztositasara, elmelyftesere. Az 
aktualis problemak megbeszelese, megoldasa, tanacsadas a kisgyermekneveld reszerol mind 
segiti a sziiloket az esetleges felmeriilo bizonytalansaguk enyhitesere.

Csoportos szint



Sziiloi ertekezlet
Az elso sziiloi ertekezletre a nyari zarast kovetoen keriil sor az ujonnan erkezd gyermekek 
szulei szamara. A sztiloi ertekezletet vagy a targyaloba, vagy a bolcsode aulajaba szervezziik. 
Ezen a sztiloi ertekezleten ismerhetik meg a sztilok az osszes kisgyermeknevelot, majd a 
sztiloi ertekezlet vegen mindenki a „sajat” kisgyermeknevelojet. A sztiloi ertekezletet a 
bolcsode vezetoje tartja, aki bemutatja az intezmenytinket, majd tajekoztatja a sztiloket a 
beiratkozas meneterol, milyen papirokat kell beszereznitik ahhoz, hogy a gyermektik felvetele 
megtortenjen. A sztilok tajekoztatast kapnak intezmenytink hazirendjerol, napirendjerol, a 
beszoktatas meneterol. A sztiloi ertekezlet vegen lehetoseg van a kerdesek feltevesere, illetve 
megvalaszolasara.

Csoportos sziiloi ertekezletek
Az elso csoportos sztiloi ertekezletre az elso „hivatalos” sztiloi ertekezlet utan kertil sor. 
Miutan befejezodott a sziiloi ertekezlet minden kisgyermekneveld a sajat csoportszobajaba 
fogadja az „uj” sztiloket egy reszletesebb, szemelyre szolo tajekoztatas celjabol. Itt lehetoseg 
nyilik a csoportszoba megismeresere, illetve a kisgyermekneveldvel valo kapcsolatfelvetelre. 
A kisgyermeknevelok a csoportra vonatkozd tajekoztato utan szemelyesen beszelik meg a 
szulokkel a beszoktatas lehetseges idopontjat, felajanljak a „bolcsddek6stolgatd” lehetoseget, 
illetve tajekoztatjak a sztiloket az iizenofuzet tartalmardl, es, arrol, hogy milyen felszerelest 
kell hozniuk az elso napra. A tajekoztato vegen lehetoseg nyilik az esetleg felmertilo kerdesek 
megvalaszolasara.
Ev kozben tovabbi lehetoseg van a csoportos sztiloi ertekezletek megtartasara az adott 
csoportra vonatkozoan. Hatekonyabb, interaktivabb, nepszerti a sztilok koreben. Lenyege, 
hogy a sztilok az adott csoporttal kapcsolatos altalanos tajekoztatas mellett, konkret 
gyermeknevelesi kerdeseik megbeszeleseben is segitseget kapjanak egymastol es a 
kisgyermekneveloktol. Ez a fajta sztiloi ertekezlet lehetoseget ad a kisgyermekek eletkori 
sajatossagairol valo beszelgetesre es az ezzel kapcsolatos egyeb nevelesi, gondozasi 
nehezsegek megvalaszolasara, atbeszelesere. A sztiloket foglalkoztato kerdeseknek a 
felmeresere a sziiloi ertekezlet elott lehetoseg nyilik, de konkret kerdes nelkiil is egy 
csoportvaltas is alkalmat teremthet egy bsszehivott csoportos sztiloi ertekezlet megtartasara.

Sziilocsoportos beszelgetes
A sziilocsoportos beszelgeteseken a sztilok gyermeknevelesi kerdeseinek, nehezsegeinek 
osszegyujtese utan, az adott temakban csoportos beszelgeteseket szerveziink. Elsosorban 
azokat a sztiloket vaijuk, akik inkabb gyakorlati tanacsokra vagynak, szivesen fogadjak mas 
sziilok tapasztalatait, meglatasait az adott temaban. A sziilocsoportos beszelgeteseket a 
kisgyermeknevelok vezetik.

Eloadasok
Az eldadasokat azoknak a sziiloknek ajanljuk, akik szivesen hallgatnak ktilonbozd temakban 
szakemberek tolmacsolasaban eldadasokat. Az eloadasokon a meghivott szakemberek az 
adott temakban tajekoztatjak a sztiloket a kisgyermekek eletkori sajatossagainak fontosabb 
aspektusairol, melyek vegen lehetoseget biztositanak a sztilok aktualis kerdeseinek 
megvalaszolasara.
A sztilok, irodalmi eldadason vehetnek reszt, ahol neves egyetemen tanito szakember segit 
eligazodni a kortars irodalmi alkotasok es kiadvanyok kozott.
Bolcsodenkben rendszeresen meghivott vendegek: gyermek fogorvos, gyermekorvos, 
pszichologus, egyetemi oktato, dietetikus (bolcsodenk elelmezesvezetoje), ovodavezeto.

Kozossegi szint



Bolcsode „kostolgatd”
Celja intezmenyunk megismerese, kapcsolatfelvetel a leendb kisgyermekneveldvel, 
beszelgetes, kbzbs jatek. Intezmenyiinkbe a bolcsode kostolgato lehetoseget a bolcsodei 
beszoktatas elott ajanljuk fel a szuldknek es kisgyermekuk szamara. Heti 2 alkalommal 10- 
1 Ih-ig az udvaron biztositjuk ezt a lehetoseget. A bolcsode „kostolgatd” segfti a beszoktatast, 
hisz a gyerekek a beszoktatas elsb napjan mar egy ismert kbmyezetbe erkeznek, a hely mar 
ismeros es nem idegen szamukra.

Csaladi delutanok
Hagyomanyaink kbzbtt szerepel, a bolcsodei elet kbzbssegi, tamogato funkciojat kihasznalva, 
hogy szerveziink csaladi programokat. Csaladi delutant evente ket alkalommal tartunk. 
Ezeken a napokon uzsonna utan a sziilok- nagysztilbk, testverek a csoportszobaban / jo idd 
eseten az udvaron/ egy vidam onfeledt jatekban vehetnek reszt gyermekeikkel kbzbsen. A 
csaladi napokon igyekszunk kozos kreativ tevekenysegekre dsztdnbzni a gyermekeket, es 
sziileiket.

Faliujsag
Minden nevelesi egysegben, a gyermekoltozok falan, faliujsagokon tajekoztatjuk a szuldket a 
bolcsodenket erinto fontosabb informacidkrol es az aktualis esemenyekkel kapcsolatosan, 
melyek mindegyike szinten a kapcsolatepites, fenntartas es segftsegnyujtas jegyeben zajlik. Itt 
keriil elhelyezesre a bolcsode hazirendje, az intezmeny rendszeriinkbn beltili es kivuli segito 
szakemberek, valamint a keruleti intezmenyek elerhetbsege, a heti etlap, befizetesek 
idopontja, es minden egyeb aktualis informacio, ami a gyermekek ellatasat erinti.

NEVELO-GONDOZO MUNKANK MEGSZERVEZESENEK ELVEIII.
„Sajat kisgyermeknevelo”- rendszer
Bolcsodenkben a „sajat kisgyermeknevelo”- rendszer a szemelyi allandosag elven alapul, 
mely nem merev rendszer, de biztositja, hogy tbbb figyelem jusson minden gyermekre. A 
szakmai alapelveknek megfelelden csoportjainkban a gyermekek egy resze (4-6-7 gyermek) 
egy kisgyermeknevelohoz tartozik. A „sajat kisgyermeknevelo” szoktatja be a gyermekeket a 
bblcsbdebe, 6 segiti at a bolcsodei elet soran adodo nehezsegeken, b tartja szamon egyeni 
igenyeiket, problemaikat, szokasaikat es b kiseri nyomon fokozott figyelemmel a fejlbdesiiket 
a bolcsodei ellatas egesz idotartama alatt b a kisgyermeknevelbje (felmenbrendszer). Az 
ugynevezett blelkezesi idoben - az- az idbszak, amikor mindket kisgyermeknevelo a 
csoportban tartozkodik- idejet elsosorban a „sajat” gyermekei nevelesere, gondozasara 
forditja.
Gyermekcsoportok szervezese
A bolcsodei gyermekcsoport letszamat jogszabalyok hatarozzak meg. Intezmenyunk 
adottsagainak fuggvenyeben normal bolcsodei csoportban 2014. szeptember 1-tol, 14 
gyermek neveleset biztositjuk. A korabbi tapasztalatok megerositettek bennunket abban, hogy 
ennel magasabb letszamot szakmailag nem tartjuk elfogadhatonak. A megengedettnel tbbb 
gyermek nem csupan ellatasi problematjelent a kisgyermeknevelonek, hanem nagyobb a zaj a 
csoportban, valoszinusithetoen tbbb a konfliktus, megterhelbbb az alkalmazkodas a 
gyermekek szamara, kevesebb a lehetbseg az egyeni banasmodra.
A gyermekek a bolcsodei ellatas teljes idotartama alatt ugyanabba az eletkor szerinti homogen 
gyermekcsoportba jamak, de elofordul, hogy szeptemberben csoportvaltasra keriil sor. 
Homogen es vegyes csoportok egyarant elbfordulnak, de tbrekszunk arra, hogy a gyermekek 
kbzbtt 8-10, maximum 12 honapnal nagyobb fejlettsegbeli kiilbnbseg ne legyen.



Napirend
Bolcsodenkben toreksziink a gyermekek napirendjenek jol szervezett, folyamatos es rugalmas 
kialakitasara, mely figyelembe veszi a gyermekek igenyeit, szuksegleteit, ezaltal megteremtve 
a nyugodt, folyamatos neveles, gondozas felteteleit, aimak megvalositasat, igy biztositva 
szamukra a biztonsagot, kiszamithatosagot, aktivitast es az onalldsodas lehetoseget.
A csoportokban, a napirenden beliil az egyes gyermekek egyeni igenyei ugy vannak 
kielegitve, hogy kozben a csoport eleteben is attekintheto rendszer van, a gyermekek 
tajekozodnak a varhato esemenyekrol (tisztalkodas, etkezes, alvas) nines felesleges varakozasi 
ido. Ez egyben a csoport belso nyugalmat is biztositja. A napirend kialakitasanal a 
kisgyermeknevelok figyelembe veszik a gyermekek eletkorat, fejlettseget, egyeni 
szuksegleteit, otthoni eletet, eletritmusat, az adott evszakot es idojarast, 
a csoportletszamot, a targyi es szemelyi felteteleket es egyeb tenyezoket (pl. a bolcsode 
nyitasa, zarasa, stb.). Lenyegesnek tartjuk a jo munkaszervezest, a kisegito szemelyzet -, 
dajkak, elelmezesben dolgozok - osszehangolt munkajat.

Napirend
06.00 - 08.00 Gyermekek bevetele,

szukseg szerint WC hasznalat, kezmosas,
08.00-08.30 Reggeli
A gyermekek bevetele szunetel!

08.30 - 10.00 Gyermekek bevetele 
szabadjatek 
jo ido eseten az udvaron 
rossz ido eseten a szobaban

10.00-10.15 Tizorai
10.15-11.30 Szabadjatek

jo ido eseten az udvaron 
rossz ido eseten a szobaban

11.30 - 12.00 WC hasznalat, kezmosas
Ebed
Fogmosas

12.00- 15.00 Csendes piheno
15.00-15.15 Ebreszto

cipohuzas, WC hasznalat, kezmosas
15.15 - 15.30 Uzsonna
15.30- 18.00 Szabadjatek

Gyermekek haza adasa

Beszoktatas (adaptacio) - sziilovel tortend fokozatos beszoktatas
Bolcsodenkben a sziilovel tortend fokozatos beszoktatas a csaladdal valo egyuttmukodest 
helyezi eldterbe. Az anya/sziilo vagy a beszoktatast vegzo mas, a gyermek szamara ismeros 
szemely jelenlete biztonsagot ad a kisgyermeknek, es megkonnyiti az uj komyezethez valo 
alkalmazkodasat. A kisgyermek es a kisgyermeknevelo kozott fokozatosan alakul ki az 
erzelmi kapcsolat, kotodes, mely segiti a gyermeket uj komyezetenek elfogadasaban, 
megkonnyiti a beilleszkedest a bolcsodei kozossegbe, mersekeli az adaptacio soran mutatkozo 
stressz reakeiok (pl. etkezesi, alvasi nehezsegek, nyugtalansag, siras, tiltakozas, a szulohoz 
valo fokozott ragaszkodas, a viselkedesben, szokasokban, az onallosag teren jelentkezd 
esetleges valtozasok stb.) sulyossagat, iddbeni elhuzddasat.
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Az elso heten a szemelyi es targyi komyezet megismeresere, a gyermek sziiksegleteinek a 
bolcsodeben torteno kielegitesere helyezzuk a hangsulyt, melyet az szulo vegez. Igy a 
gyermek a szuldvel egyiitt ismerkedik meg kisgyermeknevelojevel, az uj komyezetevel, 
targyakkal, szemelyekkel es szokasokkal. A kisgyermekneveld megfigyeld, erdeklodo, kivaro 
a kapcsolat alakulasa szempontjabol, majd a gyermek reakcidit figyelembe veve kb. 4-5 
napon belul fokozatosan, atveszi a szulotol a gondozasi tevekenysegeket, de a sziilo meg 
jelen van. A masodik hettol a gyermek fokozatosan egyre tobb idot tolt a szulo nelkiil a 
bolcsodeben, az egesz napja a bolcsodei elet szerint zajlik.

A beszoktatas idotartama 2 hetig szokott tartani, de eldfordulnak egyeni elteresek is. Egy 
csoportban egy kisgyermekneveld egyszerre egy gyermekkel foglalkozik, de kollegandjevel 
parhuzamosan is vegezheti a beszoktatast. A szuldvel torteno fokozatos beszoktatas 
lehetoseget nyujt a szulo es a kisgyermekneveld kapcsolatanak kialakulasahoz, a kolcsonos 
egyuttmukodeshez. A sziilo es a kisgyermekneveld kapcsolata dontoen befolyasolja a 
gyermek bolcsodei adaptaciojat, es kozvetlen hatasa van a gyermek egesz bolcsodei eletere. A 
kisgyermeknevelonek a gyermek iranti figyelme, szeretetteljes odafordulasa a szuloben 
megerositi a kisgyermekneveld iranti bizalmat, es ezt a bizalmat kozvetiti a szulo a gyermeke 
fele, mely a kisgyermekneveloi munka elismereset es ertekeleset eredmenyezi.

Elelmezes
Bolcsodenkben nagy hangsulyt fektetiink a gyermekek etkeztetesere, hiszen a megfelelo testi 
es szellemi fej lodes egyik alappillere az egeszseges taplalkozas.

Alapveto celunk, hogy minden gyermek megkapja a korcsoportjanak megfelelo energia es 
tapanyagtartalmu etrendet, mely a napi sziikseglet 75%-t teszi ki. Ennek tiikreben naponta 
negy etkezest biztositunk, ket fo etkezest, a reggelit es ebedet, valamint ket kisetkezest, a 
tizdrait es uzsonnat. A gondozottak ellatasa mellett igenybe veheto a dolgozok szamara napi 
ketszeri etkezes.
A Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek intezmenyei koziil hazunkban sajatos modon dietetikus 
vegzettsegu elelmezesvezeto dolgozik, ennek koszonhetoen napra keszen tudunk segitseget 
nyujtani barmely a taplalkozas teriileten felmeriilo problema kapcsan, ide ertve a kiilonbozo 
taplalek allergiakat, intoleranciakat, autoimmun betegsegeket es akut eseteket. 
Szemleletmodunk egyik fo iranyvonala, hogy a taplalkozassal ne csupan egy alapsziiksegletet 
elegitsunk ki, hanem a gyermekek egeszsegnevelesere is toreksziink.

Az etlaptervezes soran gondosan iigyeliink arra, hogy minel tobb elehniszerrel es 
dtelfeleseggel megismertessuk a kisgyermekeket, mindemellett ezeket meg is szerettessuk 
veluk. Fo szempontunk a valtozatossag es az idenyjelleg megtartasa. Fokozatosan vezetjuk be 
mindennapjainkba a reform etkezes sajatossagait, mind az alapanyagok, mind a 
konyhatechnoldgia tekinteteben. Az etkezesek soran igyeksziink onalldsagra nevelni a 
gyermekeket, csoport szinten reszt vesznek a teritesben es a talalasban.
A taplalkozason tul nagy hangsulyt fektetiink a mozgasra, hiszen az szinten az egeszseges 
eletmod szerves reszet kepzi. Ugy gondoljuk, hogy ezt a szemleletmodot mar egeszen 
kisgyermek korban at kell adnunk es kepviselnunk kell.

Munkankat mindig a jelenleg ervenyben levo jogszabalyok alapjan vegezzuk. Intezmenyiink 
2002-ben megszerezte a HACCP szabvany szerinti tanusitvanyt, mely kbvetelmenyeit azdta is 
napi szinten betartjuk, ezaltal elerve es biztositva az elelmiszer biztonsagot.

A bolcsodei neveles-gondozas fobb helyzetei



A neveles- gondozas valamennyi helyzetenek celja, a gyermek testi-lelki harmoniajanak 
elosegitese, melyhez hozzatartozik a szemelyi- es targyi komyezettel valo osszhang is, ezert a 
neveles-gondozas valamennyi helyzeteben lehetoseget biztositunk a kisgyermekek szamara, 
hogy koruknak, erdeklodesiiknek, pillanatnyi psziches sziiksegleteiknek megfelelden 
ismerkedhessenek szemelyi- es targyi komyezetiikkel ugy, hogy viselkedesi mintat es 
segitseget kaphassanak az optimalis es sokoldalu fejlodeshez, szocializaciohoz. A gondozas 
(testi sziiksegletek kielegitese) es a jatek a bolcsodei elet egyenranguan fontos helyzetei, 
melyekben lenyegesnek tartjuk a gyermek szabad aktivitas iranti igenyenek es kompetencia 
erzesenek erositeset. A gyermekek szamara a bolcsodei elet legyen elvezetes, reszvetelre 
motivald, elmenyeket biztosito, tarsas kozegben zajlo, interakcidt osztonzo.

Gondozas- neveles
Intezmenyunkben a kisgyermekek gondozasa olyan bensoseges folyamat a kisgyermeknevelo 
es gyermek kozott, melynek elsodleges celja a gyermek alapveto szuksegleteinek kielegitese 
es onellatasra valo nevelese. A kisgyermekek a bolcsodebe keriilestol aktivan reszt vesznek a 
gondozasi helyzetekben ugy, hogy kbzben erzik kisgyermeknevelojuk figyelmet, biztatasat, 
tamogato segitseget. Sikeres prdbalkozasaikat neveldik megerositessel, dicserettel 
jutalmazzak, mely noveli egyuttmukodesi kedviiket. A sikertelensegert nem jar elmarasztalas, 
inkabb tovabbi biztatas. Az egyes onellatd mozzanatok megtanulasara sokszori gyakorlasi 
lehetoseget biztositunk. Kisgyermekneveloink kiilonos figyelmet forditanak a gyakorlashoz 
sziikseges szemelyenkent nyujtott elegendo ido megadasara, a szokasok es az onalldsodas 
kialakitasara, a gondozas kozbeni elfogado magatartasra, a gyermekek szamara adott 
rendszeres visszajelzesek biztositasara, kommunikacidjuk erzelmi telitettsegere, mely 
mindegyike segiti a kisgyermekek szamara az onelfogadast, a szemelyes es szocialis 
kompetenciak alakulasat.

Jatek
A jatek a gyermekkor legfontosabb tevekenysege, segiti a vilag megismereset es befogadasat, 
elosegiti a testi, az ertelmi, az erzelmi es a szocialis fejlodest. Kisgyermekneveloink a jatek 
felteteleinek (megfelelo legkor, elmeny, hely, ido, eszkozok) megteremtesevel es tudatos 
neveldi magatartasukkal (tamogato, engedd, elfogado attitud) segitik az elmelyult, szabadon 
valasztott, nyugodt jatektevekenyseget, a kreativitast. Biztositjak a jatekban rejlo 
kezdemenyezesi lehetosegeket, szerepvallalast, tamogatjak a tarsas kapcsolati fejlodest, a 
tarsak viselkedesenek mintanyujtd szerepet, segitve a szocialis kepessegek fejlodeset, kiilonos 
figyelmet forditanak maga a jatek es a tobbi gyermekkel valo egyiittlet elmenyt nyujto 
oromforras szerepere.

Mondoka, enek-zene
Bolcsodenkben a sokretti zenei elmeny atelese, a zene megszerettetese a gyermekek 
mindennapjainak fontos reszet kepezi. Lehetoseget ad a csoportban a deriis, baratsagos legkor 
megteremtesehez, a tapasztalatszerzesre, a komyezet hangjainak megfigyelesere, a 
kisgyermeknevelo kellemes enek- es beszedhangjanak, spontan diidolgatasanak, ritmusos 
szovegmondasanak, a dallam es ritmushangszerek hallgatasanak, megszolaltatasanak, a kozos 
eneklesnek elmenyt nyujto atelesere. A kisgyermeknevelok az alkalmazott jatekos 
mondokakat, gyermekdalokat, nepdalokat es ertekes zenemuveket a gyermekek eletkori 
sajatossagaihoz, egyeni fejlettsegehez, erzelmi, hangulati allapotahoz igazodva valasztjak ki, 
felkeltve a gyermekek erdeklodeset, formalva esztetikai erzekuket, zenei izlesuket, apolva a 
hagyomanyok tovabbeleset, erdsitve erzelmi biztonsagukat, fejlesztve zenei emlekezetiiket, 
zenei anyanyelvuket. A zenei elmenyek szinterei a csoportszobak es az aulankba szervezett 
eld zenei eloadasok, melynek sajatossaga, hogy a munkatarsaink es a szulok kozos 
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produkcioja altal jutnak a kisgyermekek zenei elmenyhez. Bolcsodenkben reggel 7-9 h-ig 
halk zene szol, hogy az erkezo gyerekeket es szuleiket .minel bensosegesebb iegkor fogadja.

Vers, mese
A vers, mese nagy hatassal van a kisgyermekek erzelmi-, ertelmi- (ezen belul beszed, 
gondolkodas, emlekezet es kepzelet) es szocialis fejlodesere. A versnek elsosorban a ritmusa, 
a mesenek pedig a tartalma hat az erzelmeken keresztul a szemelyisegre. Ezen lehetosegeket 
figyelembe veve, bolcsodenkben, a nepi es irodalmi muveken, a verseles, meseles, kepes 
konyv-nezegetes, a mindennapi tevekenysegbe agyazottan a kisgyermeknevelok olyan 
elmenyeken keresztul biztositott tapasztalatok es ismeretek elsajatitasat segitik, melyben 
fejlodik a kisgyermekek emberismerete, a fohossel valo azonosulas altal empatiaja, 
gazdagodik a szokincse es az onallo velemenyalkotas kialakulasa. Az anyanyelvi elmenyek 
szinterei a csoportszobak es az udvar. A VIII. keruleti bolcsodekben irodalmi szakmai csoport 
mukodik, melynek celja, hogy a kortars irodalmat megismertessek a szulokkel. A megfelelo 
irodalmi neveles ebben a korban is nagyon fontos es sok sziilohoz nem emek el ezek az 
alkotasok. Bolcsodenkben az irodalmi eloadasokon kiviil folyamatos szoroanyaggal 
probalunk segitseget nyujtani a gyerekeknek szolo kiadvanyokrol. Az aulaban erre a celra 
kialakitott faliujsagon folyamatos tajekoztatast talalnak az erdeklodd sziilok.

Alkoto tevekenysegek
Intezmenyiinkben a kisgyermekek eleteben az alkototevekenyseg oromforraskent van jelen. 
Lehetoseget nyujt sajat tapasztalatok, kozos, egyiittes elmenyek megelesere, az erzelmek 
feldolgozasara es kifejezesere (onkifejezes), a komyezettel valo kommunikaciora, melyet a 
kisgyermeknevelo a napi jatektevekenysegbe integraltan biztosit. A kisebbek csoportjaban 
mindezt a kiilonfele anyagokkal (homok, viz, textil, gyurma stb.) valo ismerkedessel, 
nagyobbaknal a feltetelek biztositasaval, az egyes technikak megmutatasaval, a gyermekek 
pillanatnyi igenyeinek megfelelo technikai segitsegnyujtassal, az alkotokedv fenntartasaval, 
az alkotasok elismeresevel es megbecsulesevel, megdrzesevel segiti elo, biztositva ezaltal a 
tevekenyseg iranti erdeklodest es a szemelyisegfejlodesre gyakorolt hatas ervenyesiileset. Az 
alkoto elmenyek biztositasanak szinterei a csoportszobak es az udvar.

Mozgas
Csecsemo- es kisgyermekkorban alakulnak ki es fejlodnek a mozgas alapvetd formai. A 
mozgasigeny rendkivul nagy, ezert bolcsodei eletiink minden helyszinen biztositjuk a minel 
nagyobb, biztonsagos, veszelyforrasoktol mentes mozgasteret, a minel valtozatosabb 
mozgasfejleszto eszkbzdket es jatekokat. A gyermekek a mozgasfejleszto eszkozok 
hasznalata soran gyakorolhatjak az egyes mozgasformakat, igy fejlodik 
mozgaskoordinaciojuk, harmonikussa valik a mozgasuk. A jatekeszkozok szerepe az 
erdeklodes felkeltese, a mozgas aktivitas fenntartasa. Csecsemoknek a kisgyermeknevelok 
olyan jatszohelyet biztositanak a szobaban es az udvaron, amely vedett, de elegendo hely all 
rendelkezesre a mozgasra, pl.: hempergo, elkeritett szobasarok. A kisgyermekek szamara a 
nagymozgasos jatekok hasznalatara a szobaban, soszobaban, udvaron nyujtunk lehetoseget. A 
szobai jatekok sokfelesegiik folytan a kez finommozgasat es a nagymozgast is fejlesztik. A 
szobakban is sziiksegesek a nagymozgasos jatekok, lehetosegunk van kiilonbozo 
tomaszdnyegek, ugralok felallitasara. Az onallosagi tdrekvesek tamogatasa soran a gondozasi 
tevekenysegekben valo aktiv reszvetel a praktikus mozgasok gyakorlasara, finomitasara 
adnak lehetoseget.

Tamilas



Kisgyermekkori tanulasnak tekintiink minden olyan tapasztalatot es/vagy informacidszerzesi 
folyamatot, amelyben tartos valtozas jon letre a viselkedesben es/vagy a gondolkodasban.
Mindezeket figyelembe veve intezmenyunkben a tanulas tevekenyseg, ill. tevekenysegbe 
agyazottan tbrtenik, melynek legfontosabb iranyitoja a szemelyes kivancsisag, az erdeklodes. 
A tanulas szinterei a termeszetes elethelyzetek: a gondozas es a jatek, valamint a felnottel es a 
tarsakkal valo tapasztalatokban es elmenyekben gazdag egyiittes tevekenyseg, kezdemenyezes 
es kommunikacio. A tanulas format: utanzas es mintakovetes, spontan jatekos 
tapasztalatszerzes, a kisgyermeknevelo-gyermek interakciobol szarmazd ismeretszerzes es 
szokaskialakitas.

Unnepek, kozos esemenyek
Az unnepek minden ember eleteben, igy a kisgyermekek eleteben is kulonos jelentoseguk 
van. Az unnepek szorosabba fuzik az osszetartozast. Figyelembe vessziik, hogy az unnepek 
elsosorban csaladi unnepek. Tudjuk, hogy az igazi nagy orom, a nagy unneples csaladi korben 
eri a gyereket. A mi feladatunk felkesziteni a gyerekeket az iinnepre, es a csaladitdl eltero, 
kozossegi iinneppe varazsolni az adott unnepet.

A sziiletesnapokat, nevnapokat minden kisgyermek eseteben megunnepeljiik. Az asztalokat 
osszetoljuk, az unnepelt ill a fo helyen. Kozosen enekelve koszontjuk.

Farsangi mulatsagot a delutani drakban tartjuk meg. A jelmez viselese a gyermekeknek nem 
kdtelezd, de aki szeretne, akar egesz nap viselheti, ha a mozgasban nem akadalyozza. A 
sziilok szamara is nyitott ez a delutan, akiket erkezeskor hagyomanyos farsangi fankkal 
vendegeliink meg.

A „Tdk jo nap” unnepet hagyomanyosan a Halloween idopontjahoz kapcsoljuk. Bar nem 
magyar eredetu iinnep, de erintjiik azokat a reszleteit, melyek erdekessegkent szolgalhatnak a 
gyerekek szamara. Az unnep vidam reszere koncentralunk ezen a napon, toklampasok es a tok 
felek szines forgataga veszi korul a gyerekeket. Aki teheti, narancssargaba dltozik, hogy 
minel vidamabb hangulat uralkodjon a bolcsodeben. Az etkezesek soran is igyekszunk valami 
tokbol keszult etelt adni a gyerekeknek, hogy ne csak vizualisan, hanem erzekeles, izleles 
utjan is megismerkedhessenek ennek a sokoldalu novenynek a tulajdonsagaival.

Husvet iinneplesere bolcsodenk udvaran kerul sor. A gyerekek mindig nagy lelkesedessel 
keresik az udvaron elrejtett csoki tojasokat.

Anyak napja alkalmabol a gyerekek valamilyen aprosaggal lepik meg a sziileiket.

Gyermeknapi unnepsegunket igyekszunk az udvaron megtartani. Az udvart feldiszitjiik, apro 
sutemennyel, uditovel vendegeljuk meg a gyerekeket, es hozzatartozoikat. Bolcsodenkben 
ballagast nem tartunk az ovodaba mend gyerekeknek, de ezen a napon bucsuztatjuk el oket.

Mikulas is ellatogat bolcsodenkbe. A gyerekek dalokkal, mondokakkal iidvozlik a Mikulast.

Karacsonyi unnepsegunket az aulaban szoktuk megtartani. A feldiszitett fenyofa koriil 
enekelunk, verselunk a gyerekekkel. A hangszeren jatszo sziilok zenelesiikkel emelik az 
iinnep fenyet.

Segito szakembereink
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Bolcsodenk gyermekorvosa heti 4 oraban figyelemmel kiseri a gyermekek fejlodeset, orvosi 
tanacsot ad a kisgyermekneveloink, illetve gyermekeink sziilei szamara. Elvegzi a 
statuszvizsgalatokat es vezeti a gyermekek egeszsegiigyi dokumentacidjat.
Evente egy alkalommal gyermek fogorvos latogat el bolcsodenkbe, hogy prevencios celbol 
szurovizsgalatot vegezzen.

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek intezmenyeiben a kisgyermekek magas szinvonalu 
gondozasa es nevelese, az ellatas minosegenek javitasa erdekeben tanacsado pszichologus 
dolgozik. A pszichologus munkajaval tamogatja mind a bolcsodebe jaro csaladokat, mind a 
bolcsodei dolgozokat. A sziilok a meghirdetett idopontokban reszt vehetnek sziilocsoportos 
beszelgeteseken, valamint igeny szerint kerhetnek egyeni tanacsadasra idopontot.

A leggyakrabban felmeruld kerdeskorok:
• sziilo-gyermek kommunikacio,
• sziiloi szerepek,
• gyermeki dackorszak, onallosodas, akarat,
• szobatisztasag,
• alvasi es etkezesi szokasok,
• verekedes, agresszio, harapas, hiszti, (eletkori sajatossagok)
• csaladon beluli szerepek,
• fontos „lepcsofokok” a kisgyermek fejlodeseben,
• feszultseg es indulatkezeles,
• kotodesi-levalasi problemak, onallsagra neveles,
• testverfeltekenyseg.

Alapellatason tuli szolgaltatasok
Bolcsodenk alapellatason tuli szolgaltataskent, a gyermekuket otthon neveld csaladok 
szamara, idoszakos gyermekfeliigyeletet, soterapia lehetoseget biztositja.

Idoszakos gyermekfelugyelet
Az idoszakosan gondozott kisgyermekeket a bolcsodei csoport tires ferohelyeire tudjuk 
felvenni. A gyermek beszoktatasa utan, a szuldknek lehetosege van igenybe venni az 
idoszakos gyermekfelugyelet szolgaltatasunkat. A sziilo igenyei szerint akar a het minden 
napjan par orara gyermekuket bolcsodenkben hagyhatjak. A szolgaltatasert tentesi dijat kell a 
szuldknek fizetni.

Soterapia az dszi es teli honapokban
Bolcsodenk alagsoraban lehetoseg nyilik az dszi es teli honapokban a gyerekek szamara 
prevencios celbol a soszoba igenybevetelere.

A bolcsode kapcsolatai mas intezmenyekkel

A bolcsodei halozaton kivul intezmenyunk kapcsolatot tart az ovodakkal. Az dvodaba mend 
gyermekek sziilei szamara ovodapedagdgus tart .tajekoztatast .es valaszol a felmeruld 
kerdesekre.

Bolcsodenk szamos olyan intezmennyel, szakemberrel is kapcsolatba kerul, amely hozza 
hasonloan segiti a gyermekek egeszseges szemelyisegfejlodeset a csalad tamogatasaval, 
informacionyujtassal, intezkedeseivel.



Nevelesi programunk
CSECSEMO es TIPEGOCSOPORT
4-24 honapig

Bblcsodenkben ket csoportszoba varja a 4- 12 hdnapos koru gyermekeket, az egyik ilyen 
csoporthoz altatoterasz is tartozik, igy a szobat majdnem kizarolagosan csak a jatek, es az 
etkezes helyszinekent hasznaljuk. A csoportban maximum 8 kisgyermeket neveliink, mely 
eldsegiti, hogy minden kisgyermekre maximalis figyelem iranyuljon, kialakuljon a gyerekek 
es kisgyermeknevelojuk kozott egy bensoseges kapcsolat, melynek kotodes szempontjabol 
ennel a korosztalynal kiemelkedo jelentosege van.

Bolcsodenkbe a csecsemocsoportban altalaban 1 - 1,5 eves gyermekek jamak. 
Csoportszobankban a jatekpolcok rogzitettek, magassaguk a kisgyermekek szamara elerheto. 
A tipego korosztaly szamara berendezett szobakban a butorok szinten rogzitettek, de 
altatoterasszal mar nem rendelkeznek.

A konkret napirend megvalositasaval a celunk: a jol szervezett folyamatos, es rugalmas 
napirend a gyermekek igenyeinek, es sziiksegleteinek a kielegiteset, a nyugodt es folyamatos 
gondozas felteteleit biztositja. Megteremti a biztonsagerzetet, a kiszamithatdsagot, az aktivitas 
es az onallosodas lehetoseget.
Celunk, hogy minel szorosabb, bensosegesebb kapcsolat alakuljon ki a gyermek, es a 
kisgyermekneveld kozott. A gondozas soran folyamatos odafigyelessel biztositjuk a gyermek 
komforterzetet, hiszen ez pozitiv alapot adhat egy bensoseges interakcids helyzethez a 
kisgyermek es neveloje kozott. Hissziik, hogy a szocialis kompetencia kialakulasanak egyik 
feltetele, hogy a gyermek aktivan reszt vehessen a gondozasi muveletekben. A megfelelo 
gondozas jelentos mertekben befolyasolja a szokaskialakitast, es az bnallosodast. Celunk, 
hogy a kezdetben meg csak egyuttmukodo gyermek onallosagi torekveseit eldsegitsiik, es a 
masodik ev vegere mar probalkozzon az oltbzessel, mosakodassal. Sikeres probalkozasait 
megerositessel, dicserettel jutalmazzuk, novelve ezzel az egyuttmukodesi kedvet, a 
sikertelensegert viszont nem jar elmarasztalas. Lenyeges az elegendo ido biztositasa, mivel az 
egyes mozzanatok megtanulasa hosszu gyakorlast igenyel.

Napirendunk kialakitasanal igyeksziink szem elott tartani, hogy a legtobb idot a jatekra 
forditsuk. A jatek a gyermekkor legfontosabb tevekenysege, amely segiti a komyezete tagabb 
- kozelebb megismereseben, befogadasaban. Megfelelo jatekok kivalasztasaval segitjuk a 
korosztalyra jellemzo tevekenysegek elosegiteset. /egy - ketkezes manipulaciot elosegito 
jatekok pl.: epito jatek elemek, vodbrsor, jatszokendok, csorgok, ragokak, Montesorri 
korongok, hordo es kockasor elemek/ Konnyen tisztithato egykepes mesekonyvek, valtozatos 
feliiletu textilfigurak, vodrbk, talak, mozgasfejleszto jatekok.

A tipego korosztalynal megjelenik a konstrualas kezdeti formaja a gyujtbgetes-borogatas, ki
be pakolas. Ennek elosegitesere a konstrualo jatekok nagyobb tarhazat biztositjuk /duplo, 
lego, formakirakok, baby logi, poharsorok, fuzheto fagyongy, Montessori torony/ 
Megjelennek a mindennapi elet eljatszasara lehetoseget add jatekok I babakonyha, vasalo stb./ 
Onallosagi torekveseik elosegitese celjabdl a csoportszobaban talalhato „rongyosladaban” 
nem csak babaruhakat, hanem a meretiiknek megfelelo ruhadarabok is talalhatdk, melyeket 
fel, illetve levehetnek, mintegy gyakorolva ezzel az dltdzest.



Lehetoseget biztositunk szamukra, hogy megismerkedjenek a zsirkretaval, papinal, 
gyurmaval. A mar jami tudo gyermekeket I a nagymozgasok fejlodesenek elosegitese 
celjabol/ tagas udvar varja, melyben a korosztalyuknak megfelelo meretu csuszdak, motorok, 
triciklik, homokozo segitik mozgasfejlodesuket, lehetoseget adva ezzel a tagabb komyezet 
megismeresere is.

A mozgas es a beszedfej lodes szoros egyseget alkot, ezert igyeksziink minel tobb lehetoseget 
biztositani, hogy a gyermekek az egyeni igenyiiknek megfelelden tudjanak mozogni, es a 
kuszo-maszdkisgyermekboldnalloan, stabilan jami tudo gyermek valjon.

A csecsemocsoportban az altatas altatdteraszon tortenik. Igy lehetoseg van ana is, hogyha egy 
kisgyermek napkozben elfarad, nyugodt koriilmenyek kozott tudjon pihenni, mig a tobbiek 
jatszanak.

Az anyanyelvi nevelest a korosztalynak megfelelo enekekkel - mondokakkal is segitjuk. I 
olbeli jatekok, lovagoltatok/ A korosztalyra jellemzo konyvek, mesek nezegetese egy 
interakcios helyzetet teremt, ezzel is segitve beszed es ertelmi fejlbdesuket. Az etkezesben fo 
nevelesi celunk, hogy a gyermek jo etvaggyal, orommel, koranak, fejlettsegenek megfelelo 
modon fogyassza el az etelt.

Etkezesnel segitjuk a gyermeket az olben etetestol fokozatosan eljutni a segitessel egybekotott 
onallo etkezeshez, / ketkanalas modszer/ poharhasznalathoz. Az akarat - en tudat 
erosodesevel a gyermekekben egyre erdsebbe valik az „en akarom - en tudom Ennek a 
motivaltsagnak a segitesere engedjiik a gyermekeket etkezesek alkalmaval teriteni. Nagyon 
biiszkek magukra, amikor ossze tudjak kesziteni a talald kocsin az etkezeshez sziikseges 
eszkozoket, es azzal eljutnak az asztalig. Gazdag, valtozatos etrenddel segitjuk eld, hogy a 
minel tobb etelfeleseggel megismerkedjenek.

NAGYCSOPORT
24-36 hoig

Bolcsodenkben a nagycsoportosok egy reszet az ujonnan beszokd kisgyermekek, masik reszet 
a tipego csoportbdl atkeriild gyermekek alkotjak. A csoportonkent atlag 14 kisgyermeket 
neveliink.

A csecsemocsoporthoz hasonlatosan itt is megelozi a beszoktatast a bolcsodekostolgatas, a 
csaladlatogatas. Nagycsoportosainknal is ugyanaz a cel, mint a csecsemoknel es a tipegoknel: 
a bolcsodei elet legyen elvezetes, motivald, kielegito tanulasi elmenyeket biztosito, tarsas 
kozegben zajld, interakcidt erosito.

Napirendtink megegyezik a tipego csoportosok napirendjevel. A gondozasi muveletek soran 
nagy hangsulyt fektetiink a higienes szokasok kialakitasara. Fokozatosan vezetjiik be a 
fogmosast ennel a korosztalynak Elsokent az alapos szajoblitest sajatitjak el a gyermekek, 
majd a fogkefe hasznalatot fogkrem nelkiil, kesobb fogkremmel.
A szobatisztasag kialakulasa fontos allomas a gyermek szocialis fejlodeseben. Ennek feltetele 
a gyermek megfelelo pszichoszomatikus fejlettsege es egyiittmukddesi keszsege. A 
gyerekeknek a bili, WC hasznalatot felkinaljuk, de semmikeppen nem eroltetjiik. Minden 
esetben dicserettel jutalmazzuk megnyilvanulasaikat. A gondozas soran elegendo idot es teret 
biztositunk egyeni kompetenciajuk megvalositasara.



Igyekszunk oket a mindennapi tevekenysegekbe bevonni, mint a jatek elrakasa, a szoba 
elokeszitese kreativ tevekenysegekre, vagy a nagymozgasos jatekok elhelyezesere. Celunk 
ezzel, hogy a kozos munkalkodas es tevekenyseg fontossaganak atelese, az egyuttesseg fontos 
brdmforras legyen szamukra. Ebbe a tevekenysegbe a gyerekek barmikor be, illetve 
kilephetnek.

A jatekot ebben a csoportban is a kisgyermekkor legfontosabb es legfejlesztobb 
tevekenysegenek tekintjuk, mely segit a vilag megismereseben es befogadasaban, eldsegiti a 
testi es ertelmi, erzelmi es szocialis fejlodeset. Jatekkeszletiinket is ennek megfelelden 
alakitottuk ki.
Az epitojatekok valtozatos tarhazat biztositjuk szamukra I kulonbozo meretu legok, fakockak, 
logikai epitok/.
A szerepjatekhoz babakonyha, megfeleld meretu haztartasi eszkozok allnak rendelkezesukre. / 
edenyek, gyumolcsok, vasaldk, telefonok/ A „kacatos ladaban” sapkak, taskak, takarok, 
ruhanemuk segitik a szerepjatekokat.
A finommotorika fejlesztesere apro fuzheto gyongyok, potyi talalhato a szobakba.
Gazdag valasztekot tudunk felkinalni mesekonyvekbol is, a leporelldtol a puhalapu 
mesekonyvekig. A kozos konyvnezegetes lehetoseget ad az elmenyeik elmeselesere, aktiv 
interakcidkra, bensoseges kommunikacidra.
A kozos enekles, nagymozgassal kisert monddkazas sokretu elmeny atelesere ad lehetoseget. 
Az alkotd jatek soran a gyerekek sokfele anyaggal ismerkedhetnek meg. Kreativ 
tevekenysegeik fejlesztesere szeles palettat biztositunk szamunkra, melyben megtalalhatok a 
zsirkreta, ceruza, festek, fdzott gyurma. Nagycsoportban mar a ragasztd, ollohasznalat 
megszokott tevekenyseg.
A „bdlcsi galeriaban” mindenki szamara megtekinthetdek a gyermekek munkai, melyet a 
csalad minden tagjanak orommel mutatnak meg. Mozgasfejleszto szobai jatekainkat nagy 
ordmmel hasznaljak.
Az udvaron maszokak, libikokak, futobiciklik segitik mozgasfejlodesuket. Az „ugyesebbek” 
ev vegere mar onalloan kerekeznek a pdtkerek nelkuli JET bicikliken. Az etkezesek soran 
igyekszunk elemi, hogy ev vegere eldke hasznalata nelkul tisztan, onalloan etkezzenek. Ehhez 
nyugodt kdriilmenyeket, elegendo idot biztositunk szamukra.

Boksodenk enek-zenei szakmai programja
A kisgyermekneveldi hivatas egyik legszebb feladata a zenei neveles. A kisgyermekneveld 
kepes hatni a gyermek egeszseges fejlodesere enek-zene altal, mivel a gyermek komyezete az 
egyik meghatarozd tenyezdje a fejlodesenek.
„A zene mindenkie!”- mondta Kodaly Zoltan. Ez a gondolat a bolcsodei gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a zenet hozzaferhetove, elerhetove tesszuk minden bolcsodes gyermek szamara, 
fuggetlenul attol, hogy milyen a csaladi komyezete, hany hdnapos, ep, egeszseges vagy 
fogyatekkal elo. Az eletkori sajatossagokat figyelembe veve elo enekszot, szemelyes 
kapcsolatban torteno eneket, hangszeres jatekot alkalmazunk, mert a csecsemo- es a 
kisgyermek szamara igy lesz erzekelheto, befogadhatd a zene. A csoportszobakban fellelheto 
hangszerek megszolaltatasa, a hangszerek megismertetese, neveinek elhangzasa, mindig 
hatalmas elmenyt jelent a gyerekek szamara, ezert csoportonkent zenei tervekben osszeallitott 
programok segitik a gyerekek zenei erdeklodesenek felkelteset. A befogadasban fontos 
szerepe van minden erzekszervnek: a hallasi, a latasi, a tapintasi ingereknek egyarant. 
Enekhangunkkal, a dalok kezdohangjanak helyes megvalasztasaval alkalmazkodunk a 
gyermekek magas hangjahoz, mert igy a hangszalagjuk megeroltetese nelkul utanozhatnak 
bermiinket.



Celok es feladatok
Mivel a korai eveknek donto szerepe van a szemelyiseg formalasaban es a gyermekek 
nyitottak az uj fele, ezert a zenei nevelesiink celja, hogy a kisgyermekneveloink onkentes 
utanzasra mintat tudjanak adni, spontan dudolgatashoz, dalolashoz kedvet tudjanak kelteni a 
gyerekekben. Ismetlodo jatekmozdulatokkal osszerendezett mozgasra kesztessek oket, 
fejlesszek ritmuserzekiiket, valamint egy olyan legkort teremtsenek enekzene segitsegevel, 
amiben a gyermekek jol erzik magukat es ki tudnak bontakozni, megszeretik az enek hangot, 
valamint a hangszeres zenet. Tovabba feladatunk, hogy egy olyan zenei anyagot, "repertoart" 
tudjunk atadni, amire dvodaban, tudnak alapozni, amikor mar tudatosan s nem spontan 
tortenik az enek-zenei neveles.

Enek- zenei neveles feltetelei es eszkozei
A legfobb eszkoz a kisgyermekneveld szemelyisege. Feltetel a nyugodt, szeretetteljes legkor. 
Mivel ebben a korban mindent a jatekossag hat at kulonfele szemleltetd eszkozokke! (rajzzal, 
babokkal, hangszerekkel) szoktuk erthetove es szemleletesse tenni a hallassal felfoghato zenei 
informacidkat.
Eszkoztarunkban a kezzel keszitett nepi hangszerek is 
megtalalhatoak, mint peldaul:
A zuzold, mas neven zummogo, did- csattogo, rumbatok. 
Kulonfele ritmushangszerek: csorgodob, triangulum, 
kasztanyetta, tikkfa, hangkeltesre alkalmas hetkoznapi 
targyak, mint peldaul a fesu pengetese, labasfedd 
cintanyerkent, vagy a fakanal. Hangszerek koziil a 
xilofon, furulya, citera.

Enek- zenei neveles modszertana a bolcsodenkben
A dalanyagunkat korosztalynak megfelelden, evszakokra 
lebontva altalaban iinnepekhez vagy esemenyhez kotve 
(beszoktatashoz, jaras tanulashoz) valogattuk ossze. Ezek 
a dalcsokrok a mi mindennapunk reszei, hiszen havi 
bontasban kitessziik az ataddba a faliujsagra es a 
szuldknek is fenymasolunk, hogy kedvet kapjanak az 
otthoni enekleshez gyermekeikkel.

Bolcsoden beliil ket korosztalyt ktilonbdztettunk meg:
1) A 6-24 honapos csecsemok es tipegok korosztalya:

Ebben az idoszakban befogado, receptiv tevekenyseget vegeznek. Mint a szivacs, gyujtik 
magukba a zenei elmenyeket, informacidkat.
2) A 25-36 honapos kisgyermekek korosztalya: Amikor megindul a reproduktiv tevekenyseg, 
nem sokkal kesobb a produktiv tevekenyseg. Visszaadja mindazt, amit eddig elraktarozott, 
enekelget, monddkazgat, zenere mozog, ritmikusan tancol, vegiil maga "koltotte” 
dalocskakkal kiseri jatektevekenyseget.

A 6-24 honaposok, legkisebbek enek-zene foglalkozasai inkabb az anya- gyermek kapcsolatra 
hasonlitanak: kisgyermek- neveldink oliikbe veszik, ringatjak, rovid dalokat enekelnek. 
monddkazva kesztetik a jatekra a gyenneket.

Figyelunk arra, hogy olyan jatekos mozdulatokat talaljunk ki a dalokhoz, monddkakhoz, 
amelynel a gyermek teste nyugalmi allapotban van, csak a kaijuk, kezuk, esetleg fejuk 
mozog. Allo helyzetben rugozas, jobbra- balra kis hajlongasok, paros karlenditesek lehetnek. 



Fejlessziik az alldkepesseget, koncentracidt, mert bsszhangba kell legyen a dal szovege a 
mozgassal.
Mar a legkisebbek is elvezettel hallgatjak a hangszeres jatekot. Beszokatas iddszakaban 
nyugalmat, bekes legkort tudunk teremteni "furulya szoval".

Az eld zene a leghatasosabb, mert a gyermek latja - ismeri, szereti- azt, aki muzsikal, latja a 
hang elocsalasanak modjat es kozben a kulonbozo hangszineket is megfigyeli.

A 25-36 honaposok is spontan jatekosan, kozos elmenyt gyujtve tanulnak 
kisgyermeknevelokkel, ugy hogy a jatszdk kozott a kisgyermek- neveld felajanlja az enekles 
lehetoseget.

Feladatunknak erezzuk a zenehallgatasra valo nevelest, amire alvas idoben es erkezeskor van 
lehetosegunk. Altatodalt enekelunk minden nap.

Bolcsodenk vizualis programja
/A gyermeki alkotdtevekenyseg lehetosegei a bolcsodei neveles soran/

„ Nines meg egy ilyen kor, amikor a gyermeknek nagyobb szuksege lenne az ertelmes 
segitsegre, es minden ami akadalyozza a kreativ tevekenyegben a tokeletesseg eleresenek 

eselyet csbkkenti ”
(M. Montessori)

A vizualis neveles, latasi erzeten alapuld celtudatos tevekenyseg, sokszinu nevelesi terulet, a 
gyermekek szemelyisegfejlodesenek fontos resze.
Celunk: az brom forrasa maga a tevekenyseg, az erzelmek feldolgozasa, a gyermeki elmeny- 
es fantaziavilaganak kepi, szabad dnkifejezese. A gyermekek ter- forma- szin kepzetenek 
gazdagitasa, esztetikai erzekenysegiik, szep iranti nyitottsaguk, igenyessegiik kialakitasa.
Feladatunk: kisgyermekneveloink az eletkomak megfelelo eszkozokkel, jatszdhely 
biztositasaval, allando feliigyelettel, a kulonbozo technikak megmutatasaval segitik a 
tevekenyseget. A gyermekek alkotokedvet pozitiv visszajelzesekkel, dicserettel, elismeressel 
erositjiik. A rajzokat, egyeb alkotasokat megbecsuljiik, megorizzuk. Az evszaknak megfelelo, 
hangulatos, izleses diszites, a szobakban es a gyermekoltozokben elhelyezett fotdk es a kezzel 
keszitett dekoraciok is a vizualis nevelest szolgaljak.

Kiemelt feladatok:
- A gyermeki alkoto- alakito tevekenyseg felteteleinek megteremtese, a 

csoportszobaban es az udvaron egyarant,
- az elmelyiilt munkahoz sziikseges nyugodt legkor megteremtese,
- felkelteni a gyerekek erdeklodeset, tevekenysegi vagyat az aktivitasra epitve,
- lehetoseget adni a gyermekeknek, hogy gondolataikat, erzelmeiket, problemaikat 

kifejezhessek es feldolgozhassak, 
segitsegnyujtas, dtletadas,

- fejlessziik a gyermek kepi gondolkodasat, segitsuk eld kreativitasanak kibontakozasat, 
- juttassuk el a gyermekeket az alkotas dromehez,
- alapozzuk meg a gyermekek esztetikai izleset,
- vegyuk eszre es figyeljunk oda a gyermekek kepessegbeli kiilonbozdsegeire,
- ismertessiik meg a gyermekeket kulonbozo anyagokkal, egyszeru munkafogasokkal es 

technikai alapelemekkel.



A vizualis neveles magvaldsulasa
Bolcsodenk kiegyensulyozott legkorevel, valtozatos, kotetlen lehetosegeivel segiti, hogy 
felszinre keriiljenek a gyermekek egyeni adottsagai, kepessegei. Az alkotas mindig 
elmenyszeru, evszakokhoz es iinnepekhez kapcsolodik. A gyerekekkel mindig 
mikrocsoportban foglalkozunk, igy biztositani tudjuk szamukra az egyeni odafigyelest. A 
gyermeki abrazolas specialis tevekenyseg es mar ebben a korai eletszakaszban is lehetosegiik 
van kiprobalni. A kreativitas teriileten tamogatjuk a gyermekek kivancsisagat, 
felfedezokedvet, alkotas iranti erdeklodeset. Bolcsodenkben mindennaposak ezek az 
alkototevekenysegek, sot a gyerekek igenyeit figyelembe veve a nap folyaman akar tobbszor 
is visszatero esemeny.

A mozgasfejlodes segitese bolcsodenkben
A bolcsodei neveles-gondozas egyik fd feladata az 
egeszseges eletmodra valo neveles. Ennek fontos resze a 
taplalkozas mellett a megfeleld mennyisegu mozgas 
biztositasa.
A szinte magatehetetlen ujszulottbol egy - ket ev alatt 
hatalmas tempoban szaguldozd kis „rosszcsont” lesz. A 
kisgyermekkor sajatossaga, hogy nagyon nagy a 
mozgasigenyiik, tovabba a vilag megismerese az o 
szamukra a cselekvesen keresztul konnyebben felfoghato.

mozgasfejlodesebe direktBolcsodenkben a gyermekek
modon nem avatkozunk be. Nem tanitjuk oket ulni, jami 
stb., hanem az egyeni tempdjukban tortend fejlddesiiket 
segitjilk eld a kiilonbozd mozgasfajtak gyakorlasat elosegito 
eszkdzdk, targyak hasznalataval.
A nagymozgas fejlodesevel szoros osszefuggesben fejlodik a 
finommotorika is.

A finommotorika: a kez, az ujjak mozgekonysaga, egyuttmukodese.
A kezmozgas vezerleseben szerepet jatszik a szem iranyitasa, a tapintasos erzekeles, a terben 
valo tajekozddas, a figyelem, a tonusos alkalmazkodas. Vagyis bsszessegeben magaba 
foglalja az ujjak, szemek, es a szaj finom koordinalt mozgasat.

A mozgasfejlodesnek 5 kulonbozo szakaszat kulonboztetjiik meg. Bolcsodenkben minden 
fejlodesi szakasznak megfeleld mozgasformat, es jatekkeszletet biztositunk a hozzank jard 
gyermekek szamara.
Felismerve az egyeni kulonbozosegeket, celunk, hogy a lehetosegek sokasagat biztositjuk 
gyermekink szamara ahhoz, hogy minden mozgasformaban kiprobalhassak magukat. 
Lenyugozo es egyben oromteli latvany, amikor egyik naprol a masikra egy uj es komplexebb 
mozgasformat sajatitanak el es gyakorolnak be egyre fejlettebb szintre. Ez a tapasztalatszerzes 
pedig hatast gyakorol az ertelmi kepessegek alakulasara.

Igy termeszetes, hogy az eletkori szakaszok csak iranymutatdk. Celunk, hogy bolcsodenkben 
a gyerekek az egyeni igenyeiknek megfeleld gondoskodasban reszestiljenek.



11.5 Fecsego-tipegok Bolcsode 

1087 Budapest, Szazados u. 1. 
Ferohely: 50 fo

Meekozelitheto: 

Gyalogosan, M2 metro

87 troli Puskas Ferenc Stadion megalld, illetve autoval,

parkolasi lehetoseggel.

Az intezmeny a Szazados negyedben, a Kerepesi ut es Szazados ut sarkan, egy haromszintes 
epulet felemeleten helyezkedik el. Az epulet a multban Anya es csecsemootthonkent 
mukodott, jelenleg az emeleten irodak, illetve a Katolikus Egyhaz hivatala talalhato.
A 2001. evben kialakitott korszeru, csaladias, 50 ferohelyes bolcsode 4 csoportszobaval 
rendelkezik. Ket-ket szobahoz tartozik egy-egy furdoszoba. Bolcsodenkben talaldkonyha 
talalhato.
Konyha reszlegunk teruletileg a Kerepesi ut 29/A szam alatt uzemel. Az elelmezes kozponti 
etlap alapjan tortenik, minden honapban mas telephelyen levo elelmezesvezeto allitja ossze, 
melyet a bolcsodevezetok, es a bolcsodeorvos hagy jdva.
Biztositunk dietas etkezest (etelallergia, vallasi ok) szakorvosi igazolas alapjan. A dietas 
etrendet a dietetikus vegzettsegu elelmezesvezeto allit ossze. A fozdkonyha biztositja a 
folyamatos etkeztetest az ugyanezen a telephelyen mukodo Eziistfenyo Gondozohaz iddsek 
atmeneti otthona szamara is.

„ En azt hiszem, gyereket csak ugy lehet nevelni, 
ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi”

(Szabo Magda)

Feladatunk:
A csaladban nevelkedo 3 ev alatti gyermekek napkozbeni ellatasa, szakszeru gondozasa, 
nevelese. Az egeszseges testi fejlodes elosegitese, erzelmi fejlodes es a szocializacid segitese, 
megismeresi folyamatok fejlddesenek segitese. Magas szinvonalu gondozd-neveld munka 
biztositasa az ellatottak szamara.



Kiildetes nyilatkozat
Ktildetesunk: csaladbarat intezmenykent hozzajarulunk a csaladok eletmindsegenek 
javitasahoz. Egeszseges, biztonsagos eletter kialakitasaval, a szulokkel konstruktiv, kolcsonos 
bizalmon alapulo, segito partneri egyuttmukodessel a kisgyermekek egyeni gondozasa, 
harmonikus fejlesztese.

Pedagogiai hitvallasunk:
• A gyermeknevelesben elsodleges es meghatarozo a csaladi neveles, a bolcsode 

kiegeszito, segito, mintanyujtd szerepet vallal, aimak erdekeben, hogy a gyermekek 
fizikai, emocionalis es szocialis sziiksegletei teljes merteben kielegitettek legyenek. 
Egyuttmukodik a csaladokkal.

• Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, az alapveto szabadsagjogokat.
• Elfogadjuk es megbecsuljiik a kisgyermek szemelyiseget.
• Tiszteljuk a massagot.
• Elismeijuk, hogy kiilonleges vedelem illet meg minden kisgyermeket.
• A gondozast-nevelest egysegnek tekintjuk.
• Fontosnak tartjuk az erzelmi biztonsagot, a szemelyi es targyi komyezet allandosagat.
• Banasmodunkkal, a gondozas-neveles modszereivel igazodunk a gyermekek egyeni 

fejlettsegehez, igenyeihez.
• Batorito nevelessel, gyermekkozpontu szemlelettel segitjuk a szemelyiseg 

kibontakozasat, egeszseges fejlodeset.

Szemelyi feltetelek:
Az engedelyezett allashelyek szama 21 fo. A szakmai teriiletek szerinti megoszlas a 
kovetkezo:

Bolcsode: 1 bolcsodevezeto
10 kisgyermeknevelo
4 dajka
1 konyhai kisegito

Konyha: 1 elelmezesvezeto
3 szakacs
1 konyhai kisegito

Targyi feltetelek:
Butorzat
A butorok minden helyisegben a gyermekek szakszeru ellatasahoz, igenyeihez igazodnak. 
Karbantartasuk, korszerusitesuk folyamatosan zajlik. Az ujonnan beszerzett butorok, 
komyezetbarat anyagokbol kesztiltek, a gyermekek igenyeihez merten. Elrendezesiik a 
mindenkori gyermekletszam, eletkor figyelembe vetelevel tortenik, melyet minden nevelesi 
ev vegen, sot nemely esetben kozben is felulvizsgalunk.

Jatekkeszlet
A gyermekek szamara az egyik legfontosabb feladatunk, a targyi komyezet, a szemelyi 
feltetelek mellett a jatekkeszlet biztositasa. A konstruald, szerep jatekok, mozgasos jatekok, 
mind megtalalhatdk nalunk. A jatekkeszletunket igyekszunk folyamatosan fejleszteni, 
minosegi, korszeru jatekokkal boviteni. Elmondhatjuk mara, hogy a szobai jatekkeszletunk, 
igen gazdag, minosegi jatekok teszik lehetove a gyermekek jatektevekenysegenek a 
kibontakozasat. Anyaguk valtozatos, szines, jdl kezelheto, tisztithatd. Tarolasukat a 
gyermekek szamara elerheto magassagban, nyitott polcos tarolokon, szines kosarakban, a 



jatek funkciojabol adodoan csoportositva helyezziik el. A szerepjatekokhoz, kiilon sarkokat 
alakitottunk ki. A szobaban talalhatok a mozgasos jatekhoz is kellekek, kisautok, babakocsik, 
mozgasfejleszto eszkozok, melyek hasznalatakor nemely esetben a szobai butorzatot is 
elrendezzuk, ugy, hogy minel nagyobb teret adjunk a gyermekek mozgas igenyenek. A 
jatekok tisztitasa hetente tortenik, javitasa, potlasa folyamatos. Udvari jatekaink elsosorban a 
mozgas igenyet segitik eld, de itt is biztosftjuk a gyermekeknek a kulonbozd 
tevekenysegekhez sziikseges jatekokat.

„ Szeretni okosan kell- mindig a gyermek termeszetehez es eletkordhoz igazodva ”
(Ranschburg Jend)

Bolcsodenk mukodesi rendje

Nyitvatartasi idd: munkanapokon 600’1800 kozott

A gyermekcsoportok szervezese
Csoportonkent a torvenyi eloirasoknak megfeleloen 12-13 fo gyermek keriil felvetelre, magas 
szintii nevelesuket, gondozasukat 2-2 fo kisgyermeknevelo vegzi. A gyermekeket 20 hetes 
kortol-3 eves korig fogadjuk. Csoportszobaink kozvetleniil kapcsolodnak ftirdoszobahoz, es 
oltozteto helyseghez. A gyermek csoportok szervezesenel figyelembe vesszuk a gyermekek 
eletkorat, fejlettseget, letszamat. Fontos szempont tovabba, hogy a gyermekek ellatasa sajat 
gyermek rendszerben es felmeno rendszerben valosul meg, ezzel biztositva a szemelyi 
allanddsagot, novelve a gyermek biztonsagerzetet. A gyermek bolcsodei adaptaciojat, majd a 
mindennapok soran az „dlelkezesi idoben” valamennyi gondozasi, nevelesi tevekenyseget a 
gyermek „sajat” kisgyermekneveloje latja el.

A gyermekek napirendje
Bblcsodenkben a jol szervezett, folyamatos napirend meghatarozza a csoportok eletet. 
Kialakitasanal fo szempont, hogy vegye figyelembe a gyermekek igenyeit, fejlettsegi szintjet, 
eletkori bsszetetelet, letszamat, ugy, hogy kozben az egyes gyermekek szuksegleteire is 
tekintettel van, es igy biztositja a nyugodt, kiszamithatd gyermekellatast, a gyermek szamara 
az onallosodas lehetoseget. A gondozasi sorrendnek megfelelo gyermekellatas a gyermeknek 
biztonsagot nyujt, lehetove teszi a tevekeny, a varakozast teljes mertekben kikiiszobolo 
aktivitasra serkento jatektevekenyseget.

Tavaszi- Nyari napirend

6:00 - 8:00 Folyamatosan erkeznek a gyermekek. Szabad jatektevekenyseg a szobaban
8:00 - 8:30 Reggeli.
8:30 - 9:00 Szabadjatek es foglalkozaskezdemenyezes a szobaban.
9:00 - 10:50 Levegozes, udvari jatek



9:50 - 10:00 Tizorai. A nagy melegben a gyermekeket tobbszor kinaljuk folyadekkal.
10:50 -11:30 Bejbvetel az udvarrol. Furdoszoba hasznalat. kezmosas. Ebedig a szobaban 

jatszanak.
11:30 -12:00 Ebed.
11:50 - 14:30 Csendes piheno.
14:00 -15:00 Ebredezesi sorrendben kelnek a gyermekek. Furdoszoba hasznalat, 

kezmosas. A furddszoba hasznalat utan a gyermekek a szobaban jatszanak a 
gyermekek.

15:00-15:20 Uzsonna.
15:20-18:00 Levegozes, udvari jatek, a bblcsode kertjeben jatszanak a gyermekek 

hazamenetelig.

Oszi- Teli napirend

6:00 - 8:00 Folyamatosan erkeznek a gyermekek. Szabad jatektevekenyseg a szobaban
8:00 - 8:30 Reggeli.
8:30- 9:40 Szabadjatek es foglalkozaskezdemenyezes a szobaban.
9:40- 9:50 Tizorai.
9:50 - 10:20 Kesziilodes, bltbzkbdes az udvari jatekhoz - megfeleld ido eseten.

10:00 - 10:50 Az udvaron jatszanak a gyermekek./Rossz ido eseten szobaban/
10:50 -11:30 Bejovetel az udvarrol. Furdoszoba hasznalat, kezmosas. Ebedig a szobaban 

jatszanak a gyermekek.
11:30-12:00 Ebed.
11:50 - 14:30 Csendes piheno.
14:00 -15:00 Ebredezesi sorrendben kelnek a gyermekek. Furdoszoba hasznalat, 

kezmosas. A furdoszoba hasznalat utan a gyermekek a szobaban jatszanak.
15:00-15:30 Uzsonna.
15:30-18:00 Szabad jatektevekenyseg a szobaban, folyamatoshazaadas.

Bolcsodei neveles - gondozas fobb helyzetei
A neveles-gondozas helyzetenek celja, a gyermekek testi, lelki, erzelmi harmoniajanak az 
elosegitese, ezert valamennyi helyzetben lehetoseget biztositunk a szabad aktivitas iranti 
igenyenek kielegitesere, pillanatnyi lelkiallapotukat figyelembe veve.

Gondozas
A kisgyermekek gondozasa egy bensoseges interakcids helyzet kisgyermekneveld es gyermek 
kozott, melynek celja az alapveto sziiksegletek kielegitese, illetve az onallosagra valo neveles. 
Elvarasaink a gyermek eletkorahoz, fejlettsegehez, pillanatnyi psziches allapotat figyelembe 
veve igazodik. E folyamatokban a gyermekek a kisgyermekneveld tamogatasat, segitseget, 
batoritasat folyamatosan erzik, mely aktivitasi, egyuttmukodesi kedviiket noveli. A 
sikertelensegert nem jar elmarasztalas, inkabb tovabbi biztatas, batoritas, ujboli lehetoseg 
felkinalasa. Nagyon fontos a neveld verbalis es nonverbalis kommunikacidja, elfogado 
attitudje, mely segiti a szemelyes es szocialis kompetenciak alakulasat.

Jatektevekenyseg
A gyermek alaptevekenysege a jatek, mely altal ismereteit boviti, tapasztalatot szerez, segiti a 
vilag megismereseben, elfogadasaban. Kisgyermekneveldink a jatek felteteleinek 
megteremtesevel biztositjak az elmelyult, az aktiv, kreativ, nyugodt jatektevekenyseget. 
Neveloink szemelyisegiikkel, mint legfobb munkaeszkoziikkel, tudatos neveloi 
magatartasukkal, mely minta a kisgyermek szamara (elfogado, hiteles, empatikus, tamogato) a 



gyermek igenyeitol fuggoen vesznek reszt a jatekban. Kezdemenyeznek, segitenek, 
tamogatnak, egyutt jatszanak.

Tanulas
Minden olyan informacid, tapasztalat megszerzesenek folyamata, amely magatartas 
modosulassal jar, illetve valtozast idez eld a gondolkodasban, viselkedesben. Az uj 
informaciok beepiilnek a gyermek ismereteibe, kiegeszitik, modositjak azt. Mindezeket 
figyelembe veve bolcsodenkben a tanulas tevekenysegbe agyazottan tortenik, mely 
nagymertekben utanzason alapszik es legfontosabb iranyitoja a gyermek belso motivacidja, 
szemelyes kivancsisaga a mindennapi elethelyzetekben (gondozas, jatek, tarsakkal vald 
kapcsolat, egyuttes tevekenyseg). Ennek feltetele az erzelmi biztonsag megteremtese, az inger 
gazdag komyezet, melyet igyeksziink megteremteni.

Bolcsodei elet mindennapjai
Zart belso amyat ado, nagy fakkal teli jatszokert all rendelkezesre, homokozasra, 
motorozasra, csuszdazasra, azaz nagy mozgasra ad lehetoseget, teljes mertekben kielegitve a 
gyermekeink jatek-es mozgasigenyeit. Az udvar korszeni, balesetmentes jatekokkal felszerelt.

Szobaink berendezese a gyermekek eletkorahoz igazodik, s ennek figyelembevetelevel 
kinaljuk a jatekeszkozoket, mozgasfejleszto jatekokat. A csoportszobak szinesek, otthonosak,
megfeleld hangulatot teremtve a nyugodt 
jatektevekenyseghez. A berendezett jateksarkok 
kialakitasaval eleg teret biztositanak a gyermekek 
szabad jatektevekenysegehez. Mivel a gyermek 
alapszukseglete a jatek, amelyen keresztul 
tapasztal, ismerkedik a vilaggal es dnmagaval, 
ezert minel tobb idot, helyet biztositunk az 
elmelyiilt jatekra. Az evszaknak es unnepnek 
megfeleld dekorativ munkak, diszitesek a 
kisgyermekneveldink ugyesseget tukrozik. 
Celunk a derus, szeretetteljes erzelmi biztonsagot 
nyujtd legkor megteremtese.

Etkezes
Feladatunk a bolcsodes koru gyermekek napkozbeni etkeztetese, a korszeni mindsegi 
r — taplalkozasi alapelvek figyelembe vetelevel. A
p ' - f 'll gyermekek reszere napi negyszeri etkezest

biztositunk. Az etelsorok osszeallitasanal nagy 
f *. figyelmet szenteliink korszeni taplalkozasi

elvekre, az etelek valtozatossagara. Az etelek 
elkeszitesenel minden esetben torekszunk a 
korszeni konyhatechnologiai elj arasok 
biztositasara. A bolcsodeben HACCP eloirasoknak 
megfeleld fozokonyha uzemel. A fozokonyhaban 
dietetikus elelmezesvezetok altal tervezett etlap 
alapjan friss alapanyagokbol tortenik az etelek 
elkeszitese. Szakorvosi igazolas alapjan, kiilon 

specialis etrend szerint biztositjuk a dietas etrendet igenylo gyermekek ellatasat is.

Oltozkodes



Kenyelmes, kbnnyen hasznalhato ruhadarabokat kerunk a szuloktol gyermekeik szamara. 
Kulon gondot kell forditani reggelente a kisgyermeknevelonek ahhoz, hogy biztositva legyen 
egesz napra a kisgyermek evszakhoz szukseges oltozeke; peldaul: valtoruha, alsonemu, tobb 
reteg ruha. Fontos, hogy a mozgasban a ruhazat ne akadalyozza a kisgyermekeket. 
Onallosaguk fejlodesehez a megfeleld labbeli es ruhazat megvalasztasa nagyon sokat segit. 
Az oltozkodesek kozben is sok uj ismereteket ad a kisgyermeknevelo a kisgyermekek 
szamara; peldaul: szinek, formak, homerseklet. Az oltozesre szant idot a gyermek 
fejlettsegehez tudjuk alakitani.

Levegoztetes
Idojarastdl fuggoen igyeksziink a nap 
folyaman minel tobb idot az udvaron tolteni. 
Vedett, amyekos - a szomszed kertekben levo 
dus, zold novenyzet miatt-, kellemes, tiszta 
levegoju az udvarunk. 2014. evben tortent a 
bolcsode udvaranak felujitasa, csobogd es 
parakapu, tovabba 2 db homokozo keriilt 
kialakitasra. Gumiteglaval, valamint kbrben 
biciklizesre alkalmas jardlappal lett az udvar 
beburkolva.

Altatas
A csendes piheno a deli etkezes, illetve a szukseg szerinti furdoszoba hasznalat utan 
kovetkezik. Minden kisgyermeknek sajat jelevel ellatott agya van. Minden alkalommal 
azonos helyre kesziti eld a kisgyermeknevelo az agyakat. A kisgyermeknevelo szukseg szerint 
minden kelleket biztosit a nyugodt alvashoz; peldaul: cumi, pama, stb. A kisgyermeknevelo 
rovid mese, csendes enek, kisereteben altatja el a kicsiket, csendet, folyamatos feliigyeletet, 
nyugalmat biztosit a piheneshez.

Jatek
A gyermek onkentes tevekenysege a jatek, mely soran feldolgozza elmenyeit, vagyait. A

kisgyermeknevelo sok kerdesre kaphat valaszt a 
jatektevekenyseg megfigyelese soran.
A legfontosabb, legfejlesztobb es legnagyobb oromszerzo 
tevekenyseg a jatek. Bolcsodei munkank leghatekonyabb 
eszkoze, amely segiti a kisgyermeket megismertetni az dt 
koriilvevd vilaggal. Elosegiti az erzelmi, ertelmi es szocialis 
fejlodesuket. A kisgyerek leteleme a mozgas, mely elegendo az 
oromszerzeshez; ugralas, hangok kiadasa. 
Kisgyermekneveloink feladata a biztonsagos nyugodt jatek 
felteteleinek megteremtese. Segiteni a gyermeket a tarsakkal 
torteno oromteli egytittjatszasban. Egymastol helyes 
viselkedesi formakat tanulhatnak meg. Turelmet mutathat meg 
az egyutt torteno jatek. A birtoklas es tulajdonlas helyes 
elfogadasaban is segit. Ezen muveleteket es az idot a 
tevekenysegben szabadon valaszthatja meg a gyermek. Fontos, 

hogy a jatekot kiserje osztonzes, dicseret es dtletadas a kisgyermeknevelo reszerol. A 
gyermek keresere legyen megorizve, megmutatva, atadva a szulo szamara az „alkotas”.

160



Epites, konstrualas
Gondolkodasra kesztetd jatektevekenyseg, ami kihivast is jelent a gyermek szamara. 
Sikerelmenyhez juthat, ha sikerul az elgondolast megvalbsitani, de megtanitja a kudarcot is 
elviselni sikertelenseg eseten. Mindket helyzetben szukseges a kisgyermekneveld helyes 
tamogato megtartasa.

Anyanyelvre neveles
A beszed a kommunikacid egyik fajtaja, az emberi kapcsolatok egyik fd eszkoze. A 
kisgyermek eleteben fontos, hogy a szavakat a szituaciokon keresztiil is helyesen ertelmezze. 
A beszednek, amit kozvetitunk a gyermek fele tisztanak es erthetonek kell lennie. Idot kell 
biztositani a kisgyermek szamara, hogy kerdeseit feltehesse es kerdeseikre a valaszt 
mindenkepp megkapja. A felnott kerdesere a gyermeki valaszt is meg kell vami. Az elmult 
evek soran es jelenleg is van az ellatasunkban olyan csalad, ahol a kisgyermek nem a magyar 
nyelvet ismerte meg szuletese utan anyanyelvnek. Ezeknek a csaladoknak a magyar nyelvet 
helyesen kozvetiteni nem csak a gyermek, hanem a sziild szamara is kihivast jelent a 
kisgyermekneveloink szamara.

Irodalmi neveles, mese, mondoka
A mese a kisgyermek eleteben fontos szerepet 
tbit be. Azok a gyermekek, akiknek sokat 
meselnek, nemcsak az olvasas megy majd 
kbnnyebben, hanem elenkebb fantaziaval 
rendelkeznek es a rajzkeszsegiik is jobb.

A bblcsode eletben jelentos szerepe van a 
mesenek es a mondokanak. A jatektevekenyseg 
soran a kisgyermekneveld fejbbl rbgtbnbzve 
meset mond, mely lehetoseget ad arra, hogy az 
aktualis helyzethez igazodjon. A meseles, 
mondokazas, kepeskbnyv nezegetes bensoseges 
kommunikacids helyzet, igy a kisgyermek szamara alapveto erzelmi biztonsag. Fejlodik 
ember ismerete, a fohossel valo azonosulas fejleszti empatias kepesseget, gazdagodik a 
szokincse, segiti az optimista eletfilozdfia es az dnallo velemeny alkotas alakulasat.

A mese az egesz napos, zajos bblcsodei eletben a csend es a nyugalom pillanata, ilyenkor a 
gyermek odafigyel a kisgyermeknevelore. A mesemonddnak figyelnie kell arra, hogy az egesz 
testevel-lelkevel forduljon a mese es a gyermekek fele, mert csak igy lehet igazan bensoseges 
hangulat.
Szeretnenk, ha minel fiatalabb korban kialakulna az igeny a kbnyvekre, a gyermekirodalmi 
muvekre. Irodalmi nevelesunk prdbalja kibontakoztatni az bnkifejezest a versek, mesek altai, 
melyek erzelmi, ertelmi es erzeki befolyasokat keltenek a gyermekben. Az anyanyelv kbzegen 
at melyiti az dnismeretet, az erkdlcsi fejlodest. A kbnyv olyan eszkbz a felnott kezeben, mely 
altai a gyermekkel egy meghitt kapcsolat alakul ki. A gyermekirodalmi muvek kivalasztasanal 
figyelembe vesszuk, hogy a bblcsodes korosztalynak nincsenek elbiteleteik, nem 
idegenkednek sem a modem, sem a klasszikus muvektol. Erzelmeiket, ismereteiket a jatekon 
kivul mese feldolgozasban tagoljak lelkileg. Nagy felelosseggel rendelkeztink abban a 
tekintetben, hogy milyen gyermekirodalmi muvekkel talalkoznak a bblcsodes eveik alatt. 
Fontosnak tartjuk, hogy a kortars gyermekirodalom, a klasszikus es a nepmese vilaga is 
szerepet kapjon.



tnek-Zene
Nevelesi feladataink soraba tartozik, mellyel nagyon sok oromet kozvetithetiink a 
kisgyermekek fele. A szeretetet es biztonsagot jelento nevelo hangja dudolgatva, enekelve 
meg kedvesebbe lesz a gyermek szamara. Dudolgatva lehet a gyermeket megnyugtatni es 
elaltatni is. Enekelve jatszani, tomazni, unnepelni mindig oromteli elmeny. A nepi rigmusok 
es olbeli jatekok nemcsak a zenei anyanyelv elsajatitasat segitik, hanem fejlesztik a kicsik 
anyanyelvi kepessegeit, szokincset, beszederteset, beszedeszleleset, hallasat, memoriajat, 
kihatnak a mozgasfejlodesre, a testtudat kialakulasara. A hangsulyt es luktetest a kapcsolddo 
mozdulat befolyasolja. A jatekhoz tartozo mozgas lelassitja a termeszetes tempot. A mozgas 
lendulete segiti a kisgyermeket a maganhangzok es a massalhangzok pontos ejteseben. Nagy 
segitseg az utanzasra epiilo beszedtanulasban.

Kapcsolattartas a csaladokkal
A bolcsodei neveles igazan akkor tud megvaldsulni, hogyha a szulo es a kisgyermekneveld 
kozott kialakul a bizalom, az osszhang, hiszen igy lehet a leghatekonyabban eldsegiteni a 
kisgyermek testi, lelki es szocialis fejlodeset. A tajekoztatasnak, kapcsolattartasnak tbbb 
formaja is van, mely hozzajarul a csaladi neveles segitesehez.

Sziiloi ertekezlet
A leendo gyermekeink sziileinek tajekoztato jellegti, atfogo bolcsodebemutatasrol add 
tajekoztatast a bolcsode reszlegvezetoje. Ezen a napon a beszoktatas idopontjai is 
megbeszelesre keriil.

Csaladlatogatas
A csaladlatogatasra a leendo gyermek sajat es tars kisgyermekneveloje egyiitt latogatjak meg 
a csaladot otthonukba, hogy igy kezdjek meg az ismerkedest a gyermekkel. A 
kisgyermeknevelok sajat keszitesu ajandekokkal kesziilnek, a gyermek eletkorat figyelembe 
veve. A sajat komyezetben egy kotetlen beszelgetes soran jobban meg lehet ismemi a 
gyermeket, a csaladot, mely segiti az adaptacio folyamatat is.

Fokozatos beszoktatas
A gyermekek beszoktatasa, mely szerint egy kisgyermeknevelohoz egy gyermek erkezik, ez 
eldsegiti a gyermek igenyeinek, szokasainak megismereseben es a bizalom kialakitasaban, 
ezzel segitve a fokozatossag elvenek megvalosulasat. A szulo jelenlete megkonnyiti az uj 
komyezet elfogadasaban, valamint segiti a szulo -gyermek - kisgyermekneveld jo kapcsolat 
kialakulasaban, hiszen a szulo latja a nevelo munka folyamatat, modszereit.

Sziilocsoportos beszelgetesek
A nevelesi even belul ket alkalommal, oktober vegen es aprilisi honapban zajlik. Celja a 
csaladi neveles segitese. A tematikus beszelgeteseket a kisgyermeknevelok vezetik. A partner 
kapcsolatot segiti, a sziilo kompetenciajat erdsiti a nehezsegek megbeszelese mellett a 
fejlodes pozitivumainak megosztasa is.

Mindennapi beszelgetesek
A sziilo erkezeskor a kisgyermekneveld hazaadaskor nyujt informaciot a gyermek 
hangulatarol, etvagyarol, alvasarol, etkezeserol stb. Fontos a kblcsonos tajekoztatas mindket 
esetben, ez is noveli a bizalmon alapulo partnerkapcsolatot.

Egyeni beszelgetesek



Kezdemenyezheti a szulo, kisgyermeknevelo valamint a bolcsodei reszlegvezetd nevelesi 
problemak, nehezsegek eseten. A beszelgetes soran a gyermek felugyeletet biztositjuk.

Csaladi fiizet
A tajekoztatast a szulo fele a kisgyermeknevelo vegzi a bolcsodei eletrol, esemenyekrdl, 
programokrol valamint a gyermek fejlodeserol, pozitiv valtozasairol ir.

Hirdetotabla, Honlap
Az ataddi helysegekben a szulok a faliujsagon, hirdetotablan olvashatjak el az aktualis 
tajekoztatasokat, honlapunkon minden leendo bolcsodes gyermekunk sziilei tajekozodhatnak, 
es hasznos informaciokrol olvashatnak.

A bolcsode alapellatason tuli szolgaltatasai:

Idoszakos gyermekfeliigyelet
Elozetes bejelentkezes utan tortenik az idoszakos gyermek felugyelet. A bolcsode tires 
ferohelyen, teritesi dij elleneben vehetd igenybe ez a szolgaltatas. Segitseg a csaladoknak, 
hogy halaszthatatlan iigyek intezeseben segitseget kapjanak gyermekuk biztonsagos 
elhelyezesehez.

Csaladi jatszodelutan - „PaIanta” Csaladi delutan
Bolcsodes es dvodas gyermekek es sziileik reszere. Oktobertol marciusig szombatonkent 
15:00 - 18:00. K.et csoport all rendelkezesere a latogatdknak. Kreativ foglalkozasok a 
nagyobb gyermekek szamara, illetve mozgasfejleszto jatekok az aprobb gyermekek reszere. A 
szuloknek itt alkalmuk nyilik a bolcsodei elettel megismerkedni. A reszvetel „Palantaknak” 
kiserovel dijtalan!

Pszichologus tanacsadas
Intezmenyiinkben a kisgyermekek magas szinvonalu gondozasa es nevelese, az ellatas 
minosegenek javitasa erdekeben tanacsado pszichologus dolgozik. A pszichologus 
munkajaval tamogatja mind a bolcsodebe jaro csaladokat, mind a bolcsodeben dolgozokat. A 
sziilok a meghirdetett idopontokban reszt vehetnek szuldcsoportos beszelgeteseken, valamint 
igeny szerint kerhetnek egyeni tanacsadasra idopontot.

Unnepek
Bolcsodenk a csaladi hagyomanyokat tiszteletben tartva tartja meg az tinnepeket.

• Sziiletesnap
• Mikulas varas, dalok, mondokak
• Advent, varakozas a karacsony iinnepere, diszek kezmuves foglalkozasok, 

mezeskalacs siites es ajandekozas kereteben.
• Farsangi jelmezes bal delelott,
• Punkosdolo kozos csaladi delutan
• Bucsuzas a bolcsodetol, kozos csaladi delutan

Fontosnak tartjuk az iinnepekre valo kesztilodest, a hagyomanyok megismerteteset. Az 
unnepek hangulatahoz a csoportszobak dekoraciojaval is mindig hozzajarulunk.



11.6 Tucsdk-lak Bolcsode

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. 
Ferohely: 74 fd

Megkozelithetoseg:
BKV jarmuvekkel

4-6 villamos
4 metro
99 busz
28-37 villamos

Megallo: Rakoczi ter
Megallo: Rakoczi ter
Megallo: IL Janos Pal papa ter
Megallo: IL Janos Pal papa ter

T/MCK-LW f -

Szemelygepkocsival
Az intezmeny elotti teriileten a Berkocsis utca illetve Tolnai Lajos utcaban dij fizetes nelktili 
parkolast tudunk biztositani, ha a sztild keri delelott 8-8.30 ora kozott es delutan 16.30-18 ora 
kozott. Az ingyenes parkolasi lehetoseget a bolcsodeben kell megigenyelni.

Boksbdenk alapfeladata

A bolcsodei neveles - gondozas feladata a csaladban nevelkedo kisgyermekek napkozbeni 
ellatasanak es esetlegesen kiegeszitd szolgaltatasoknak biztositasaval 20 hetes kortol - 3 eves 
korig egeszseges es a 20 hetes kortol - 6 eves korig sajatos nevelesi igenyti gyermek testi- es 
psziches sziiksegleteinek kielegitese, az optimalis fejlodes elosegitese. A hatranyos helyzetu 
gyermekek eseteben a hatranyok es kovetkezmenyeik enyhitesere torekves. A sajatos nevelesi 
igenyti gyermekek habilitaciojanak es rehabilitacidjanak segitese a gondozas, neveles, az 
egyeni es csoportos foglalkozasok kereteben, a gyogypedagogus iranyitasa alapjan.

1. Egeszsegvedelem, az egeszseges eletmod megalapozasa
2. Az erzelmi fejlodes es a szocializacid segitese
3. A megismeresi folyamatok fejlodesenek segitese

Celunk egy olyan biztonsagerzetet nyujto, tevekenysegre motivalo komyezet kialakitasa, 
melyben a gyermek sajat kepessegei szerint fejlodhet, lehetosege van megtapasztalni az 
bnfeledt, aktiv jatek ordmet, mely kepesse teszi a kesobbi elete soran a kreativ 
tovabbfejlodesre.

Helyzetkep:

A Tucsok - lak Bolcsode a kertilet legujabb intezmenye, 2012-ben nyitotta meg kapuit az 
ellatast igenylo csaladok elott.
A bolcsode a Csamok negyed es a Nepszinhaz negyed kozotti reszen, a Tolnai L. utca 19. 
szam alatt biztositja a napkozbeni ellatast, szakszeru gondozast es nevelest a harom ev alatti 
gyermekek reszere, illetve aki a harmadik eletevet betoltotte, de testi vagy fejlettsegi szintje 
alapjan meg nem erett az ovodai nevelesre. Sajatos nevelesi igenyti gyermek eseten a 
gyermek legfeljebb hateves koraig.
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A bolcsode a kerulet azon reszen talalhatd, ahol jellemzoek a 4-6 emeletes surtin beepitett, 
kozepes es jo allapotu berhazak, valamint ujepitesu tarsashazak. A lakossag osszetetelere a 
valtozatossag, a sokszinuseg, a vegyes tarsadalmi retegzodes jellemzd. Bolcsodenkben a 
keruleti adottsagokat tekintve valamennyi tarsadalmi retegbol szarmazd gyermek 
megtalalhato. A multikulturalis osszetetel altalaban 30-40%.
A Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek az alapellatas biztositasa mellett nagy hangsulyt fektet a 
sajatos nevelesi igenyii gyermekek ellatasara. Bolcsodenk biztositja SNI gyermek gondozasat, 
neveleset.

Bolcsodenk bemutatasa:

Intezmenyunk a Tolnai Lajos es a Berkocsis utca altal hatarolt teriileten helyezkedik el. 
Ketszintes ujepitesu epulet, mely nagyon jo fenyviszonyokkal rendelkezik. 3 gondozasi 
egysegben 6 csoportszobaban folyik a gyermekek szakszeru nevelese, gondozasa. 
Egysegenkent 12-12 fd es 13-13 fd kisgyermek vehetd fel. Egy egysegben negy, kettoben 
pedig ot szakkepzett kisgyermeknevelo, valamint egysegenkent egy bolcsodei dajka latja el a 
napi feladatokat.

A bolcsode gondozasi egysegei:
1. gondozasi egyseg:

• Micimacko csoport
• Mokus csoport

2. gondozasi egyseg
• Mehecske csoport
• Pillango csoport

3. gondozasi egyseg
• Katica csoport
• Cica csoport

Szemelyi felteteleink
A bolcsodenkben a dolgozdi letszam JEB SZMSZ-nek megfeleloen biztositott, amely 23 fd 
szakmai munkatars es 3 fd egyeb munkatarsbol tevodik ossze.

Megoszlas szerint:
1 fd bolcsodevezeto
15 fd kisgyermeknevelo
6 fd dajka
1 fd elelmezesvezeto
2 fo szakacs
1 fd mosono

Targyi felteteleink:
A kisgyermeket korulvevo targyi komyezetet - a bolcsodenk epuletet, jatszdudvarat es egyeb 
helyisegeit - a jogszabalyi es szakmai eloirasok, a csoportokba jard gyermekek letszama, 
eletkora, sziiksegletei alapjan ugy alakitottuk ki, hogy az biztonsagos legyen, es a bolcsodei 
neveles megvaldsitasat szolgalja. Intezmenyiinkben az esztetikus, szep, korszerii epiiletben 
kialakitott helyisegek a megfeleld berendezesi, felszerelesi targyak biztositasaval, a jol 
felszerelt jatszokert kialakitasaval a magas szinvonalu napkbzbeni ellatas felteteleit tudjuk 
biztositani.



Fozokonyha:
Az epiilet adottsaga lehetove tette szamunkra, hogy sajat fozokonyhank legyen, fgy helyben 
keszitjuk el az eteleket a gyermekek es a felnottek szamara. Konyhank korszeru, a legujabb 
konyhatechnologiai eljarasokat is kielegito gepekkel felszerelt. Keriiletunkben kbzponti etlap 
szerint keszulnek az etelek. Intezmenyiinkben napi 4-szeri etkezes biztositunk a kisgyermekek 
szamara. Az elelmezesi szabalyoknak megfelelden a gyermekek etlapjait a dietetikus, 
elelmezesvezeto, es gyermekorvos egytittesen allitjak ossze. Az etelek megfelelnek az 
egeszseges taplalkozas kovetelmenyeinek, energia es tapanyag beviteli, illetve elelmiszer 
felhasznalasi ajanlasokat tartalmazd jogszabalyban foglaltaknak. Az etelek friss 
nyersanyagokbol keszulnek, a teli honapokban fordul eld, hogy mirelit alapanyagokat is 
felhasznalunk.

Sd-szoba:
A bolcsode epiileteben kialakitasra kerult parajdi kosobol so-szoba. Racsos szerkezetbe 750 
kg kosot es hangulatjavito vilagitast helyeztek el. A sotombok feluleterol a soreszecskek 
konnyen a legterbe illetve onnan a legutakba jutnak, ahol kifejtik jotekony hatasukat. Javasolt 
leguti megbetegedesek, allergiak, natha, horghurut, immunrendszer erdsitesere. A gyermekek 
prevencios cellal koraosztol-tavaszig hetente tobb alkalommal vehetik igenybe. 
Kiscsoportokban zenelnek, meselnek, baboznak a kisgyermeknevelok a gyermekeknek. A 
gyermekek nagyon szeretik a so szobat, mert itt mindenkire kiemelt figyelem jut a kisletszam 
miatt.

Gyermekszoba:
Minden gyermekszobank alkalmas 12-14 fo gyermek fogadasara. A szobak berendezese 
hangulatos, esztetikus, gyermekkbzpontu, megfelelnek a mai kor elvarasainak. A 
jatekeszkozok a gyermekek eletkori sajatossagainak es egyeni fejlettsegi szintjiiknek 
megfelelo, valamint a szakmai eloirasoknak megfelelden vannak osszevalogatva.



A szukseges jatek eszkozoket az egeszseges gyermekek fejlettsege, kora hatarozza meg. A 
sajatos nevelesi igenyu gyermekek szamara is biztositjuk ezeket a szukseges jatekokat a 
csoportban. Ezen feliil a kisgyermeknevelok sajat keszitesu egyeb, spontan erest es fejlodest 
segito jatekokat is elerhetove tesznek a gyermekek szamara. Ezek foleg a Montessori 
pedagogia eszkoztarai alapjan elkeszitett, de mindenkepp a bolcsodes koru gyermekekre 
jellemzd fejlettsegi szintet figyelembe vevo dtletes, erdekes, szines eszkozok.

A teraszra kozvetlen kijarat van a csoportszobabol, ami megkonnyiti az udvarhasznalatot.

Jatszoudvar:
A bolcsodei ellatasunk fontos helyszine a jatszokert. A gyermekek mozgasigenyenek 
kielegitese a szabadlevegon valo tartozkodas biztositasa, a termeszettel valo mindennapos 
erintkezes megismeresenek fontos szintere. Az udvar nagy resze fuves teriilet, ahol csuszdak, 
3 db homokozo es 1 db fahaz biztositja a felhotlen jatekot. A tuzo nap ellen a homokozok
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felett 3 db amyekolo van felszerelve, ami biztositja az amyekot a homokvar epitesehez es a 
homoktorta siiteshez. Nyari melegben vizpermetezon keresztul husolhetnek a gyermekek. 
Hatalmas teriileten triciklizni, motorozni, labdazni is lehet, amihez a szomszedhaz tuzfalara 
festett kellemes szinekkel tarkitott kolibri madaras origami falfestmeny biztosit jo hangulatot. 
A falfestmenyt altal nem csak a mi udvarunk left szinesebb, hanem az itt lakok is kellemesebb 
komyezetben elhetnek.

Tornaszoba:
Kulon kialakitott helyseg, ami a folyosorol nyilik es a csoportszobaktol jol elkuldnul. A szoba 
fej lesztoeszkozei:

percepcios fejlesztest (memoria jatek, fogantyus i 
puzzle, szinek tanulasa), 

finommotorika fejlesztest (toronyepitok, fuzos 
jatekok, formaillesztok, potyi),

beszedfejlesztest (arckifejezo kockak, jarmuvek, 
allatok), 
- vizualis fejlesztest (nyomda, festekek, 
rajzeszkozok),

mozgasfejlesztest (bordasfal, tomapad, trambulin, 
hinta, modulkeszlet, labda), 

zenei fejlesztest (hangszerek, dob, cintanyer, 
esocsinalo, csorgok) segito jatekok. 
A tomaszobaban hetente negy alkalommal 
utazopedagogusok vegzik az SNI gyermekek egyeni 
fejleszteset, melyek 45 percesek. A fejleszteseken kivul, 
ha rossz az idd, akkor a csoportok is igenybe vehetik a 
tomaszobat, ilyenkor 3-4 fo gyermekkel mennek ki a 
kisgyermeknevelok, es hasznaljak az ott megtalalhato 
mozgasfejleszto eszkozoket.

Egyeb helysegeink:
Vezetoi iroda, elelmezesvezetoi iroda, konferencia terem, etkezo, oltozok, mosoda, mosddk. 
Tovabbkepzo termiinket, mely 30-40 fo befogadasara alkalmas maximalisan kihasznaljuk. Itt 
kollegaink treningjeit, tovabbkepzeseit, sziiloi ertekezleteket.

Boksodei neveles-gondozas celja, feladata
A bolcsodei neveles kozeppontjaban a kisgyermek, es kozvetett modon a kisgyermeket nevelo 
csaladok allnak. A Bolcsodei Neveles - Gondozas Alapprogramja, illetve az erre epulo helyi 



szakmai programunk az ellatott gyermekek csaladjara, mint komplex rendszerre tekint, 
melynek ertelmeben nem csak a kisgyermek neveleset, gondozasat, hanem az egesz csalad 
tamogatasat celozzuk meg.
Celunk olyan intezmeny mukodtetese, mely az alapellatas kereteben a gyermekek napkozbeni 
ellatasat biztositja a vonatkozo jogszabalyok, es szakmai szabalyok figyelembe vetelevel.

gyerekneveles (...) az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik ot, 
ha nem tokeletes, es hogy ezen kepes javitani. Ez olyan bizalom a felnott reszerol, amit 
minden koru gyerek megerez. Hogy hisznek benne. Tevedhet es hibazhat. Nem kell 
tbkeletesnek lennie. A vilag sem az”.

(Tari Annamaria)
Pedagogiai hitvallasunk
A bolcsodei elet soran fontos a gyermeki szemelyiseg tiszteletben tartasa, a gyermekek 
erzelmi biztonsaganak megteremtese, fejlodesuk es spontan eresuk tamogatasa soran az 
egyeni es eletkori sajatossagaik, massaguk, fejlodesi iitemuk figyelembe vetele. Minden 
gyermek egyedi es megismetelhetetlen, es a mi feladatunk, hogy kiteljesedesehez az alapokat 
lerakjuk.
Alapveto kozos nevezo a bolcsode dolgozoi koreben a gyermekek mindenekfelett allo 
jogainak es erdekeinek tiszteletben tartasa, a feltetel nelkuli gyermekszeretet.

Bolcsodenk sajatossagai
Igen nagy hangsulyt fektetunk a zenei nevelesre, mely az erzelmi biztonsag kialakulasaban, 
anyanyelvi nevelesben fontos szerepet jatszik. A zenei neveles mar a bolcsodebe keruleskor 
kezdodik, melynek alapja az enek. Az enek barmely jatektevekenyseghez tud kapcsolodni. 
Fontos, hogy mindig alkalomhoz illo legyen az enek kivalasztasa. Ha tomazunk, vagy 
szerepjatekot jatszunk, akkor ennek megfelelden valasszuk a hozzaillo eneket pl.”Sussunk, 
sussimk valamit..”, amit fozocskezes vagy homoktorta stitesenel tudunk enekelni. Egy dalt 
annyiszor enekelunk el, ahanyszor a gyermek igenyli, mert az enek ritmusa, hangzasa ragadja 
meg a gyermeket es kelti fel erdeklodeset, figyelmet.
Az egeszseg megdrzesere, mint bolcsodei feladatra is nagy hangsulyt fektetunk. Fontos az 
egeszsegvedelem es a prevencio. Az egeszsegneveles osszetartozik a gondozassal, a 
szomatikus, a psziches, az erzelmi, az ertelmi, akar ti nevelessel, valamint a szocialis 
fejlodessel. Mindennapjainkban probaljuk kialakitani az egeszsegugyi szokasokat, az 
egeszseges eletmodot, amelynek ajovore nezve alapozo jelleguk van.

Sajatos nevelesu gyermekek ellatasa
Sajatos nevelesi igenyu gyermek, aki valamely Szakertoi es Rehabilitacios Bizottsag 
szakvelemenye alapjan:
a) testi - erzekszervi, ertelmi, beszedfogyatekos autista vagy tobb fogyatekossag egyuttes 
elofordulasa eseten halmozottan fogyatekos
b) psziches fejlodes zavarai miatt a nevelesi, tanulasi folyamatban tartosan es sulyosan 
akadalyozott.
2015. szeptember 01-tol bolcsodenk fogadja a sajatos nevelesi igenyu gyermekeket. A 
Fovarosi Pedagogiai Szakszolgalat VIII. keruleti tagintezmeny munkatarsaival 
egyuttmukodve es fejleszto munkajukat segitve vegezzuk a sajatos nevelesi igenyu 
gyermekek neveleset, gondozasat. A gyermekek napkozbeni ellatas kereteben kapjak meg az 
egyeni fejlesztest az erre a celra kulon kiepitett tomaszobaban.
Az utazopedagogusok hetente negy alkalommal jonnek intezmenyunkbe fejleszteni a 
gyermekeket. Hetfon es kedden korai fejleszto gyogypedagogus, szerdan konduktor 



fejlesztopedagogus, csutortokon szomatopedagogus, valamint delutan logopedus segiti a 
gyermekek fej lodeset.
A habilitacional nagyon fontos az eletkor, tehat minel elobb felismerjuk, annal elobb 
kezdbdhet meg a kisgyermek fejlesztese-gondozasa.

SNI gyermek elhelyezese
Bolcsodenkben reszleges integracioban es inkluzfv formaban biztosftjuk az ellatast. A reszleges 
integracioban az egyseg egyik csoportszobajaban 6 fd SNI gyermeket latunk el, mig a masik 
csoportszobaban 1 fd SNI gyermek mellett 9 fd egeszseges gyermek van. A 6 fd SNI gyermeknek az 
etkezesen es az alvasido kivtil a gondozasi egyseg masik csoportjaban levo egeszseges gyermekekkel 
kbzos a jatek ideje es a jatektere. Tovabbi 2 fo SNI kisgyermeket a bolcsbdeben inkluzio formaban az 
egeszseges gyermekkel kozos terben neveliink, gondozunk.
A gyermekek integralhatosaga donti el (betegsegenek tipusa, aktualis allapota es sziikseglete), hogy a 
ket tipusu ellatas kozul melyiket biztosftjuk a gyermek szamara.

Szemelyi feltetelek
A reszleges integracio kereteben mukodo egysegiinkben 5 fd kisgyermeknevelo latja el a mindennapi 
feladatokat, akik koziil egy pedagogus es gyogypedagogus asszisztensi vegzettseggel is rendelkezik. 
Az 6 szaktudasa lenyeges a gydgypedagogusok es a kisgyermeknevelok kozti egyuttmukodes soran. 
Ez pedig nagyon fontos aimak erdekeben, hogy az egysegben gondozott, nevelt SNI gyermekek 
fejlodese a leheto legmagasabb szinvonalon legyen

Neveles - gondozas - fejlesztes
A sajatos nevelesi igenyii kisgyermekek szamara a legfontosabb a korai felismeres es a korai 
fejlesztes. Kisgyermekneveloink a serult kisgyermekeket is onalld szemelyisegkent fogadjak 
el, meleg szeretetteljes odafigyelessel vegzik a mindennapi gondozast-nevelest. A neveles- 
gondozas soran figyelembe veszik a gyermek egyeni fejlettseget es elegendo idot biztositanak 
a gyermek gondozasahoz.
Egyeni foglalkozasokat az utazopedagogusok irasban dokumentaljak, majd a 
kisgyermeknevelokkel megbeszelik a tapasztaltakat. Az egyeni foglalkozas heti 2 oraban 
tortenik, minden gyermeknek a szakertoi velemenyeben foglaltak szerint.

Napirend
A jol megszervezett folyamatos es rugalmas napirend a neveles-gondozas felteteleit teremti 
meg. Nagyfoku biztonsagerzetet, kiszamithatosagot nyujt a kisgyermekek szamara. A 
napirenden beliil az esemenyek koveteset ugy allitjuk ossze, hogy az a gyermekek 
eletkoranak, fejlettsegi szintjiiknek megfeleljen, valamint az adott evszaknak is helytalljon. A 
leheto legkevesebb varakozasi idd legyen benne a gyermekek szamara.
A kisgyermeknevelok munkarendje a gyermekek napirendje alapjan keszul el.

Nyari napirend
6 .00 Bevetel- Szukseg szerint fiirdoszoba hasznalata, szabad jatek
8 .00 Reggeli-iiltetesi sorrendben
8.30 Szabadjatek a szobaban, jo idd eseteben keszulodes az udvarra, kimenetel
9.35 Tizdrai
10.30 Nagy meleg eseten folyadek kinalasa
10.55 Udvarrdl vald bejovetel, furdoszoba hasznalata, ebedig szabad jatek a szobaban
11.30 Ebed-ultetesi sorrendben, kezmosas
12.00 Csendes pihend
14.45 Ebredesi sorrendben furdoszoba hasznalata
15.00 Uzsonna-iiltetesi sorrendben
15.30 Szabad jatek az udvaron (szobaban), folyamatos hazamenetel



18.00 Bolcsode zarasa.

Teli napirend
6.00 Bevetel /kezmosas, sziikseg szerint ftirdoszoba hasznalat/ szabadjatek
8.00 Reggeli /iiltetesi sorrendben/.
8.30 Szabadjatek a szobaban.
9.35 Tizorai, kesziilodes az udvarra.
10.00 Szabadjatek az udvaron, rossz idd eseten a szobaban.
10.45 Bejovetel az udvarrdl iiltetesi sorrendben, vetkozes, ftirdoszoba hasznalat.
Ebedig szabadjatek a szobaban.
11.20 Ebed / iiltetesi sorrendben /
12.00 Csendes piheno.
14.45 Ebredesi sorrendben ftirdoszoba hasznalata.
15.00 Uzsonna / iiltetesi sorrendben /.
15.20 Szabad jatek a szobaban. Hazamenetel.
18.00 Bolcsode zarasa.

Bolcsode kapcsolattartasi formal

A folyamatos es kolcsonos tajekoztatast a kisgyermek fejlodeserol alapvetoen fontosnak 
tartjuk, inert igy lehet a kisgyermek neveleset szemelyre szoloan kialakitani es a csaladokat 
bevonni a hatekony munkankba.
A tajekoztatas a kisgyermeknevelo reszerol: oszinte, hiteles es szemelyes a gyermeki jogok 
tiszteletben tartasa mellett.

Formalis:
Csaladlatogatas: Minden gondozasba vett gyermekhez elore egyeztetett idopontban 
ellatogatnak a kisgyermeknevelok, melyrol irasos feljegyzest keszitenek.
Szuloi ertekezlet: Evente 2 alkalommal tartunk intezmenyiinkben sziiloi ertekezletet, melynek 
temai: „Ovodaba megyek”,„Bdlcsddes leszek!”
Az „dvodaba megyek” ertekezletre meghivast kap minden evben a Koszoru napkozi otthonos 
ovoda vezetoje, hogy tajekoztatast nyujtson a sziiloknek az ovodai beiratkozasrol, dvodai 
eletrol. Mindig nagy letszamban vesznek reszt a sziilok ezen az ertekezleten. A szul ok 
visszajelzese alapjan nagyon hasznos dolgokat tudnak meg az ovodai beiratkozassal 
kapcsolatosan, illetve lehetoseg van felelmeik eloszlatasara es kerdeseik feltevesere.
A „bolcsddes leszek” minden ev julius honapjaban keriil megtartasra. Elozo evekben nagy 
sikerrel volt megtartva, mert A felvett gyermekek sziilei 90%-ban jelennek meg ezen az 
ertekezleten, ahol lehetoseg van a leendd kisgyermeknevelbkkel megismerkedni, beszelgetni, 
betekintest nyemi a majdani csoportszobaba. Ezaltal mar nem lesz idegen a beszoktataskor 
vald talalkozas.
Sziilocsoportos beszelgetesek: A sziilok igenyeinek megfeleloen evente ketszer tartunk ilyen 
formalis osszejovetelt a szobatisztasaggal, onalldva valassal kapcsolatban.
Sziilocsoportos beszelgeteseket csoportonkent is szerveziink. Ilyenkor nem csak a mi altalunk 
megadott temaban beszelgetnek a sziilokkel a kisgyermeknevelok, hanem azokat a dolgokat is 
meg lehet beszelni, ami a napi gyermek bevetelkor illetve kiadaskor idd hianyaban nem 
megoldhatd. Sikeres es nepszeruprogram, hiszen ilyenkor tobb idd van a megbeszelesre 
illetve a sziilok tapasztalatcserejere.
Egyeni idopontok keresere is van lehetoseg, ahol a csalad egyedi problemajanak 
megbeszelesere keriil.
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Nyiltnap
Ketszer tartunk egy evben nyiltnapot, gyermeknapkor es karacsonykor. Nagyon szeretik a 
sziilok ezt a kapcsolattartasi format, mert a kotetlen beszelgetesek kapcsan sokkal tobb es 
bizalmasabb informaciot oszthatnak meg a kisgyermeknevelokkel. Nyilt napokon a sziilok 
betekintest nyemek bolcsodei eletiinkbe. Ilyenkor szinte minden szuld racsodalkozik a 
gyermekere, hogy a szabad jatektevekenyseg soran milyen szepen jatszik tarsaival, mennyi 
mindent tanult a gondozasi muveleteknel, es szepen, fegyelmezetten ul az ebednel.

Hazi gyermekorvos es a vedono
Bolcsodenkben a kisgyermeknevelok figyelemmel kiserik a rabizott kisgyermek 
pszichoszomatikus fejlodeset, felismerik az egeszsegtol eltero valtozasokat, allapotokat. Ha a 
bolcsodebe jaro gyermeknel esetleg problema meriil fel (pl.: a megszokottol eltero viselkedest 
mutat, de nem ennek nem csaladi hattere van), akkor a szul ok tudomasaval es az 
intezmenyvezetd bevonasaval a jelzdrendszeren keresztiil felvessziik a kapcsolatot a 
teruletileg illetekes vedonovel illetve gyermekorvossal.

Informalis:
Napi beszelgetesek reggel-delutan a sziilokkel.
Reggeli bevetelnel es a delutani kiadasnal a sziilo, illetve a kisgyermeknevelok tajekoztatjak 
egymast a kisgyermekrol.
Hirdetotablara kihelyezett informaciok.
Hirdetotablara minden fontos informaciot kihelyeziink, ami bolcsodeben varhato lesz pl: 
ebedbefizetes, fenykepezes, gyermeknap, ballagas, bolcsodei zarva tartas idopontjai, 
rovarirtas. Mindig az aktualis idopontoknak megfelelo a tajekoztatas.
Internet:
Az intemeten 2015. majustol a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek egyseges honlapot keszitett, 
melyen a keruletben talalhatd osszes bolcsode reszletes informacidi, bolcsodei jelentkezeshez 
szukseges dokumentacioi, intezmenyi fenykepei megtalalhatok. Minden intezmenyiink mas 
ezert a sziilok kiilon tudnak osszehasonlitast vegezni, hogy melyik intezmenyt valasszak 
kisgyermekei szamara. A felvetelt kero sziilok 70%-ban az internet segitsegevel valasztanak 
minket.

Uzeno fuzet:
Kisgyermeknevelok vezetik a gyermekrol, mely folyamatos tajekoztatast nyujt a sziildnek a 
beszoktatas kezdetetol. Negyedevenkent szuldi tajekoztatot imak a kisgyermeknevelok a 
gyermekek fejlodesevel kapcsolatban. Nagyon szeretik a sziilok olvasgatni a tajekoztatast es 
tobben valasz formajaban leiijak az otthonukban tortent valtozasokat, amik segitsegek, 
utravalok kisgyermekneveldinknek. Fontos szempontunk, hogy a feljegyzesek konkretak es 
egyenre szabottaklegyenek.
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11.7. Katka Bolcsode

1089 Budapest, Vajda Peter u. 37.
Ferohely: 72 fo

Nyitva tartas
Hetfotol-pentekig: 6.00-tdl-l 8.00-ig
Szombat-vasamap: Zarva

Megkozelithetoseg
BKV jarmuvekkel

❖ 1-es villamos Megallo: Vajda Peter utca
❖ 24-es villamos Megallo: Golgota ter
❖ 99-es busz Megallo: Blathy Otto utca

Szemelygepkocsival
Az intezmeny elott a Vajda Peter utcaban jo parkolasi lehetoseg van. A zona fizetos, de az 
intezmeny elott egy ora varakozasi ido ingyenes.

Bolcsodenk feladatai, jellemzoi
Alapfeladatok
Bolcsodenkben a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. 
torveny ertelmeben: a szemelyes gondoskodas keretein belul a gyermekjdleti alapellatas 
rendszereben biztositjuk a 0-3 eves gyermekek napkozbeni ellatasat, bolcsodei ellatas 
formajaban.

Ellatott celcsoport jellemzoi
Ellatasi korunkbe tartoznak a VIII. keriiletben lako 0-3 eves gyermekek. A keriiletben 
jellemzo a szocialisan hatranyos helyzetu csaladok, illetve a migrans gyermekek, csaladok 
megjelenese. Keriiletunkben kozel tizezer gyermek el, kb. haromezer 0-3 eves koru. Itt van a 
legtobb szuldkepes koru nd, ugyancsak itt a legalacsonyabb a szulok iskolai vegzettsege, 
valamint a jovedelmi viszonyok is igen alacsonyak. Itt talalhatdak a fovaros legrosszabb 
allapotban levo lakasai is.

Bolcsodenkben megtalalhatd gyermekek kozott vannak ertelmisegi, jol szitualt, magas 
jovedelemmel, rendezett viszonyokkal rendelkezd csaladok is.
Osszessegeben elmondhatjuk, hogy bolcsodenkbe jard gyermekek illetve csaladjaik igen 
vegyes kepet mutatnak, hiszen megtalalhatdak a migrans csaladok, a szocialisan hatranyos 
helyzetuek es a rendezett, jo anyagi korulmenyek kozott eld gyermekek is. Ezt mi kihivasnak 
tekintjiik. Szeretnenk mindenkinek megfelelni es a felmerulo problemak megoldasaban 
segitseget nyujtani.
Tapasztalataink alapjan elmondhatjuk, hogy a legnagyobb hatranyok a csecsemok eseteben a 
mozgasfejlodesben -, a nagyobb gyermekeknel a beszedfejlodesben figyelhetok meg. Elobbit 
a mozgaster hianya, utdbbit a korlatozott nyelvi kddok hasznalata okozza. Amint a gyermekek 
bolcsodebe keriilnek, illetve a feltetelek adottak a valtozasok bekovetkezesehez, ezek a 
lemaradasok maguktdl megoldodnak.

A celcsoport gondozasi sziiksegleteikre vald odafigyeles kbvetkezmenyekent prioritaskent 
fogalmazzuk meg a kovetkezoket:
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❖ a szocializacids folyamat reszekent eldsegiteni a gyermek beszedfejlodeset,
❖ felismemi a gyermekek manipulacios keszteteseit es ehhez inger gazdag komyezet es 

eszkozok biztositasa,
❖ segiteni a gyermek kompetenciajanak kialakulasat, es hozzajamlni ahhoz, hogy a gyermek 

drommel vegyen reszt a gondozasi muveletekben, oromet lelje onallosagaban, 
fejlodeseben,

❖ a kisgyermeket helyesen tamogatni a kulturhigienes szokasok elsajatitasaban es az onallo 
etkezes elsajatitasanak folyamataban, az etkezessel kapcsolatos szabalyok megtanulasaban,

❖ minden gondozasi tevekenyseget ugy kell vegezni, hogy a kisgyermeknevelo tudja: a 
csecsembnek es a kisgyermeknek dnmagaval kapcsolatos attitudjet, beallitodasat, 
viszonyulasat, es felnottekkel valo kapcsolatat meghatarozza a mod, ahogyan testi es 
psziches szuksegleteit kielegiti a komyezete,

❖ alkalmazni a csecsemok es a kisgyermekek korszeru taplalkozasanak alapelveit, 
alkalmazni a csecsemok es kisgyermekek etkezesehez sztikseges, az aktiv reszvetelt es a 
gyerekek onallosagat segito eszkozoket, mddszereket,

❖ figyelembe venni a gyermek mozgasfej lodeset es termeszetes mozgasigenyet, ismemi a 
szabadban valo mozgas-jatek szemelyisegfejleszto hatasat, a levegozes es napsugarzas 
hatasat a gyermek fejlodesere,

❖ ismemi az alvas elettani jelentoseget, a kiilonbozo koni gyermekek atlagos alvasigenyet es 
ritmusat, valamint a lehetseges egyeni kulonbseget, illetve az alvas zavarainak lelektani 
hatteret ismemi es megfogalmazni.

Bolcsode bemutatasa, kvalitasok
Bolcsodenk 1980-ban epult, Jozsefvaros, Tisztviselotelepen talalhato, kertvarosi, csendes, 
nyugodt komyezetben.
Intezmenytink 72 ferohelyen, 3 gondozasi egysegben, egysegenkent 2 csoportszobaval es a 
hozza kozvetlenul kapcsolodo kiszolgalo helyisegekkel, furdoszobaval, gyermekoltozovel 
rendelkezik.

Mint elso koragyermekkori intezmeny, biztositjuk a csaladban dlo, harom ev alatti 
kisgyermekek - eletkoranak es egyeni adottsagainak megfelelo - napkozbeni ellatasat, 
szakszerii gondozasat-neveleset. Feladatunknak tekintjuk, hogy a gyermekek fejlodesehez 
sziikseges biztonsagos, gyermekbarat - hangulatos es esztetikus kbmyezetet megteremtsuk. 
Nevelesi programjaink valtozatosak, melyek mindig a jatektevekenysegekhez kapcsolodnak. 
Jatekkeszletunk szines es fantaziat kelto, melyben minden gyermek megtalalja a 
fejlettsegenek es erdeklddesenek legjobban megfelelot. Jatszokertiink gondozott, apolt, zold 
pazsit es biztonsagos mozgaster szolgalja a levegon valo tartozkodas, mozgasigeny 
kielegitesenek elmenyet. Kisgyermekneveloink - a tobb eves tapasztalat mellett - szakiranyu 
vegzettseggel rendelkeznek. A kisegito szemelyzet lelkiismeretes munkaja, gyermekszeretete 
hozzajarul a szakmai szinvonal emelesehez. Sajat fozokonyhank hazias izeivel, a korszerii 
taplalkozasi elvek figyelembevetelevel biztositja a bolcsodesek es sajat dolgozoink 
etkezteteset.

Bolcsodenk pedagogiai hitvallasa
A 0-3 eves korosztaly nevelesenek gondozasanak mindsege rendkivul meghatarozo, hiszen az 
egeszseget, a jdletet, az egyuttmukodes kepesseget, a szocialis keszsegeket es vagyat mind
mind ezek az elmenyek befolyasoljak. Ebben az idoszakban a szellemi, erzelmi es szocialis 
keszsegek kibontakoztatasa a legfontosabb feladat, melyhez egy holisztikus szemleletu a 
gyermek szuksegleteire es jogain alapulo integralt a sziiloket es a tarsszakmakat bevono 
programra van sziikseg.



Hissziik, hogy minden gyermek egyedi, megismetelhetetlen szocialis leny, akinek joga van 
deriis, szeretetteljes legkorben, elfogado komyezetben, a kozossegben tevekenykedve, 
megkapni mindazokat a fejleszto hatasokat, melynek segitsegevel sokoldalu harmonikus 
szemelyiseg valhat beldle.
Arra torekszunk, hogy a gondjainkra bizott gyermekekbol a vilagra nyitott, fogekony, 
erdeklodo, onalloan gondolkodni tudo emberek valjanak.

Intezmenyiink kiildetese, misszioja
A szulok altal rank bizott gyermekeknek ingergazdag, 
pozitiv erzelmekkel teli, elfogado kozossegben
biztositani harmonikus szemelyisegfejlodeset,
tudatosan kialakitani azokat a testi, ertelmi es szocialis
kepessegeket benniik (a sziilokkel egyuttmukodve), 
amelyek eldsegitik az ovodai eletbe valo
beilleszkedest.
A csaladi elet soran felmeruld gyermeknevelesi 
problemaknal is szeretnenk a lehetd legtobb segitseget 
nyujtani. Bolcsodenk szakembergardaja es dolgozoi 
nyitottak az uj feladatokra. Toreksziink arra, hogy 
szakmai munkank szinvonala folyamatosan emelkedjen.

Mottonk:
„ Ha folgyujtjuk a gyermekben a vele sziiletett szikrat, 

azzal mindig olyan magaslatok fele nyitunk utat, 
amilyenekrol almodni sem mertiink volna ”

Kristine Barnett
Jovokepiink
Bolcsodenket egy olyan intezmenynek szeretnenk, ahol a szulok partnerek, es aktiv resztvevoi 
a bolcsodei eletnek, hiszen kozos a celunk. Mindannyian fontosnak tartjuk, hogy a 
csaladokkal megfeleld egyuttmukodes alakuljon ki a gyermek optimalis fejlodesenek 
erdekeben. Olyan intezmeny munkajanak szeretnenk reszesei lenni, ahol a nyugodt legkor 
tartalmas szakmai eredmenyeket hozhat, melyek egyuttesen szolgaljak a gyermekek, szulok 
es a szakrna erdekeit.

Gyermekkepiink
Egy vilagra nyitott, nyugodt, harmonikusan fejlodo, elmenyekkel teli gyermek, aki kepes sajat 
termeszetes kivancsisaga altal tanulni es fejlodni; szeretettel fordul az dt koriilvevo vilaghoz
(komyezetehez, felnottekhez, tarsaihoz), valamint 
konfliktusait, eleteben felmeruld problemait eletkorahoz 
merten megfeleloen tudja kezelni, szukseg eseten segitseget 
kemi a megoldashoz

Kisgyermeknevelo-kepiink
Szakertelmuk segitsegevel a gyermekek mindennapjait 
szines, fejleszto hatasu jatektevekenyseggel toltsek ki. 
Innovativ, befogado modon kozelitsen az uj nevelesi- 
gondozasi elvekhez.
Segitsenek megismemi a gyermeknek onmagat es az dt 
koriilvevo vilagot. Alapozzak meg a gyermekben a 
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megfeleld viszonyulasokat a vilag dolgaihoz (szocializacid, egeszsegneveles, komyezeti 
neveles).

Szemelyi feltetelek
Dolgozoi letszam: 24 fd

Bolcsodevezeto 1 fd
Kisgyermeknevelo: 14 fd
Dajka: 5 fd
Elelmezesvezeto 1 fd
Szakacs: 2 fd
Mosono: 1 fd

Kvalitasok
A munkahelyen dolgozok attitudjere jellemzo, hogy mindenki sziiksegesnek erzi a gondozasi 
nevelesi rendszer epiteset, szabadsagat, illetve a sajat koncepcio kimunkalasat.

A nevelesi rendszer kiepiteseben donto jelentosegu a testulet erzelmi, ertelmi rahangolodasa a 
feladatokra, a kbzos cel elerese erdekeben.

A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet iija eld a szemelyes gondoskodast vegzok tovabbkepzesi 
kotelezettseget es a teljesites lehetoseget.

Bolcsodenk targyi feltetelei
Az intezmeny onkormanyzati fenntartasu, amely 
Budapesten a VIII. keriiletben, a Nepligethez kozel, 
a Tisztviselotelep vonzaskorzeteben mukodik.
Tagas kert veszi korul, igy e komyezet gazdagitja a 
nevelesi lehetosegeket. A bolcsodeben 6 csoport 
mukodik, 3 blokkban, 72 ferohellyel. Az 
epuletunkben levo dvodaban 6 vegyes eletkoru 
csoport mukodik, 144 ferohellyel. Az intezmeny 
kozel van 2 altalanos iskolahoz is, ami azt a 
lehetoseget hordozza magaban, hogy a bolcsodebe 
bekeriilt gyermek kesobb az ovodaba, majd az 
iskolaba is szinte azonos helyre jaijon.

A targyi felteteleket ugy kell tovabbra is fejleszteniink, hogy szolgalja a gyermekek 
biztonsagat, kenyelmet, egeszsegtik megorzeset, es lehetove tegye a mozgas es jatekigenyuk 
kielegiteset.

Az optimalisan kialakitott targyi komyezet a gyermekek eletkori sajatossagainak megfeleld 
tevekenysegre, mozgasra osztonzo, biztonsagos es izleses, eldsegiti a gyermek onallosodasat.

Intezmenyiinkben tagas vilagos csoportszobak talalhatdk, mindegyik csoporthoz elo 
sdvennyel elvalasztott tagas kertresz tartozik.

A berendezesi targyak a gyermekek biztonsagos szabad mozgasat szolgaljak, osztonzik. 
Kivalasztasanal figyelembe vettuk a korcsoportok szerinti sziiksegletet, a mozgasfejlettsegi 
szintet, illetve a csoportok letszamat is.
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A csoportok bemutatasa

Csibe csoport L II.
* ■ - csecsemok
' ~ 5 honapos kortol masfel eves korig 

fogadjuk a gyermekeket.
\ blokk ket szobabol all es szobankent 
12 gyermeket tudunk fogadni.

A Csibe csoportban dt szakkepzett kisgyermekneveld 
latja el a napi teendoket.

Filozofiank
A kisgyermek fejlesztese szamunkra azt jelenti, hogy olyan komyezetet biztositunk szamara, 
amely erzelmekben es intellektualisan is gazdag. Eppen ezert a berendezesek es a jatekok 
megvalasztasakor gazdag szin-, forma- es anyag-vilagot tartottuk szem e-lbtt. Ezzel is minel 
inger-gazdagabb komyezetet szeretnenk biztositani a gyermekek szamara.

■ Nyuszi csoport I. II.
’ - nagycsoport

* * Masfel eves kortol ket es feleves korig fogadjuk a gyermekeket.
A blokk ket szobabol all es szobankent 12-14 gyermeket tudunk fogadni.

’ •’ ■

A Nyuszi csoportban negy szakkepzett kisgyermekneveld latja el a napi 
teendoket.

Filozofiank
Minden gyermek tanul, hogy mit, az attol fugg, hogy 
milyen hatasok erik. Ezert mi, kisgyermeknevelok es a 
munkankat segitd szakemberek, szakmai 
felkeszultsegiinkkel, illetve a korosztalynak megfelelo 
targyi komyezettel naprol-napra igyeksziink 
hozzajarulni a gyermekek idealis fejlodesehez.

Maci csoport I. II.
- tipegdk
Ket es feleves kortol dvodakezdesig fogadjuk a gyermekeket.
A blokk ket szobabol all es szobankent 12-14 gyermeket tudunk fogadni.

A Maci csoportban negy szakkepzett kisgyermekneveld latja el a napi
teendoket.

Filozofiank



A gyermekek szeretnek jatszani, ez belso kesztetesbol fakad.
Ugyanakkor inspiralni is kell Oket a jatekra, mivel ez a fejlodesuk egyik legfontosabb forrasa. 
A fo mozgaselemeket, a fmom-mozgasokat, a gondolkodasi keszseget mind a jatekon 
keresztul sajatitjak el. Eppen ezert a nagycsoport eseteben a jatekvalasztaskor a fo szempont, 
hogy a fent felsorolt tevekenysegeket ezzel is jobban eld tudjuk segiteni.

Bolcsodei neveles-gondozas feladataink
A bolcsodei neveles-gondozas feladata a csaladban nevelkedd kisgyermek napkozbeni 
ellatasnak es esetlegesen kiegeszito szolgaltatasoknak biztositasaval 20 hetes - 3 eves 
egeszseges es a 20 hetes - 6 eves sajatos nevelesu igenyu gyermek testi- es psziches 
sziiksegleteinek kielegitese, az optimalis fejlodes eldsegitese.

Egeszsegvedelem, az egeszseges eletmod megalapozasa
• a harmonikus testi es lelki fejlodeshez sztikseges egeszseges es biztonsagos komyezet 

megteremtese, a fejlodes tamogatasa,
• a primer sziiksegletek egyeni igenyek szerinti kielegitese,
• egeszsegvedelem, egeszsegneveles, a komyezethez valo alkalmazkodas es az alapvetd 

kulturhigienes szokasok kialakulasanak segitese (a testi-lelki harmdnia kialakulasat es 
megorzeset segito napirend - ezen belul: mosakodas, oltozkodes, alvas, szobatisztasagra 
neveles, pihenes, levegozes, jatek, mozgas),

• sziikseg eseten specialis szakember bevonasaval prevencids es korrekcids feladatok 
ellatasa.

Az erzelmi fejlodes es a szocializacio segitese
• denis legkor biztositasa, a bolcsodebe kerulessel jard nehezsegek lehetoseg szerinti 

megeldzese, ill. csokkentese, a gyermekek segitese az esetlegesen atelt nehezsegeik 
feldolgozasaban,

• a kisgyermekneveld-gyermek kozott szeretetteljes, erzelmi biztonsagot jelento kapcsolat 
kialakulasanak segitese,

• az egyeni sziiksegletek kielegitese a csoportban eles helyzeteben, az en-tudat egeszseges 
fejlodesenek segitese,

• a bizalmon es elfogadason alapulo tarsas kapcsolatok alakulasanak, az egyiitteles szabalyai 
elfogadasanak, a masik iranti nyitottsag, empatia es tolerancia fejlodesenek segitese,

• lehetosegteremtes a gondozdnovel es/vagy a tarsakkal kozos elmenyek szerzesere az en- 
ervenyesites, es a tolerancia egyensulyanak iranyaba befolyasolva a gyermek fejlodeset,

• a kommunikativ kepessegek fejlodesenek segitese a kommunikacios kedv felebresztesevel 
es fenntartasaval (meghallgatas, figyelem, kerdesek megvalaszolasa),

• a szocializacios problemaval ktizdo, lassabban fejlodo, erzekszervi es/vagy mozgasserult, a 
sajatos nevelesi igenyu, a hatranyos helyzetii, az elhanyagolt gyermekek nevelese- 
gondozasa specialis tobblet torodessel, szukseg eseten mas szakemberek bevonasaval.

A megismeresi folyamatok fejlodesenek segitese
• az erdeklodes kialakulasanak, fennmaradasanak, erosodesenek, az erdeklodesi kor 

bovulesenek segitese,



• a gyermek eletkoranak, erdeklodesenek megfelelo tevekenysegek lehetosegenek 
biztositasa,

• a gyermek igenyeihez igazodo kozos tevekenyseg soran elmenyek, viselkedesi es 
helyzetmegoldasi mintak nyujtasa,

• az onallo aktivitas es a kreativitas tamogatasa,
• az onallo velemenyalkotasra, a dontesre, a valasztasra valo kepesse valas segitese,
• ismeretnyujtas, a tajekozodasnak, a tapasztalatok es elmenyek feldolgozasanak segitese,
• a gyermek tevekenysegenek tamogato-batorito odafigyelessel kiserese, megerositese, az 

onkifejezes lehetosegeinek megteremtese az egyes helyzetekben.

Elelmezes
A modem taplalkozas-tudomanyi elvek szem elott tartasaval, szigoruan ellenorzott minosegi 
kovetelmenyeknek (HACCP) megfeleloen tortenik.

A bolcsodei elelmezes soran az alabbiakra forditunk figyelmet:
❖ Az etel mennyisegileg elegendo es minosegileg helyes osszetetelu legyen.
❖ A higienes kovetelmenyeknek megfelelo legyen.
❖ Megfelelo konyhatechnikai eljarasokkal elkeszitett es elvezhetd legyen.
❖ Uj etelek, receptek kiprobalasa, mely alkalmazkodik a gyermek egeszseges eletmodra 

nevelesi programunkhoz.

Taplalkozas
Az etrendiink valtozatos, mindig idenyszerii, izeben osszehangolt, valamint mindig szem elott 
tartjuk, hogy az onallo etkezesre valo neveles szempontjabol is megfelelo legyen.

Tevekenysegi formak
Gondozas
Celunk, hogy minel szorosabb, bensoseges kapcsolat alakuljon ki a gyermek es 
kisgyermekneveloje kozott, amelynek elsodleges feladata a gyermek testi szuksegleteinek 
kielegitese. A gyermek aktiv reszvevoje kell, hogy legyen a gondozasi muveleteknek, ezzel is 
segitve ot a szocialis kompetencia kialakitasaban.

Jatek
A jatekot a kisgyermekkor legfontosabb es legfejlesztobb tevekenysegenek tekintjuk, s mint 
ilyet a bolcsodei neveles legfontosabb eszkozenek tartjuk.
A legtobbet akkor tehetjiik gyermekeinkert, ha mar kisgyermekkorban megteremtjuk 
szamukra a sziikseges felteteleket.

Ennek erdekeben tudatosan figyelunk a kovetkezokre:
❖ napirend szervezesenel megfelelo ido jusson jatekra
❖ megfelelo legkor, hely eszkoz biztositasa
♦ ♦♦ gyermekek igenyeire, jelzeseire reagalunk
❖ a jatek iranyitas modja, a gondozono szerepe.
❖ megfelelo minosegu es szinvonalu jatekok biztositasa

Konkluziokent elmondhatjuk, hogy felismertiik azt, hogy a jatek az ember eletet alapvetoen 
befolyasold jelenseg. A jatek lehetoseget a korai eletevekben magas szinvonalon biztositani 
tehat hosszabb tavon megterulo befektetes.

Mozgas



A mozgasos jatekok, a toma fejlesztik a gyermekek termeszetes mozgasat (jaras, futas, ugras, 
stb.). Fejlesztik a testi kepessegeket, mint az ero, ugyesseg, gyorsasag, alldkepesseg, de fontos 
szerepuk van az egeszseg megorzeseben.
Nevelesi cel: a mozgas az egeszseg megszerzesere, megszilarditasara, a szervezet 
fejlodesenek- novekedes, gyarapodas es testi kepessegek kialakitasanak- elosegitesere es a 
mozgasmuveltseg fejlesztese mellet brdmforraskent kell, hogy szolgaljon.

Alkoto jatek
A finommotorikat fejlesztjtik a kiilonbozo technikak 
bemutatasaval. Papirtepes, nyomdazas, vagas, 
ragasztas, gyurmazas, festes. A gyermekek egyeni 

; otleteit tamogatjuk. A tevekenysegeket az 
evszakokhoz es az iinnepekhez igazitjuk. A 
gyermekek alkotasait a szulok szamara is lathatova 
tesszuk.

Enek-zene, monddka
A gyermekek erzelmi es ertelmi fejlodesenek 
segitese a beszedfej lodes az artikulacio 
fejlesztese, zenei tevekenysegek vegzese. A 
mondokakat ritmikus mozgassorral bemutatjuk, 
tobbszor ismeteljiik.
A zenet a gyermekek hangulatatol fuggoen 
hallgatunk, alkotomunkahoz komolyzenei cd 
gyujtemenyunkbol valasztunk. Elalvas 
elosegitesehez relaxacids zenet hasznalunk. 
„Nem a zenet tanuljak, hanem a zenehez vezetd 
erzekenyseget” (Kokas Klara)

Vers, mese
A vers, mese nagy hatassal van a kisgyermek erzelmi, ertelmi (ezen belul beszed, 
gondolkodas, emlekezet es kepzelet) es szocialis fejlodesere. A verseles, meseles, 
kepeskbnyv-nezegetes bensoseges kommunikacids helyzet igy a kisgyermek szamara 
alapveto erzelmi biztonsag, egyszerre feltetel es eredmeny. Ezaltal fejlodik ember ismerte, 
empatiaja, gazdagodik szokincse. A bolcsodeben a gyermekirodalom klasszikus es kortars 
muveknek egyarant helye van.

Egyeb tevekenysegek
Ezek a tevekenysegek valamilyen elethelyzet kozos elokeszitesehez es megoldasahoz az 
egymasrol es a komyezet szepsegerol vald gondoskodashoz kapcsolodnak (pl. viraglocsolas, 
gyumdlcsnap elokeszitese stb.). A helyzetek lenyeges tanulasi lehetosegek az egymasra epiild 
elemekbol allo muveletsorhoz igazodassal, probalkozas, az egyuttmukodes es a feladatok 
megosztasa. Ezekkel a tevekenysegekkel fejlesztjtik a gyermek izleset, esztetikum iranti 
igenyesseget, empatias keszseget.

Tanulas
A teljesitmeny elvarashoz kotott eroltetett ismeretgyarapftasnak bolcsodenkben nines helye. A 
tanulas a gyermek korabol es fejlettsegebol adodo tevekenyseg, illetve tevekenysegbe 
agyazottan tortenik. A kisgyermekkori tanulas szinterei a kisgyermekkori elethelyzetek: a 



gondozas es a jatek, a felnottel es a tarsakkal valo egyiittes tevekenyseg es kommunikacid. A 
tanulas formai: utanzas, spontan jatekos tapasztalatszerzes, a kisgyermekneveld-gyermek 
interakciobol szarmazo ismeretszerzes, es szokaskialakitas.

Kapcsolattartas
Szulokkel
A bolcsode nyitott minden erdeklodo szamara fuggetlenul attol, hogy jelenlegi illetve jovobeli 
gyermekrol van szo.
Az idejaro gyermekek sziilei barmikor bejohetnek es megnezhetik, hogy mi is tortenik 
intezmenyunkben, milyen ellatast kapnak gyermekei.

Csaladlatogatas
A csaladdal valo kapcsolat felvetel a gyermeknek es a szuloknek otthoni komyezetben valo 
megismerese, lehetoseg szerint a beszoktatas megkezdese elott, valamint a gyermek ebrenleti 
idejeben keriil sor. Ez a helyzet lehetoseget ad a sziilonek, hogy bovebben informalodjon a 
bolcsodei eletrol, jobban megismerje azokat a kisgyermekneveldket, akikre a gyermeket 
bizza. A csaladi elet az emberek intim szferajahoz tartozik, ezert a csaladlatogatas 
lehetosegenek ajanlasakor az idopont megvalasztasakor a csalad latogataskor a csalad 
latogatas alatt es utan a csalad kivansagait mindenekfelett tiszteletben kell tartani.

Fogaddora
A vezetono es a kisgyermeknevelok eldre megbeszelt idopontban, illetve sziikseg szerint 
barmikor a sziilok rendelkezesere allnak.

Csoportos szuldi ertekezletek
Egy evben ket alkalommal rendezett, aktualis esemenyekrol, programokrol, kozos 
feladatokrdl valo tajekoztatas, eszmecsere.

Szulocsoportos beszelgetesek
A szulokben felmerulo aktualis kerdesek (pl. szobatisztasag, alvas, agresszio, etkezes, ovodai 
beiratas, betegseg megelozes, elvarasok) megbeszelese.

Kozos programok tervezese
A partner! kapcsolat erdsitese erdekeben a sziilok is reszt vehetnek programjainkon (pl. 
farsang, gyermeknapi kerti mulatsag stb.)
Tapasztalataink azt mutatjak, hogy ezek a talalkozasi formak mukodokepesek, igeny van 
rajuk, es szorosabba teszik a kisgyermeknevelok es sziilok kapcsolatat.

Pszicholdgus tanacsadas
Intezmenyunkben a kisgyermekek magas szinvonalu gondozasa es nevelese erdekeben 
tanacsadd pszicholdgus dolgozik. A pszicholdgus munkajaval tamogatja mind a bolcsodebe 
jard csaladokat, mind a bolcsodeben dolgozokat. A sziilok a meghirdetett idopontokban reszt 
vehetnek szulocsoportos beszelgeteseken, valamint igeny szerint kerhetnek egyeni 
tanacsadasra idopontot.

Erdekkepviseleti Forum
Szuldi erdekkepviseleti forum a gyermekek es a szulok jogainak ervenyesitese celjabol 
szervezodott, melynek tagjai a mindenkori bolcsodei csoportokbdl valasztott sziilok.

Bolcsodenkben elofordulo egyeb kapcsolattartasi formak:



❖ faliujsag
❖ uzend fuzet
❖ egyeni igenyek, problemak esetmegbeszelesek
❖ terveink kozott szerepel szuloklub szervezese, ahol a csaladokat erinto temak, problemak 

keriilnek eldterbe, valamint bemutatok, nevelesi, fdzesi tanacsadast (szakemberek 
bevonasaval), baba-mama tomat terveziink

Ertekezletek rendje
Minden honap elso szerdajan szakmai ertekezletet tartunk, ahol a munkatervben vallalt havi 
feladatokat elemezziik, tervezziik.

Evente ket alkalommal a bolcsodeben szakmai napot tartunk, amikor kulonbozo temakban 
kiilsos szakembereket is meghiwa tapasztalatokat cserelunk, tudasunkat bovitjuk. Terveink 
kozott szerepel tarsintezmenyek latogatasa, szakmai eszmecserek, melynek celja jo 
gyakorlatok atiiltetese amunkankba.

Ovodaval
Folyamatosan egyeztetjiik nevelesi elveinket, kbzos programokat szervezunk 
(intezmenylatogatasok, kirandulasok, unnepsegek).

Katicas sajatossagok
Aromaterapia
Tudomanyosan bebizonyitott teny, hogy az illoolajok parologtatasa hatekony eszkbz az 
egeszsegmegbrzes erdekeben. Bblcsodenk evek bta alkalmazza, es statisztikai adatok 
bizonyitjak ennek letjogosultsagat.

Zenehallgatas
Altatasnal a nyugodt legkbr biztositasa mellett, ellazulast segito relaxacios, illetve tudatosan 
megvalasztott komolyzenei gyujtemenyunkbol valasztunk az alkoto munka alatt.

Unnepeink

Karacsony es husveti csaladi delutan
- ilyen alkalmakkor a gondozonok kezmuves 
technikakat mutatnak be a sziiloknek es 
gyermekeknek egyarant (ezen a napon a csaladokat ' 
vendegiil latjuk sutemennyel es uditovel, ezzel is ( 
meghitt iinnepi hangulatot tudunk teremteni)

Farsang



-a gyermekek es a gondozonok is jelmezbe bujnak, egesz napos a mulatsag, zenebona, tanc.

Anyak napjan
-az edesanyaknak gondoskodunk meglepetesrol

Gyermeknap, amely egyben evzaro is
- Juniusban a Gyermeknappal egybekotott evzaro kereteben a szulok bevonasaval egesz napos 
kerti mulatsag veszi kezdetet, mely soran kozos jatekok, kezmuveskedes, zene-bona teszi 
feledhetetlenne a napot.

Napirend

Tel Os/-Tasas/ Xyar

6~-8~: Bevetel, szabad jatek a szobaban

8w-8™: Reggeli

8^-10^:
Szabad jatek a szobaban

g30 ^00.
Szabad jatek a szobaban

8~-11~:
Szabad jatek az ud varon. 10 
orakor tizorai

Osz-'lasas/

11^11
Bejovetel, vetkozes, 
kezmosas

1120.1130.
Bejovetel, 
kezmosas

11^-12^: Ebed

। ^00 । -
Mosakodas, fogmosas, kesztilodes a csendes 
pihenohoz

M
i 

"

’• |w'’ • ’1 1
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14^-1 S02: IJzsonna

Tl&onlfjoltozkodes, 

jatekhoz

Oltozkodes, kesziilodes 
az udvari jatekhoz

15“-17—:
Szabad jatek az udvaron, kiadas

-----------  
teabiSjatek az udvaron, 

a/ 
udvari jatekhoz

lO^oll^,----------
S^balfjatek az udvaron
Szabad jatek a 
szobaban, kiadas

15^-17^:
Szabad jatek az udvaron, 
kiadas

11.8. Biztos Kezdet Gyerekhaz 

1083 Budapest. Szigetvari u. 1.

Megkozelithetoseg: 
BKV iarmuvekkel
• 9 busszal
• 83 trolival
• 24 villamossal

Megallo: Muzsikus ciganyok parkja 
Megallo: Muzsikus ciganyok parkja 
Megallo: Magdolna utca

Szemelygepkocsi  val
Az intezmeny elott a Szigetvari es a Magdolna utcaban fizetos parkolasi lehetoseg van.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz biztositja a gyermekek szamara kepesseg-kibontakoztato 
foglalkozast, allapotfelmerest, fejlesztest. A sziiloknek a gyermekkel egyiitt torteno 
reszvetelet a foglalkozasokon, a szulok szamara szemelyiseg- es kompetenciafejlesztest celzo, 
valamint egyeb preventiv celu programokat, kozdssegi rendezvenyeket. A helyi 
szuksegleteknek megfelelden a szulok reszere vedonoi, orvosi, dietetikusi, egyeb ktilsos 
meghivott szakemberek altali tanacsadasokat biztosit. Sziiloi csoportos beszelgeteseket 
szervez, illetve konzultacios lehetoseget biztosit. Kulonbozo modszerek alkalmazasaval segiti 
a sziiloket, hogy visszajelzeseket kapjanak a gyermekkel valo kommunikaciojukrol, nevelesi 
modszereikrol.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz nyitva tartasa:
Hetfo:
Kedd: 
Szerda: 
Csutortok:

08.00- 17.00,a csaladok fogadasa 08.00-14.00 
08.00 - 16.00, a csaladok fogadasa 08.00 - 14.00 
08.00 - 16.00, a csaladok fogadasa 08.00 - 14.00 
08.00 - 16.00, a csaladok fogadasa 08.00 - 14.00



Pentek: 08.00 - 15.00, a csaladok fogadasa 08.00 - 14.00

Igenybevetel feltetele, hogy a csalad Budapest, VIII. kerulet kozigazgatasi teriileten eljen. A 
Gyerekhazat 0-3 eves koru, intezmenybe nem jaro gyermek es szuloje, vagy nagykoru 
kiserdje latogathatja. A megjelenes onkentes.

A csaladok a Biztos Kezdet Gyerekhaz minden programjat, szolgaltatasat teritesmentesen 
vehetik igenybe.

A gyermekekre iranyulo szolgaltatasok kidolgozasa soran figyelembe vesszuk a gyermekek 
erossegeit, esetleges fejlesztendo teruleteit es a csoport osszetetelet.

Minden hetnek elore megtervezett menete van. A heti terv fd vezerfonala, hogy a gyennekek 
testi es szellemi fejlodesenek minden szegmenset erintsiik a mindennapi foglalkozasok soran. 
Igyeksztink ugy szervezni, hogy a hasonld teruleteket erinto tevekenysegek azonos napokra 
keruljenek, ezzel is erositve a gyermekekben a rendszeresseget, a sziilokben pedig a 
kiszamithatosagot.

Szabad jatektevekenyseg: Gyerekhazunkban 8.00-10.00-ig szabad jatektevekenyseg zajlik, 
mely soran a gyermekek a szulokkel egyutt fedezik fel a vilagot, gyakoroljak a mar elsajatitott 
mozgasformakat, cselekveseket, megtapasztaljak az alkotas oromet.

Tizdrai biztositasa:10.00-10.30-ig tart a tizdrai etkeztetes. A tizorait a szulokkel egyutt 
keszftjiik el, figyelembe veve a korszeru, egeszseges etkezesi alapelveket, a gyermekek 
eletkori osszetetelet. Torekszunk a valtozatossagra, a szep talalasra, a zdldseg, gyiimolcs 
aranyok novelesere. A gyermekek elsajatithatjak es gyakorolhatjak az etkezesi kulturat: 
kezmosas, terites, evoeszkoz, szalveta hasznalat, poharbol ivas, asztalnal ulve eves, az etel 
megosztasa a tarsakkal.

Iranyitott foglalkozas: Hetfon a hagyomanyos kisgyermek dalokat enekeljiik, mondokakat
tanulunk es az azt kisero mozgasformakat gyakoroljuk, 
ezzel fejlesztve a gyermekek ritmus erzeket, hallasat, 
egyensulyerzeket. Az dlbeli jatekok, lovagoltatdk, 
hocogtetok, monddkaval kisert mozgasformak 
serkentik a gyermek testsema tudatat, ertelmi es 
erzelmi fejlodeset, az anya-gyermek kapcsolatot, a 
kotodest.
A gyermekek kezebe ritmushangszereket adunk, hogy 
meg inkabb alkotoiva valjanak a foglalkozasnak. 
Rendszeresen szakembert is bevonunk, igy gyakran 
gitarkiseret vagy mas hangszeres kiseret is gazdagitja a 
programot.

Keddenkent kreativ, manualis foglalkozasokat tartunk, es apoljuk a nepi hagyomanyokat. A 
fmommotorikat erinto tevekenysegek az alkotas oromen tul elmenyt es tapasztalatot 
nyujtanak a kulonbozo texturaju es szinu anyagok hasznalataval a kisgyermekek szamara. A 
foglalkozasok tartalmazzak a pracli festest, ecset es nyomda hasznalatot, a fozott gyurmaval 
torteno alkotast, tepest, ragasztast, gyermekolld hasznalatot, szinezest, fuzest stb. A 



csaladokkal felelevenitjiik a nephagyomanyokat, iinnepekhez kotheto jatekokat, diszek 
elkesziteset.
Kiilonosen odafigyelunk az ujrahasznositasra, komyezettudatossagra, ramutatva arra, hogy a 
regi dolgokbol kreativan keszult jatekok tobblet erteket jelentenek a gyermekeknek, es 
penztarca kimelok is.

Szerdankent rbvid babeloadast nezhetnek a gyermekek. Az eldadas utan maguk is 
mozgathatjak, megszdlaltathatjak ababokat.

Csutdrtdkon iranyitott tevekenyseg formajaban zajlanak a nagymozgasos foglalkozasok. 
Gyerekhazunk rendelkezik belteren hasznalhato fejleszto eszkozokkel, melyek szakszerii, 
egyeni fejlesztest is segftdalkalmazasahoz a konduktornyujt segitseget.

A Biztos kezdet Gyerekhaz idtszdudvara (1086 Budapest, Koszoru u. 15,) altal lehetoseg 
nvilt kozossegepito prosramok megtartasdra, mint pelddul csalddi piknik vagy a mar 
hagyomdnnya vdlt bucsuztatd iinnepseg, ahol az osszel bolcsodebe, dvodaba induld 
gyermekek aiandekot kapnak a Gyerekhazban toltbtt idoszak emlekere.

Megunnepeljuk a szuletesnapokat, megtartjuk az 
aktualis iinnepnapokat, megemlekeziink a jeles 
esemenyekrol. A hetkoznapok biztonsagot nyujtd, 
am hosszu tavon monoton ritmusat az unnepek 
megtorik. Az egyedi dekoraciok, kellekek, ritualek 
emelkedette teszik a hangulatot, a gyermekek 
aterzik a kiilonlegesseg elmenyet, a tularado 
erzelmek megelesenek lehetoseget.

A szulok szamara szervezett tevekenysegek szakmailag alapvetd fontossaguak, hiszen a korai 
gyermekkorban a szuloi minta meghatarozo hatasu, elsodleges forras. Torekszunk a sztiloi 
szerep megerdsitesere, a szakmailag megfelelo minta nyujtasara. A Gyerekhaz segitseget tud 
nyujtani a rokoni, csaladi tamaszt, pozitiv megerositest nelkulozo edesanyaknak, akik a 
mindennapi feladatokkal, a gyermeknevelessel maganyosan, elbizonytalanodva kiizdenek.

A szuloi forumok, rendszeres beszelgetesek alkalmat teremtenek az aktualis problemak, 
kerdesek, nehezsegek, oromok es sikerek megosztasara, feldolgozasara. Rendszeres tema a 
gyermek fejlodesevel egyiitt jaro eletkori sajatossagok, a fejlesztesi lehetosegek, sztiloi 
szerepek, szobatisztasag, dac korszak, etkezesi alapelvek es szokasok, higieniai normak, 
testverfeltekenyseg, kotodes-levalas stb.

Szakemberek meghivasaval segitjuk a sztilok kepzeset, a gyermekek elmaradasanak feltarasat, 
a szakszerii fejlesztesi lehetosegek megismereset. A vedono, a gyermekorvos, a pszichologus, 
a mozgasterapeuta es a dietetikus az altalanos tajekoztatason tul egyeni tanacsadast is tart, 
sziikseg szerint felmeri a gyermekek allapotat, es megfelelo szakemberhez iranyitja a 
csaladot.

A haztartasi ismeretek kereteben az edesanyak 
megtanuljak a kezi es gepi varras, javitas, jatek 
keszites fortelyait. Szerdankent a sztilokkel sutunk- 
fozunk, elsajatitva ezzel a kulonbozo konyhai 



technikakat, tartositasi eljarasokat. Celunk, hogy az edesanyak egeszseges, olcso, valtozatos, 
konnyen elkeszithetd eteleket ismeijenek meg, es ezeket beepitsek a csalad taplalkozasi 
szokasai koze. A Gyerekhaz rendelkezik moso- es szaritdgeppel, gyermek furdokaddal, amit a 
sziilok igeny szerint hasznalhatnak.

A csaladi nyaralas Magyarkuton mar hagyomanya a jozsefvarosi Biztos Kezdet 
Gyerekhaznak. A rendszeresen jard csaladok kiegesziilve a nagyobb testverrel, apakkal 
vehetnek reszt a programon. Ez az intenziv egyiittlet mddot ad a csaladok fokozottabb 
megismeresre, jelentos a kozosseg epito ereje, es hatalmas elmenyt nyujt minden 
resztvevonek.

Szamitogep, internet hasznalat es ugyintezes is 
gazdagitja a sziiloknek nyujtott szolgaltatast. 
Amennyiben ez nehezseget okoz, segitiink az 
dneletrajz megirasban, allasajanlat beadasaban, 
barmilyen hivatalos level elkesziteseben.

Konyv, eszkoz kolcsonzessel is tamogatjuk a csaladokat. A gyermeknevelessel kapcsolatos 
szakkonyvek, adomanykent kapott babakocsik, kuldnbozd eszkozok kolcsonzesere nem csak 
a regisztralt Gyerekhazat latogatoknak van lehetoseguk, hanem a kerulet mas raszoruld 
csaladjainak is.

A kozossegi rendezvenyek is fontos pillerei a Gyerekhaz mukodesenek. A helyi kozosseget is 
epito programok lehetoseget adnak a Gyerekhaz megismertetesere, a helyi lakossag
megszdlitasara, eleresere.

Csere-Bere Nap alkalmaval lehetoseget adunk a 
komyekbeli csaladoknak, hogy a mar kinott vagy megunt 
ruhakat, jatekokat elhozzak, es helyette a szamukra 
megfeleldket kivalogassak es hazavigyek. Ezt a 
rendezvenyt egy kozeli bolcsode udvaran rendezziik meg, 
ahol megfeleld ter all rendelkezesre a kipakolashoz es 
valogatashoz.

A Palanta Jatszohaz a teli idoszakban szombat delutanonkent a komyezo bolcsodekben zajlo 
nyitott program, ahol a csaladok megismerkedhetnek a bolcsodei elettel, a jatekokkai, 
tanacsokat kapnak gyermeknevelesi kerdesekben. A szabadjatek mellett az evszaknak es 
unnepeknek megfeleld manualis tevekenyseg folyik.

A Gyermeknapi rendezvenyiink is nyitott, egy keriileti parkban tartjuk. Igyekszunk zenevel 
kisert sokszinu programot osszeallitani, hogy a komyezo lakossag bepillantast kapjon a 
Gyerekhaz tartalmas eletebe, es megismerhessen egy osszetarto kozosseget.

Szakmai egytittmukodes kereteben folyamatosan kapcsolatot tartunk a helyi kisgyermekes 
csaladokkal foglalkozo intezmenyekkel, szakemberekkel:

- Biztos Kezdet program altal kijelolt mentorral,
- Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodevel,

Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekvedelmi Kozponttal,
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- Jozsefvarosi Pedagogiai Szakszolgalattal,
- Jozsefvarosi Veddnoi Szolgalattal
- Kesztyugyar Kozdssegi Hazzal.

Havi rendszeresseggel tartunk teameket, ahol a szakmai es mukodesi kerdeseket tervezzuk, 
vitatjuk meg, aktualisan ktilso szakemberek bevonasaval. Sztikseg szerint 
esetmegbeszeleseken veszunk reszt a gyermekek es a csaladok minel hatekonyabb segitese 
erdekeben.

12. Mellekletek

12.1. Az Intezmenyvezeto es a torvenyes kepviselo kozotti megallapodas.
12.2. A JEB bolcsodeinek hazirendje.

Koscsone Kolkopf Judit 
intezmenyvezeto

ZARADEK

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Szakmai programjat Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselo-testiilete............. szamii hatarozataval ..........  napi
hatallyal hagyta jova.

Budapest, 20........... . ...... . .........

Piko Andras 
polgarmester
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12.1 melleklet

Megallapodas szama:......../.......
MEGALLAPODAS

amely letrejott egyreszrol a

Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek (JEB)
szekhely cime: 1083 Budapest, Baross u. 112.
adoszam: 16922545-2-42
kepviseloje: Koscsone Kolkopf Judit, intezmenyvezeto,
mint szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatast - gyermekek napkozbeni 
ellatasat (a tovabbiakban: bolcsodei ellatast) - biztosito intezmeny (a tovabbiakban: 
Intezmeny),

masreszrol 

nev: (torvenyes kepviseld): .....................................................................................................  
sziiletesi neve: ..........................................................................................................................  
sziiletesi helye, ideje:................................................................................................................ 
allampolgarsaga:........................................................................................................................ 
anyja neve:................................................................................................................................ 
lakohelye: .................................................................................................................................  
tartozkodasi helye:....................................................................................................................  
telefonszama:............................................................................................................................  
mint bolcsodei ellatast igenylo gyermek torvenyes kepviseloje (a tovabbiakban: Kepviseld) 

a tovabbiakban egyiittesen Felek kozott alulirott helyen es napon, az alabbi feltetelek szerint.

1. A GYERMEK ADATAI
1.1. Kepviseld a bolcsodei ellatast az alabbi kiskoru gyermekre igenyli: 

Gyermek neve: ...................................................................................................  
sziiletesi neve: ....................................................................................................  
sziiletesi helye, ideje: .........................................................................................  
allampolgarsaga:.................................................................................................  
anyja neve: .........................................................................................................  
lakohelye: ...........................................................................................................  
tartozkodasi helye: .............................................................................................  
TAJ szama:.........................................................................................................

2. A BOLCSODEI ELLATAS KEZDOIDOPONTJA ES TARTAMA

2.1. A megallapodas idotartama hatarozott: minden ev oktober 31. napjaig tart.
2.2. A bolcsodei ellatas idotartama: 202.................... - 202..... oktober 31.

3. AZ ELLATAST BIZTOSITO TAGINTEZMENY

TeL/fax: +36-1/210-9188;
+36-1/303-1767

1083 Budapest, Baross u. 112. www.bolcsode-bp08.hu

email: ieb@bolcsode-bp08.hu

http://www.bolcsode-bp08.hu
mailto:ieb@bolcsode-bp08.hu
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3.1. Az ellatast biztosito tagintezmenyadatai:
A bolcsode neve:...........................................................................................................
A bolcsode cime:...........................................................................................................
A bolcsode vezetoje: ....................................................................................................  
A bolcsode telefonszama:...........................................................................................
A bolcsode elektronikus levelezesi cime: ................. ...................................................

4. BEVEZETES

4.1. A gyermekek vedelmerol es a gyamtigyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 
(Gyvt) 32. § (5) bekezdes a) pontja ertelmeben a gyermekjoleti alapellatasok 
igenybevetelenek a megkezdese elott, allami fenntartasu intezmeny eseten az 
intezmenyvezetd, a kerelmezovel, illetve torvenyes kepviselojevel irasban 
megallapodast kot.

4.2. A Gyvt. 32. § (7) bekezdese alapjan a megallapodas tartalmazza:
a) az ellatas kezdetenek idopontjat,
b) az intezmenyi ellatas idotartamat (a hatarozott vagy hatarozatlan idotartam 

megjeldleset),
c) a gyermek, fiatal felnott szamara nyujtott szolgaltatasok es ellatasok tartalmat, 

modjat,
d) a szemelyi teritesi dij megallapitasara es megfizetesere vonatkozo szabalyokat, ha 

az ellatas teritesidij-fizetesi kotelezettseggel jar,
e) az ellatas megszuntetesenek modjait,
f) a gyermek es torvenyes kepviseloje, valamint a fiatal felnott szemelyazonosito 

adatait,
g) az ellatasra jogosult gyermek torvenyes kepviseloje, illetve a fiatal felnott 

nyilatkozatat a 33. § (2) bekezdeseben meghatarozott tajekoztatas megtortenterol.

4.3. A Gyvt. 32. § 7c) pontja szerint, ha a gyermek torvenyes kepviseloje a neveles- 
gondozas nelkuli munkanapra, illetve a bolcsodei szunet teljes idejere vagy annak egy 
reszere is igenyli a bolcsodei ellatast, erre az idoszakra az tigyeletet biztosito 
intezmeny az (5) bekezdesben foglaltak szerint megallapodast kot a torvenyes 
kepviselovel. Az tigyeletet biztosito intezmennyel kotott megallapodas nem erinti az 
tigyeleti idoszakon kivtil bolcsodei ellatast nyujto intezmennyel kotott megallapodast.

4.4. A megallapodasban foglaltak evente felulvizsgalatra kerulnek. A felulvizsgalat 
eredmenyenek alapjan az intezmenyvezetd dont az ellatas tovabbi igenybevetelenek 
lehetosegerol es a megallapodas meghosszabbitasardl.

5. A MEGALLAPODAS JOGSZABALYIHATTERE

5.1. Felek jelen megallapodast a Gyvt, a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti, 
gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatairol es 
mukodesuk felteteleirol szolo 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (NM rend.), a

1083 Budapest,Barossu. 112. Tel./fax:+36-1/210-9188; www.bolcsode-bp08.hu
+36-1/303-1767

email: jeb@bolcsode-bp08.hu

http://www.bolcsode-bp08.hu
mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu
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szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi 
szakellatasok teritesi dijarol es az igenylesiikhdz felhasznalhato bizonyitekokrol szolo 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rend.), a Budapest Fovaros 
VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a penzbeli es 
termeszetbeni, valamint szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyermekjoleti 
ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) onkormanyzati rendelet 
(tovabbiakban: OKR), valamint a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok 
teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) onkormanyzati rendelete (OR) alapjan kotik 
meg.

6. A BOLCSODEIELLATAS ELETKORI EELTETELEI

6.1. A Gyvt. 42. § (1) bekezdese alapjan bolcsodei ellatas kereteben a 3 even aluli 
gyermekek napkozbeni ellatasat kell biztosftani.

6.2. A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdese ertelmeben bolcsodei ellatas kereteben a gyermek 
huszhetes koratol nevelheto es gondozhato

a) az ovodai nevelesre nem erett gyermek eseten a gyermek negyedik eletevenek 
betolteset koveto augusztus 31 -eig,

b) a sajatos nevelesi igenyu gyermek eseten annak az evnek az augusztus 31. 
napjaig, amelyben a hatodik eletevet betolti, vagy

c) az a) es b) pont ala nem tartozo gyermek eseten, ha a harmadik eletevet 
ca) januar 1 -je es augusztus 31-ekozott tolti be, az adott ev augusztus 31-eig, 
cb) szeptember 1-je es december 31-e kozott tolti be, a kovetkezo ev augusztus 
31-eig, ha a szulo, torvenyes kepviselo nyilatkozik anol, hogy a gyermek 
napkozbeni ellatasat eddig az idopontig bolcsodei ellatas kereteben kivanja 
megoldani.

d) Ha a gyermek harmadik eletevet betoltotte, de testi vagy ertelmi fejlettsegi 
szintje alapjan meg nem erett az ovodai nevelesre, es ovodai jelentkezeset az 
orvos nem javasolja, bolcsodei ellatas kereteben gondozhato, nevelheto a 
gyermek negyedik eletevenek betolteset koveto augusztus 31 -eig.

7. A BOLCSODEI NEVELESI EV

7.1. A Gyvt 42. § (5) bekezdese szerint a bolcsodei nevelesi ev szeptember 1-jetdl a 
kovetkezo ev augusztus 31 -eig tart.

8. A GYERMEK SZAMARA NYUJTOTT SZOLGALTATASOK ES ELLATASOK 
TARTALMA, MODJA

Szakszeru gondozas-neveles, testi-lelki sztiksegletek kielegitese, a fejlodes es a 
szocializacio segitese.
Napi negyszeri (orvos altal ellenorzott, az eletkomak megfelelo) etkezes.

Tel./fax: +36-1/210-9188;
+36-1/303-1767

1083 Budapest, Baross u. 112. www.bolcsode~bp08.hu

email: jeb@bolcsode-bp08.hu
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- A fejlodeshez sztikseges egeszseges es biztonsagos komyezet.
Egeszsegvedelem-egeszsegneveles, kultur-higienes szokasok kialakulasanak 
segitese.
Allandosag (sajat gondozono rendszer), egyeni banasmod.

- Idojarastol fuggoen napi lehetdseg a szabad levegon valo jatekra.
Az egyeni ruhanemu kivetelevel, a textiliaval torteno ellatas.

- Szemelyes higiene felteteleinek biztositasa.
Korcsoportnak megfeleld j atekeszkozok hasznalatanak biztositasa.
Rendszeres orvosi felugyelet. (A gyermekorvosi szolgaltatast az intezmeny 
szerzodeses keretek kozott biztositja.) 
Ovodai eletre valo felkeszites.

9. A SZEMELYI TERITESIDIJRA VONATKOZO SZABALYOK

9.1. A Gyvt 146. § (l)-(2) bekezdese ertehneben a bolcsodei ellatas kereteben biztositott 
gyermekek napkozbeni ellatasaert szemelyi tentesi dijat (etkezes, gondozas) kell 
fizetni. A tentesi dijat az ellatast igenybe vevo gyermek eseten a szuloi felugyeletet 
gyakorlo sziilo vagy mas torvenyes kepviselo (a tovabbiakban egyiitt: kotelezett) az 
Intezmenynek fizeti meg.

9.2. A bolcsodei ellatas eseteben a tentesi dij ktilon kertil meghatarozasra a 
gyermeketkeztetesre (tovabbiakban: etkezesi dij) valamint a gyermek gondozasara, 
nevelesere, nappali felugyeletere es a vele tortend foglalkozasra (a tovabbiakban: 
gondozasi dij), melyet az OR szabalyoz.

9.3. A Gyvt 148. § (6) bekezdese alapjan, ha a kotelezett a tentesi dijakat vitatja, illetve 
annak csokkenteset vagy elengedeset keri, a tentesi dijakrol szolo ertesites 
kezhezveteletol szamitott nyolc napon belul a fenntartohoz fordulhat.

Fenntarto: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (cim: 1082 
Budapest, Baross utca 63-67. szam)

10. A GYERMEKETKEZTETESRE VONATKOZO SZABALYOK

10.1. A Gyvt 148. § (l)-(3) bekezdesei, valamint (5) bekezdese alapjan a kotelezett altal 
fizetendo etkezesi dij osszeget az intezmenyvezetd konkret osszegben allapitja meg, 
azORalapjan.

10.2. A Gyvt. 151.§ (3), (4) bekezdesei alapjan az etkezesi dijat az intezmenyvezetd az 
elelmezes nyersanyag koltsegenek egy ellatottra juto napi osszege altalanos forgalmi 
adoval ndvelt dsszegenek es az igenybe vett etkezesek szamanak, valamint a normativ 
kedvezmenyeknek a figyelembevetelevel allapitja meg (a kedvezmenyek a 
tajekoztatoban).

1083 Budapest, Baross u. 112. Tel./fax:+36-1/210-9188;
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10.3. Az intezmenyvezeto altal meghatarozott, a sziilo altal fizetendo etkezesi dij 560,- 
Ft/fo/nap.

10.4. Az etkezesi dijat az intezmeny nyitvatartasi napjaira vonatkozoan havonta, 
targyhonap 10. napjaig kell megfizetni, az igenybevett etkezesi napok szama alapjan.

11. A GONDOZASRA VONATKOZO SZABALYOK

11.1. A gondozasi dij merteket az OR alapjan az intezmenyvezeto hatarozza meg.
11.2. A gondozasi dijat havonta, targyhonap 10. napjaig kell megfizetni a Korm. rend. 16. § 

(1) bekezdese alapjan.

11.3. A Korm. rend. 9.§ (3) bekezdese szerint a gondozasi dijat akkor is teljes honapra kell 
megallapitani, ha a gyermek az ellatast a honap nem minden napjan veszi igenybe.

11.4. Az OR 14. § (1) bekezdeseben foglaltak es az OR 4. sz. mellekelte alapjan a sziilo 
altal fizetendo gondozasi dij osszege az alabbi tablazatban foglaltak szerint kerul 
meghatarozasra:

Jovedelem also
hatara

Jovedelem felso
hatara

Gondozasi dij
Ft/fo/nap

0,- Ft 70.000,- Ft 0,- Ft
70.001,- Ft 100.000,- Ft 210,- Ft
100.001,- Ft 130.000,- Ft 350,- Ft
130.001,- Ft 150.000,- Ft 450,- Ft
150.001,- Ft 200.000,- Ft 600,- Ft
200.001,- Ft 250.000,- Ft 800,- Ft
250.001,- Ft 1000,- Ft
Jovedelem igazolas hianyaban 1500,- Ft

11.5. A Gyvt. 150. § (3) bekezdes b) pontja ertelmeben - bolcsodei ellatas eseten, ha a 
fenntarto az etkezesi dij mellett gondozasi dijat is megallapit - a fizetendo osszes 
teritesi dij osszege gyermekenkent nem haladhatja meg a gyermek csaladjaban az egy 
fore juto rendszeres havi netto jovedelem 25%-at amennyiben nem reszesiil ingyenes 
intezmenyi gyermeketkeztetesben, illetve a 20%-at, amennyiben reszesiil ingyenes 
gyermeketkeztetesben.

12. A BOLCSODEI ELLATAST IGENYLORE VONATKOZO TERITESI DIJAK A 
CSALAD JOVEDELEMIGAZOLASA ALAPJAN

12.1. etkezesi dij:........ ,- Ft/nap.
12.2. gondozasi dij:..... ,- Ft/nap.

1083 Budapest, Baross u. 112. Tel./fax: +36-1/210-9188;
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12.3. Jogviszony meghosszabbitas (felulvizsgalat) eseten, a hianyzo jbvedelemigazolasok 
potlasara 15 napon belul van lehetoseg. Amennyiben a megadott hataridoig nem 
csatolja a hianyzo dokumentumokat, abban az esetben, a kedvezmeny megallapitasa 
nem lehetseges, ezert a legmagasabb osszegu gondozasi dij (1.500,- Ft/nap) kerul 
megallapitasra gyermeke utan.

13. A BOLCSODEI ELLATAS MEGSZUNESENEK ES MEGSZUNTETESENEK 
? ESETEI

13.1. Ha a bolcsode orvosanak szakvelemenye szerint a gyermek egeszsegi allapota miatt 
bolcsodeben nem gondozhato, illetve magatartasa veszelyezteti a tobbi gyermek 
egeszseget, az ellatas megsziintetesre kerul.

13.2. A Gyvt. 37/A. § (1) bekezdese alapjan a szemelyes gondoskodast nyujto ellatas 
megszunik

a) hatarozott ideju elhelyezes eseten a megjelolt idotartam - illetve 
meghosszabbitott idotartam - leteltevel,

b) ajogosultsagi feltetelek megszunesevel.

13.3. A Gyvt. 37/A. § (2) bekezdese ertelmeben az onkentesen igenybe vett gyermekjdleti 
ellatas megszunteteset a jogosult, illetve torvenyes kepviseloje kerelmezheti, 
melynek alapjan az intezmenyvezeto az ellatast megsziinteti. Az ellatas a 
megegyezes idopontjaban, illetve ennek hianyaban a megallapodasban foglaltak 
szerint szunik meg.

13.4. A Gyvt. 37/A. § (3) bekezdese szerint az intezmenyvezeto az onkentesen igenybe 
vett gyermekjdleti ellatast megszunteti, ha a jogosult a hazirendet ismetelten 
sulyosan megserti, vagy az ellatas feltetelei, okai mar nem allnak fenn.

13.5. Az OKR 30/A. § (2) bekezdese alapjan a megallapodast az intezmenyvezeto irasos 
indoklassal felmondhatja, ha az ellatott, a torvenyes kepviseloje vagy a teritesi dijat 
megfizeto szemely teritesi dijfizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget.

13.5.1. Az OKR 30/A. § (3) bekezdese alapjan a megallapodas felmondasa eseten a 
felmondasi ido 15 nap.

13.6. Amennyiben a gyermek bolcsodei ellatasat tobb alkalommal es legalabb egybefuggo 
10 napig indokolatlanul nem veszi igenybe, az a gyermekjdleti alapellatas kereteben 
biztositott gyermekek napkbzbeni ellatasanak (bolcsodei ellatas) megszunteteset 
vonhatja maga utan. Az ismetelt indokolatlan hianyzas a hazirend sulyos 
megsertesenek minosul. Indokolatlan hianyzas eseten a sziilo, torvenyes kepviselo 
reszere levelben felszolitas kerul kikiildesre, hogy igazolja a gyermek tavolletet. 
Amennyiben erre a level kezhezveteletol szamitott 5 napon belul nem kerul sor, a 
gyermek bolcsodei jogviszonya megsziintetesre kerul.
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13.7. A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdese alapjan az intezmenyvezetd az onkentesen igenybe 
vett gyermekjoleti ellatas megszunteteserol, illetve az ellene teheto panaszrol irasban 
ertesiti a jogosultat, illetve torvenyes kepviselojet. Egyet nem ertes eseten a jogosult, 
illetve torvenyes kepviseloje az ertesites kezhezveteletol szamitott nyolc napon belul 
a fenntartohoz fordulhat.

14. AZ ERDEKKEPVISELETI FORUM

14.1. A bolcsodek a Gyvt. 35-36. §-ai alapjan Erdekkepviseleti Fdrumot mukodtetnek, 
melynek munkajaban a sziilok, a dolgozdk es az Onkormanyzat kepviseloi vesznek 
reszt.

14.2. Az Erdekkepviseleti Forum dont az ele teijesztett intezmenyi panaszokrol, 
intezkedeseket kezdemenyez az Onkormanyzatnal, az Allami Nepegeszsegugyi es 
Tisztiorvosi Szolgalat fovarosi, megyei intezetenel, es mas hataskorrel rendelkezd 
szervnel.

14.3. Az Erdekkepviseleti Forumnak cimzett panaszt, irasban, az intezmenyvezetonel kell 
benyujtani.

• Elektronikusan: jeb@bolcsode-bp08 .hu
• Szemelyesen: 1082 Budapest, Baross utca 112.

15. TAJEKOZTATAS
15.1. A Gyvt 33. § (1), (2) bekezdeseben foglaltak ertelmeben a szemelyes gondoskodas 

felteteleirol a kerelem benyujtasakor, ellatas eseten az ellatas megkezdesekor 
tajekoztatni kell az ellatasra jogosult gyermeket es torvenyes kepviselojet.

15.2. Az ellatas igenybevetelenek megkezdesekor a gyermek ellatasat biztosito 
tagintezmeny az alabbiakrdl tajekoztatja a torvenyes kepviselot:

a) az ellatas tartamarol es felteteleirol,
b) az intezmeny altal vezetett, rea vonatkozo nyilvantartasokrol,
c) az ellatasra jogosult gyermek es hozzatartozoi kozotti kapcsolattartasrol, 

kulonosen a tavozas es a visszateres rendjerol
d) az ertek- es vagyonmegdrzes mddjardl,
e) az intezmeny hazirendjerol,
f) panaszjoga gyakorlasanak modjardl,

Panaszkezeles:
- Fenntarto: Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (cim: 1082 

Budapest, Baross utca 63-67. szam)
- Intezmenyvezetd
- Erdekkepviseleti Forum- sajat bdlcsode

g) a fizetendo teritesi, illetve gondozasi dijrdl,
h) ajogosult jogait es erdekeit kepviselo erdekkepviseleti forumrol:

Tel./fax: +36-1/210-9188;
+36-1/303-1767
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- Gyermekjogi kepviseld neve, elerhetosege a  honlapon talalhatd 
a gyermekjogi kepviseld cim alatt; valamint a bolcsodek hirdetotablajan kerul 
kifiiggesztesre.

www.bolcsode-bpO8.hu

- Erdekkepviseleti Forum- sajat bolcsode
15.3. Amennyiben bolcsbdei ellatast megkezdett gyermek eseteben kulon fejlesztest 

igenylo fejlodesbeli lemaradas tapasztalhatd, a gyermek a JEB altal felallftott 
szakmai csoportjaval es a sztilovel torteno egyeztetest kovetoen athelyezesre kertilhet 
a Tiicsok-lak Bolcsbdebe (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 19.) ahol biztositani 
tudjuk a gyermek szamara a megfelelo fejleszto kornyezetet.

16. KEPVISELO NYILATKOZATA
16.1. Kepviseld jelen megallapodas alairasaval igazolja, hogy a megallapodas egy eredeti 

peldanyat, valamint a szemelyes gondoskodas felteteleirol szolo szobeli tajekoztatast 
a tagintezmenyben megkapta. Kepviseld jelen megallapodas alairasaval tudomasul 
veszi a tagintezmenyben folyd gondozo-nevelo munkarol es a 15.2. pont "a-h" 
pontjaiban felsoroltakrol szolo szobeli tajekoztatast.

Budapest, 202..........................................

a JEB kepviseleteben 
Koscsone Kolkopf Judit 

intezmenyvezetd

Errol ertesiilnek:
1) JEB Tagintezmeny
2) Kepviseld

gyermek torvenyes kepviseloje

gyermek torvenyes kepviseloje

1083 Budapest, Baross u. 112. Tel./fax:+36-1/210-9188; www.bolcsode-bp08.hu
+36-1/303-1767

email: jeb@bolcsode-bp08.hu

http://www.bolcsode-bpO8.hu
http://www.bolcsode-bp08.hu
mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu


JOZSEFV'AROSI
EGYLSinm
BOLCSODEK

- Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
Kozponti Szervezeti Egyseg

Tajekoztato
A gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny (Gyvt.) 146. § (1) 
bekezdese alapjan, a szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatas kereteben biztositott 
gyermekek napkozbeni ellatasaert szemelyi teritesi dijat (etkezes) kell fizetni.
A gondozasert az OR 14. § (1) bekezdese alapjan az OR 4. melleklet szerinti mertekben szemelyi teritesi 
dijat kell fizetni.
A Gyvt 148. § (l)-(3) bekezdesei, valamint (5) bekezdese alapjan a kotelezett altal fizetendo teritesi dij 
osszeget konkret osszegben az intezmenyvezeto aHapitja meg az OR es a normativ kedvezmenyek 
figyelembevetelevel.
Kedvezmenyek:

1. Mentesulnek az etkezesi dij es a gondozasi dij fizetese alol (szamukra a bolcsodei ellatas 
teritesmentes):

A rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben (RGYK) reszesiilo csaladok (kerelmezni a lakohely 
szerinti illetekes jegyzdnel kell).
A harom vagy tobb gyermeket nevelo csaladok (a Kormanyhivatal csaladi potlekra vonatkozo 
hatosagi bizonyitvanya vagy hatarozata alapjan).
A bolcsodei ellatasban resztvevo tartosan beteg vagy sajatos nevelesi igenyu gyermek jogan 
mentesiil a sziilo (a Kormanyhivatal csaladi potlekra vonatkozo hatarozata vagy a Szakertoi 
Bizottsag Szakertoi velemenye alapjan).

3. Mentesulnek az etkezesi dij fizetese alol (szamukra a bolcsodei etkezes teritesmentes):
A tartosan beteg vagy sajatos nevelesi igenyu gyermeket nevelo csaladok (a Kormanyhivatal 
csaladi potlekra vonatkozo hatarozata vagy a Szakertoi Bizottsag Szakertoi velemenye alapjan).
Azok a csaladok, amelyekben a sziilo nyilatkozata alapjan az egy fore juto havi jovedelem osszege 
nem haladja meg az adott ev kotelezo legkisebb munkaber (minimalber) szemelyi 
jovedelemadoval, munkavallaloi, egeszsegbiztositasi es nyugdijjarulekkal csokkentett osszegenek 
130%-at (2022. evben: 172.900,- Ft) (a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. szamu melleklete 
alapjan).
A nevelesbe vett gyermeket nevelo csaladok (a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. szamu 
melleklete alapjan, melyet a szolgaltato intezmeny tolt ki).

4. Mentesulnek a gondozasi dij fizetese alol (szamukra a bolcsodei gondozas teritesmentes):
Az atmeneti gondozasban levo, az ideiglenes hatallyal elhelyezett es a nevelesbe vett gyermekek (a 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. szamu melleklete alapjan, melyet a szolgaltato intezmeny 
tolt ki).

A kedvezmenyek igenybevetelenek feltetele a fentiekben felsorolt igazolasok becsatolasa es a szemelyes 
gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi szakellatasok teritesi dijarol es az 
igenylesukhoz felhasznalhato bizonyitekokrol szolo 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. szamu 
melleklete szerinti nyilatkozat, az abban foglalt jovedelemigazolasokkal egyiitt.
A nyilatkozat nyomtatvanyt a boksodevezeto biztositja.
A hianyzo jovedelemigazolasok potlasara 15 napon belul van lehetoseg. Amennyiben a megadott 
hataridoig nem csatolja a hianyzo dokumentumokat, abban az esetben kedvezmeny megallapitasa nem 
lehetseges, ezert a legmagasabb osszegu gondozasi dij (1.500,- Ft/nap) kerul megallapitasra gyermeke utan.
Budapest, 202.......................

Koscsone Kolkopf Judit 
intezmenyvezeto s.k.
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ERTESITO 
GYERMEKETKEZTETES TERITESIES GONDOZASIDIJAROL

Gyermek neve:...............        ...... .....................................

Sziil. hely, ido:..................................... ............................... ...............................................

Egy fore juto jovedelem: ...........................................    ............................

Megallapitott etkezesi teritesi dij osszege:...................... ................. ............................... .

Megallapitott etkezesi teritesi dij fizetesenek kezdd idopontja:..... ...................................

Megallapitott gondozasi dij osszege:.......... ........................ ..............................................

Megallapitott gondozasi dij fizetesenek kezdd idopontja: .................................................

Budapest, ............. .............

a JEB kepviseleteben 
Koscsone Kolkopf Judit 

intezmenyvezetd

....NEV 
bolcsodevezeto
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12.2 melleklet
HAZIREND

Bolcsodevezeto:
Tavolleteben helyettes szemely:
1. A bolcsode naponta reggel 6.00 oratdl 10.00 oraig fogadja az erkezo gyermekeket. 

Keijuk, hogy 8.00 - 8.30 ora kozott ne zavarjak a reggelizest, gyermekukkel elotte vagy 
utana erkezzenek. A gyermekuk hazavitelere delutan 18.00 oraig van lehetoseg.

2. A bolcsodebol a gyermekeket csak a szulo vagy az altala irasban megbfzott szemely 
viheti el. 14 eves kor alatti kiskoni e feladattal nem bizhato meg, bolcsodes gyermeket 
nem vihet el.

3. Kerjiik, hogy a bolcsodei ataddban csak a legszuksegesebb targyakat taroljak a 
szekrenyben, mert a bolcsodeben hagyott, illetve a gyermeken levo vagy hozott 
targyakert feleldsseget vallalni nem tudunk.

4. A bolcsodebe csak egeszseges gyermek hozhatd. A kozosseg egeszsege erdekeben lazas 
(37,5°C es ennel magasabb homersekletu), gyogyszert szedd, vagy fertdzo betegsegre 
gyanus gyermek a bolcsodet nem latogathatja. A csaladban elofordulo fertozo betegsegrol 
a bolcsodet ertesiteni kell. Ha a gyermek gyogyszert vagy gyogyhatasu keszitmenyt kap, 
arrol a szulo irasban koteles tajekoztatni gyermeke kisgyermeknevelojet.

5. Abban az esetben, ha a gyermek napkozben megbetegszik a bolcsodeben, a 
kisgyermekneveld ertesiti a sziildt, illetve a hozzatartozot.
Ehhez feltetleniil szukseges a pontos cim es telefonszam megadasa. Keijuk, hogy ilyen 
esetben minel elobb gondoskodjanak a gyermek hazavitelerol, illetve orvosi ellatasarol, 
ezzel is novelve a mielobbi gydgyulas eselyeit.

6. Betegseg miatt hianyzd gyermeket 3 napnal nem regebbi - „Egeszseges, kozossegbe 
mehet” - orvosi igazolassal tudjuk fogadni, a szemelyes gondoskodast nyujtd 
gyermekjdleti, gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatairdl es 
mukodesuk felteteleirol szolo 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 38. § (1) bekezdese 
alapjan.

7. Folyamatosan tajekoztassak gyermekuk kisgyermeknevelojet a beadott kotelezd 
veddoltasokrdl.
A csalddi fuzetbe torteno bejegyzeseiket szivesen vesszuk, akar a gyermek egeszsegi 
allapotara, akar a gyermek fejlodesere, vagy otthoni esemenyekre vonatkoznak.

9. Ha a szulo a gyermeket betegseg, vagy mas ok miatt nem hozza bolcsodebe, a 
tavolmaradast reggel 9.00 oraig kozolje a bolcsodevezetovel. Szemelyesen a Lemondasi 
fuzetbe torteno beirassal, vagy telefonon, vagy elektronikus level formajaban. Az etkezesi 
teritesi dij elszamolasanal csak a bejelentest koveto naptdl tudjuk a gyermek hianyzasat 
figyelembe venni.

Tel./fax: +36-1/210-9188;
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9 ora utan torteno lemondas eseten a gyermek hianyzasat az etkezesi teritesi dij 
elszamolasanal a lemondast koveto masodik naptol tudjuk figyelembe venni.

10. A teritesi dijat az elore jelzett napon kell befizetni.
11. Tajekoztatjuk Onoket, hogy a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet (tovabbiakban: rendelet) 

2. § 14. pontja alapjan a bolcsode kozetkeztetest biztosito gyermekjoleti alapellatast 
nyujto intezmeny. A rendelet 5. § (2) bekezdese szerint, mint kozetkezteto, bolcsodenk 
napi 4x-eri etkezest biztosit. A heti etlap az informacids tablan megtekintheto.

12. Tajekoztatjuk Onoket, hogy a rendelet 15. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan a 
bolcsodeben, szakorvos altal igazolt dietas etkezest igenylo gyermek szamara az 
allapotanak megfelelo, dietetikus altal osszeallitott dietas etrendet biztositunk. A dietas 
etrend olyan etelekbol osszeallitott etrend, amely specialis taplalkozasi igenyeket elegit 
ki, bizonyos anyagok ellenorzott mertekben torteno fogyasztasaval.

13. A colidkids vagy glutenerzekeny gyermekek etkezteteset fozokonyhaink technologiai 
okok miatt nem tudjak biztositani. Szamukra az etel szallitasi es tarolasi felteteleit 
minden esetben egyeztetni kell a bolcsodevezetovel es az elelmezesvezetovel.

14. Tckintettel arra, hogy a bolcsodenk biztositjaa gyermekek szamara a normal es dietas 
etkezeseket,ezert- etel kiviilrol torteno bchozasdhoz -nem jdrulunk hozza. Az 
elelmezespolitikank betartasa erdekeben kiviilrol hozott eteleket (pl.: hazilag keszult 
torta) nem fogadunk be. Kivetelt kepeznek a jeles napokhoz kapcsolodo esemenyekre 
hozhato, szavatossagi idon beliili, gyarilag csomagolt, a korosztalynak megfelelo 
kesztermek (pl.: keksz, ivole), gyiimolcs es az igazoltan cblidlkias vagy glutenerzekeny 
gyermekek szamara a torvenyes kepviselo altal biztositott elelmiszerek.

15. Az intezmeny egesz teriileten az etel es italfogyasztas tilos!

16. A gyermek vagy sziiloje, torvenyes kepviseldje adataiban (lakohely, elerhetosegi adatok, 
csalad jovedelmi adatai, stb.) tortent valtozast 15 naptari napon belul be kell jelenteni.

17. A bolcsode teriileten es a bolcsode udvaran a dohanyzas szigonian tilos!
18. A bolcsode teriiletere allatot bevinni tilos!
19. A bolcsode teriileten a mobiltelefon-, es okoseszkoz hasznalatot kiilonosen a beszoktatasi 

iddben, de azon tul is lehetoseg szerint mellozzek!
20. A bolcsode teriileten adatvedelmi okokbol tilos a video,- kep,- es hangfelvetel keszitese!
21. A babakocsikat az erre kijelolt helyen kell tarolni. (A helyseg korlatai miatt keijuk, a 

babakocsikat lehetoleg osszeesukva taroljak.)
22. A bolcsode iinnepnapokon es a hivatalos munkasziineti napokon zarva tart. A nyari es a 

teli zarast, a fenntarto allapitja meg, melyrol a sziiloket minden ev marcius 15-ig 
tajekoztatjuk. A nyari es teli zaras idejen igeny szerint ugyeletet biztositunk.

23. Amennyiben a gyermek a bolcsodei ellatast legalabb egybefuggo 10 munkanapig 
igazolatlanul nem veszi igenybe, az a gyermekjoleti alapellatas kereteben biztositott 
gyermek napkozbeni ellatasanak (bolcsodei ellatas) megszunteteset vonhatja maga utan. 
Az igazolatlan hianyzas a hazirend sulyos megsertesenek minostil.
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Igazolatlan hianyzas eseten a szulo, torvenyes kepviselo reszere az igazolas potlasara 
irasos felszdlitas keriil kikuldesre. Amennyiben az igazolasra a level kezhezveteletol 
szamitott 5 munkanapon napon belul nem keriil sor, a gyermek bolcsodei jogviszonya 
megszuntetesre keriil, errol irasban ertesitest kuldiink.

24. A bolcsodei ellatas igenybevetelenek es a teritesi dij megallapitasanak feltetele: a 
szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatasok es gyermekvedelmi 
szakellatasok teritesi dijarol es az igenylesukhoz felhasznalhato bizonyitekokrol szolo 
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. szamu es 6. szamu melleklete szerinti nyilatkozat, 
az abban foglalt jovedelemigazolasokkal egyutt.
A hianyzo igazolasok potlasara 15 naptari napon beliil van lehetoseg. Amennyiben a 
megadott hataridoig nem csatolja a sziild, torvenyes kepviselo a hianyzo 
dokumentumokat, abban az esetben kedvezmeny megallapitasa nem lehetseges, ezert a 
legmagasabb osszegu gondozasi es etkezesi dij keriil megallapitasra.
A teritesi dijakra vonatkozd kedvezmenyek felteteleit a Megallapodas tartalmazza.

25. Kerjiik, hogy a mindenkori pandemias rendeleteket es intezkedeseket maradektalanul 
tartsak be!

Erdekkepviseleti Forum:
A bolcsodek Erdekkepviseleti Forumot (Forum) miikodtetnek, melynek munkajaban a szulok, 
a dolgozok es az onkormanyzat kepviseloi vesznek reszt.

A Forum feladata
■ Megismerje a bolcsode mtikddeset.
■ Javaslatot tehet az alaptevekenyseget nem veszelyeztetd szolgaltatasok tervezeteben.
■ Kivizsgalja a panaszbejelentest.
■ Velemenyt nyilvanithat az intezmeny vezetdjenel az intezmenyben ellatott gyermeket 

erinto iigyben.
■ Intezkedest kezdemenyezhet a fenntartonal, az intezmeny szakmai ellenorzeset ellato 

hivatalnal.
A Forum szukseg szerint, de legalabb evente egy alkalommal ulesezik, es egyebek mellett 
dont az ele terjesztett intezmenyi panaszokrol. Intezkedeseket kezdemenyez a Jozsefvarosi 
Onkormanyzatnal, az Nemzeti Nepegeszsegugyi Kbzpontnal, es mas hataskbrrel rendelkezo 
szervnel.
A Forumnak cimzett panaszt a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek intezmenyvezetdjenel kell 
benyujtani.
A gyermek szuldje, torvenyes kepviseloje az intezmeny fenntartojahoz, vagy a gyermekjogi 
kepviseldhdz fordulhat, ha az intezmeny vezetoje, vagy a Forum 15 napon belul nem kuld 
ertesitest a vizsgalat eredmenyerol, vagy ha a megtett intezkedessel nem ert egyet.
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A hazirend betartasa mindenki szamara kotelezd.

Budapest, 2020......... .................

Koscsone Kolkopf Judit 
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 

intezmenyvezeto

bolcsodevezeto

Erdekkepviseleti Forum elnoke
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