
1. AznĺrÉzľĺÉľĺy ADATAI

Megnevezése: Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: JEB)

Rövidített megnevezése: JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetváľi u'1.
Levelezési címe: 1083 Budapest, Szigetvári u.l.
Te lefo nszám a: 2| 0 -9 | 88 ; Tel efo ďF ax sztlma.. 3 03 - |7 67
E-ľhail címe: jeb@bolcsode-bp08.hu
h o nlap : www. bo lcsode-bp 08. h u
I.étrehozásáról rendelkező hattrrozat Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
tnkormán y zat Képvise l ő-testületének 3 92/ I 9 9 4. (X. 1 1 .) számú határ ozata.

Az a|apítás időponda: 1994.
Alapító Szerve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testülete (1082 Budapest, Baross u.63-67.)

2. AzľĺrÉzvĺnľw FELADATAI

A kii lts é gvetés i sze rv főtev é kenys é gén ek á||amháztartás i szaká gazati b es o ľo lása :

889l 10 B<jlcsődei ellátás

A kti!tségvetési szeľv alaptevékenységének koľmányzati funkciĺók szeľinti besorolása:

041232 Staĺt-munka program - Téli közfoglalkoztatás
0 4 1233 Ho sszabb időtaĺamú kozfoglalko ztatás
1 04030 Gyermekek napkozbeni ellátása
1 0403 5 Gyermekétkeztetés bölcsodében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bolcsődében
104042 Gyermekj óléti szoIgáltatások

Fenti tevékenységeket a JEB komplexitásának megfelelően egymásnak mellérendelten végzi.

A JEB tevékenysége során a Budapest Főváros VIII. keĺtilet Józsefuárosi onkonntĺnyzat
(továbbiakban: Fenntartó) tita| meghatározott kötelezően ellátandó alap és ĺinként vállalt
fe ladatok e||átását v é gzí.
A Bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az a|ape||átás keľetében alaptevékenységként
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára, az alábbi szakmai jogszabályok szerint:

- a gyerTnekek védelméľol és a gyámugyi ígazgatásról szóló |997. évi XXK.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.),

- a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és műkodéstik feltételeiľől szóló |5l|998.
(IV' 30.) NM rendelet (a továbbiakban: I5l|998. (IV.30.) NM rendelet),

- a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi

szakellátások térítéSi díjáról és az igénylésükhĺiz felhaszná|hatő bizonyítékokról
sző|ő 328/20l l. (XII.29.) Korm. rendelet

- apénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

gyermekjóléti alapellátások helyi szabźůyairől szóló |0/20|5 ' (III.01.)

önkormányzati rendelet,
- a bolcsődei térítési díjakról szóló |3lf0|2. (II.23.) önkormányzati rendelet

szabá|yozza.
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Az intézmény típusa: A Gfi. VI. fejezete alapján gyeľmekjóléti a|ape||túáS, 91ĺę511ę|ę91.
napközbeni ellátásán beliil bĺilcsőde.
A JEB a hatásktirébe taĺtoző, jogszabályban meghatĺĺrozott gyermekjóléti alapellátás
tevékenységeit illetékességi területén látja el.
Illetékessége:

- Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat kozigazgatási terülęte,
továbbá a Gyvt. 9a. $ (5a) bekezdése alapján biĺosítjuk a szo|gźitatói nyilvantaľtásban
szereplő feľőhelyszĺĺm legfeljebb 15%o-a erejéig, a bĺilcsőde ellátási terĹiletén kívül
lakóhellyel, ennek hiányában taľtózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is,
amennyiben a kerületi igényeket biztosítani tudjuk. ŕ

EĺĺÁraĺvpo cÉĺcsoponr És ez rĺĺÁrÁsl rrntĺĺET JELLEMZőI 
{

Jóuefvdrost északnyugatról Budapest WI. keriilete, északról Budapest XIV, keriilete,
keletről Budapest X. keriilete, délnyugatról Budapest IX. keriilete, végiil nyugatról
Budapest V. keriilete hatórolja. 20l2-ben a Fővúrosi KözgłúíIés rendeletében 11 részre
osztotta a keríiletet.

Józsefvdros fővdros i lźttekintés ben
20II. október 1-jén Budapesten l millilí 729 ezer személy éa,2001 óta afővdros lakóÍnak
szdma kiizel 49 ezer fővel fogłotĹ

20ll-ben a fővdrosi népesség valamível több, mint fele (50,2 szúzaléka) suÍmított
gazdasógilag aktívnak, kijziiliik 778 ezer fő volt foglalkoztatott, 90 ezer .fő pedig
munkanélkĺili. Mind a foglalkoztatottak, minď a munkanélkĺiliek száma\ növekedett,
mikijzben a népesség szlÍma csijkkent. A munkanéIkiiliség a WII. keriiletben élőket
érintette a leginkúbb.

A fővórosban élők iskoldzottsága folyamatosan javul, az utóbbi népszdmldlĺisĺłk ű,l,

érettségizettek és a felsőfokti végzettséggel rendelkezők népességen beliili arúnyónak
jelentős nijvekedését jelzik. A pesti belvdros eg/es keríileteiben (WII., X) ugłanakkoľ a
fővdros átlagdtól is szdmottevően elmarad a népesség iskoldzottsdga.

Budapesten a nemzetiséghez tartozlÍs a nemzetiségek jogairót szliló 20Il. évi CLXXIX.
törvény mell,ékletében meghatdrozott 13 nemzetiséghez (hazai nemzetiség) 77 502 Íő, a
lakónépesség 4, 5 szdzaléka tartozott.
A legnagyobb létszdmú nemzetkégi ki)ziisségek a német, a roma és a romdn voltak, ezek
adtdk afővdrosban a 13 nemzetiséghez tartoujk tjsszesen ktjzel hóromnegłedét, sorrendben
37, 26 illetve II százalékdt.
A hazai nemzetiségek szempontjdból a budai (I., II.) és pesti városmagot
(V.,VL,WI.,VIII,,IX.) alkotli keriiletek népessége a leginkdbb sokszíníí. Az összes
nemzeíiség népességhez viszonyítoiÍ arónya a I0 sziźzaiékoi is rneghaĺadtd ezekben a
keriłletekben.

2001 óta Budapesten tjsszesen mintegy 82 ezer lakds épiilt, és ttjbb mint 8 ezer szíínt meg.
A budapesti lakdsok mintegl 33 suźzalěka 1945 előtt, 40 szdzaléka 1946 és 1980 köztjtt, 29
szdzaléka pedig l98l utdn épiilt.
A 40 m2-nél kisebb lakósok aránya a vdrosmagot alkotó kerĺiletek ktiziil a WI. és a WIĺ"
keríiletben volt a legmagasabb,33 suÍzalék.
Az egłszoblźs lakások dtlag feletti arónya főként a vdrosmagot alkotó keriiletekre jellemző;
a WI. és a WII. keriiletben 36 százalék, és a ttibbi keriłletben is 21 és 29 szdzalék kiiziitt
sujródott.



A lakttsokfelszereltsége, komfortossága a lakds naglsdgdval és a szobúk szúmóvaĺ is szoľu.s

összefiiggést mutat. A nagłobb laklźsok lényegesen jobb elldtottságúak, azaz a szobdk
s zd m úv a l e gy iitt eme l ke di k azo k fe l s ze r e lt s é g i s zintj e is.

(forrlźs: KSH népszdmlúlltsi adatok 201I.)

Jóaefvdrosban
Jóaefvdros vúros ľészei között kíilönbségek mutatkoznak a lakhatdsi helyzet, az iskolai
végzettség, a jövedelmi helyzet ardnyaiban. Ennek megfelelően a biilcsődei szolglźltatősokat
i g é ny b e v e v ő cs a l ó do k s zo c idlis h e ly ze te is k íilij n b ij ző.

Az utlibbi években jelentős vtÍros rehabilitációs programok indultak, de sok teriłletre még
mindig a korszeľíítlen, alacsony minőségíí lakdsok jellemzőek.
A Jóaefvdrosban élő glermekek és csalddok szocidlis helyzete összeÍiigg a lakds
minőségével, amelyben élnek. A głengébb minőségíí, komfort nélkiili lakúsokban laknak a
rosszabb szocilÍlis helyzetíí, lźltaldban alacsony iskolai végzettségíĺ emberek. Kijztiik maggs
a munkanélkiiliek artínya, akik segélyből, alkalmi munkákból élnek. Ezekben a

csalddokban magasabb a mentúlis, pszichiátriai megbetegedés, amely jelentős rizikófaktor a
gł e r me ke k fej l ődés é b e n.

A kerĺiletben a hlźtrdnyos helyzetíí gyermekek ardnya magas 37-38%. A halmozottan
hdtrdnyos głermekek aľúnya l4-t5%, a sajdtos nevelési igényíí és részképesség-zavaros
gyermekek ardnya pedig 7%. (forrds: SzocitÍlis Szolgdltatdsi Koncepcili 2009. évifelülviagólata)

A keriilet népességszdma, ezzel egłiitt a sziiletések szóma a természetes szaporulatnak és a

b e kij ltijzők növ ekvő ardnydnak köszijnhetően fo kozatosan nő.
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2. szám,Ú tábla a korcsoport szęrinti megoszlásról (Kormányhivatal)

A hlźrom éves kor alatti glermekek egésuéges fejlődésének, alapellótdsban való segítésének

eg1letlen módja a jó minőségíí napközbeni elldtást biztosító intézményi elhelyezés.

A demogrdJiai mutatókon túl az aldbbi tényezők is hatússal vannak a jelentkező igényekre:



, A kertiletben zajló éIetminőséget javító beruhózđsok, a Szigony-Carĺłtrĺ prajekĺ. ',;oľĺtn.
megújult Corvin-negłed, a keriileti szolgdlati lakás program, stb. ide vonzza a fiataĺ
csalddokat, mely hatússal van/lesz a 0-3 éves korú gyłermekek szdmónak nijvekedésére.

. A dllami lakdstúmogatóst (CSOK) a csalddok a vúllalt glermekekre kapjdk, ígl
vélhetően nőnifog a vúllalt sziiletések szúma.

. Bevezetésre keríilt a GYED extra, mely a sziilők részére _ a kisglermek I éves kordtóI _
lehetőséget nyújt, hogl a GYED mellett is dolgozłassanak.

. 2016. janudr 1. napjdtól a GYED extra módosítdsa, mely mdr a głermek 6 hónapos
korútól lehetővé teszi a sziilő szdmdra az aktív munkavdllalúst a TB elldttźs mellett, ami
újra emelnifogja a bölcsődeifelvételi kěrelmek számđĺ (:

. A nyugdíjkorhatór megemelésével csijkkent a nyugdíjas naglszíilők szdma, akik a
kÍsglermekek napközbeni ellátdsát a csalddon beliil tudndk vtźllalĘ

. A WII. keriilet hatdrain kíviil élő, de lóuefvárosban dolgoaí szíilők köziil is eglľe
többen szeretnék gyermekeiket a rEB bijlcsődéiben elhelyezní.

. 2013. évben megsziintetésre keriiltek a sajútos nevelési igényíí glermekek (SND
szómdra biztosítottfővdrosi intézmények. Ettdl kezdve az SNI-s gyermekekfejlesztését a
kerĺłleti pedagógiai szakszolgdlat a gondozlÍsdt-nevelését a keríiletÍ bölcsődei
alapellótds biztosí,tja Ez jogszabályban meghatdrozottak alapjdn kihat a normdl
férőhelyszőm kíhaszndldsdra (kevesebb normúl sziikségletíí glermek helyezhető el egy
csoportban).

. A 2015. szeptember I. napjútól bevezetésre keriilt _ bölcsődében napi nég,lszeľi -
ing1lenes étkeztetés is kihatússal lehet a bijlcsődei felvételi kérelmek szdmdnak
növekedésére.

Afenti tényezők alapjdn 20IS-tdl pľognosztizlźIt adatok (0-3 éves korcsbport)
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*becsü|t adat l07o-os emelkedéssel (a születések és a bekölttizők növekedése alapján)

Az ellútási teríilet jellemzőitJigłelembe véve sziikséges a JEB szakmailag dtgondolt, milgas
színvonalú szolgdltatósainak biztosítúsa, amely nem csak a három év alatti glermekekre,
hanem kiilijnbijző programjaival az őket kłirĺilvevő csalúdokra is koncentrdl.

2.1 SzBnvszBTIFELÉPÍTEs

JEB szÉxĺBI,y

l083 Budapest' Szigetvári u. 1. Központi szerv ezeti egység

A JEB székhelyen az alapellátáson tirl nyirjtott szolgáltatás:

- l083 Budapest, Szigetvári u. 1.

T B lBp lĺ Bl- Y E K-TAG INr É zľrĺ Éľ y B x

- 1083 Budapest, Baross u. 103/A.
- 1083 Budapest, Baross u. ll7.
- 1085 Budapest' Horánszky u. 2l.
- 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.

- l087 Budapest' Százados út l.

Biztos Kezdet Gyerekház

Mini-Manó Biilcsőde férőhely: 75 fĺĺ
Babóca Biilcsőde férőhely: 75 fo
Játékvár Biĺlcsőde férőhe|y: 74 fti
GyermekkertBtilcsőde férohe|y: 72 fő
Fecsegő-tipegők Bölcsőde férőhely: 50 fo

f292*



1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. TůicsłikJak Błilcsőde
1089 Budapest, Vajda Péter u.37. Katica Btilcsőde
1087 Budapest, Kerepesi tltL9lA. - Főzőkonyha

férőhe|y 74 fő
férőhe|v:72 fó

3. A JEB TEvEKEľ\rYsÉcÉľnx cÉr,"ra.

Az illetékességi teľiileten a lakó- illefue tartózkodási hellyel rendelkező családban élő háľom
éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testĹszellemi fejlődésĹiknek segítése
az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a Gyvt. 41.$ (l) bekezdése a|apján:

',A glermekek napközbeni ellátósąIaźnt a családban élő glermekek éIetkorának meýIelő
nappali felügleletét, gondozásót, nevelését, foglalkoztatósát és étkeztetését kell megszervezni
azon glermekek számára, akiknek szijlei, nevelői, gondozói munknvégzésük, munkaerő-piaci
résmételt elősegítő programban, laźpzésben való résnételük, betegségük vag,, egyéb ok miatt
napkozbent ellátásulcról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellótás keretében biztosított
s z o l gált at ás o k idő t ar t ama l e he t ő l e g a s zül ő munkar e ndj é hez i gazodi k,,

Alapellátás

A JEB a családban nevelkedo, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt
ellátatlan gyermek nappali feliigyeletét, gondozását, nevelését napközbeni, gyermekjóléti
alapellátás keretében biaosída napos bölcsődei szolgáltatásként 7 Bĺjlcsődében.

Alapellátáson trĺli szolgáltatások

A JEB aZ alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel' vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segíti a családokat.
Térítési díj ellenében:
- egyéb gyermeknevelést segíto szolgáltatás:

o időszakos gyermekf.elügyelet (a felmerülĺĺ igényeknek megfelelően a Mini-Manó
Bolcsődében, a Babóca Balcsődében, a Játékvár Bölcsődében, a Gyermekkert
BÓlcsődében, a Fecsegő-ĺipegők Balcsődében ěs a Tücsök-lak BÓlcsődében)

Térítésmentesen:
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:

e játszőház, csa|ádidélután,
. fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszktlzök kĺilcsönzése,
. prevenciós fejlesztő programok,
. pszichológustanácsadás'
o otthonigyermekgondozás,
o Biztos Kezdet GyerekhlŁ.

A JEB minőségpo|itikája

Intézményünk a kisgyermekek igényeit tĄa szem e|őtt, az ő érdekeiket kívánja szolgálni.

Minőségpolitikánk megvalósításával az intézményi gondozó illetve nevelőmunka stabilitását'
kiegyensúl y ozottságźtt és színvonalasságát szeretnénk elérni.

Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden do|goző

személyes felelőssége'

Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés e|kĺjtelezettségét hordozza magźlban.



3.1 A KozľoľTI sZERvEZBu BcysÉc FELADÁTA

A JEB központi irányítása. Többek közĺjtt:
- kĺizponti beszerzések lebonyolítása" munkaügyi és gazdasági iigyintézés'
- karbantartó csoport irányítasa,
- szakdolgoz,őkképzésének, továbbképzésének felügyelete,
- a bĺilcsődei elhelyezést kéręlmezo gyermekek előjegyzése, felvétele,
- a Bĺjlcsődék irányítása, miĺktidtetése, ellenőrzése,
- az otthoni gyermekgondozĺĺs szervezése, műkĺĺdtetésé és ellenőrzése,
- aBinos Kezdet Gyerek'hźn irĺĺnyítasa, működtetése, ellenőrzése,
- fejlesĺő eszközök, alapvető gyermekgondozási evkĺizĺik, játékok kölcsönzési

lehetőségének biztosítása.

Központi szervezeti egység nyitvatartása:

Hétfo:
Kedd:
Szerda:
Csütörtĺik:
Péntek:

Ügyfélfogadás:
Hétfó:
Szeľda:
Péntek:

08.00 - 18.00
08.00 - r6.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 14.00

13.00 - 16.00
09.00 - rs.00 \

09.00 - tf.00

3.f Sza,rivĺal SZERvEZETI EGYsEGEK FELADATA

3.2.| BölcsooÉK FELADATA

Bĺjlcsődéink a háľom éven aluli gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátásként, a
gyermek és családja helyzetéhez. szükségleteihezigazođoan biĺosít szolgáltatásokat.
A Gyvt. 42. s (l) bekezdése alapján ,,a balcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli
głermekek napközbeni elldtását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a
glermek a 3. életévét betöltÓtte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem ĺźreĺt
az óvodai nevelésre, a 4. évének betoltését kjvető augusztus 3l-ig nevelhető és gondozható a
bĺjlcsődében','
A |5/|998. (IV.30.) NM rendelęt 36. $-a éľtelmében ,,bĺ;Icsődébe a gyermek húszhetes
korától vehető fel a) harmadik éIetévének, sajáĺos neveĺĺźsi tgényű gyermek az öĺodik
éleĺévének beĺôIĺéséig, b) annak az é,,łnek G'z űugu,ýZtu's 3l.éig, amelyben a harmadik életévĺźĺ,
a sajátos nevelési igényű gyermek ąz ötÓdik életévét betÓlti, vagl c) annak az évnek a
december 3l-éig, amelyben a głermek szeptember l-je és december 3I-e kazat fuIti be a
harmadik életévét, ha a szĹilő, torvényes képviselő vállalja, hogl a głermek ellátását a
nevelési év végéig a bolcsőde biztosítja.
(2) Ha a głermek a harmadik életévét betżlrcrc, de testi vagl szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bÓlcsőde orvosa nem
javasolja, balcsődében gondozható negłedik életévének betĺjltését kĺ)vető augusztus 3 I.ig.,,



A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4l. $ (l) bekezdése szerint ,,a sajátos nevelési igényii
glermek bolcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a nemzeti köznevelésről szóIó 20I l. évi
CXC. torvény 4. s 25. pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelési igényét megállapították. ,'

A (2) bekezdése aĺapjón ,,sajátos nevelési igényű głermek bölcsődei nevelésben, gondozósban
legfeljebb annak ąz évnek az augusztus 3l. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét
betolti. "
A (3) bekezdésének éľtelmében,,sajátos nevelési igényű głermeltet btjlcsődébe próbaidővel
lehet felvenni. "

,, (4) A próbaidő letelte után a glermekkel közvetlenül foglalkozó, ą balcsőde orvosóból,
głóg,,pedagógusából, kisgłermelcr'tevelőjéből és vezetőjéből álló szakmai csoport
véleményénekfiglelembevételével kell dÓnteni a glermek további neveléséről, gondozósáróL,'

Sajátos nevelési igény (SNI)

A Tücsĺjk-lak Bölcsőđe tagintézményben, két csoportban, csoportonként 3 fo (összesen 6 ťő)
sajátos nevelési igénytĺ gyermek gondozását, nevelését biaosítjuk.

A sajátos nevelési igényű gyermek törvényes képviselőjével kötĺitt írásos megállapodás
alapjan 3 hónap próbaidőľe biztosítunk bolcsődei szolgáltatast. A próbaidő letelte után a
bölcsődei szo|gáltatás a |5l|998. (Iv.30.) NM rendeletben meghatározott szakmai csopoľt
jegyzők<inyvbe foglalt véleménye alapján folytatható, melyľől új megállapodas készül.
Amennyiben bolcsődei ellátást megkezdett gyermek esetén utólagosan kerül igazo|ásra a
sajátos nevelési igény, a pedagógiai szakszolgá|at á|tal kiadott szakvélemény bemutatása után
kerül sor a 3 hónapos próbaidőre történő írásos megállapodás megkötésre a gyeľmek
törvényes képviselőjével.

A Bcilcsődék a napi nyitvataľtási időn belĹil biztosítják a gyermek nevelését, gondozását.
Alapťeladatként nyújtott ellátáS esetén a gyermek bölcsődei gondozási ideje a napi tizenkét
órát nem haladhatja meg.
A telephely ek-tagintézmények nyitva tartása:

Hétfó:
Kedd:
Szerda:
Csütcĺrtök:
Péntek:

06.00 - 18.00
06.00 - 18.00
06.00 - 18.00
06.00 - 18.00
06.00 - 18.00

A 1087 Budapest, Kerepesi tú f9/a. szám a|atti Főzőkonyha (Sztzados út l . szźlm a\atti
bölcsodéhez tarÍőző egység) működési rendje egész évben folyamatos (365 naplév), így
biztosítja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ Ezüstfenyő
Gondozóház eIIátottai részérę is az étkezést.
}.iyitva tartása hétÍőtdi - péntekig a6.ÜÚ-Í 5.30, szombat _ vasúrnap Ü8.0a-ií.aa óra közötÍ.

A Gyvt.42.$ megfeleloen a bölcsődei nevelési év szeptember 0l. napjától következo év
augusztus 3 l. napjáig taľt.

A bölcsődék nyúri nyitvatartdsi rendjét a személyes gondoskodlźst nyújtó glermekjóléti,
glermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műíkiidésiłk
feltételeiről sajló I5/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40/A. $-a alapjdn a Fenntartó Képviselő-
testiłIeté n e k illeté kes B izottsdga határoaa meg.



3.2.|.1 BÔlcsĺĺoBlľ.Bl.vBrnl

A kerĹileti bĺilcsődékbe olyan kisgyermek vehető fe| (20 hetes kortól 3 éves korig), aki a
Budapest VIII. kerĹitet kozigazgatási teriiletén él, és ő vagy valamely tĺirvényes képviselője
ott bejelentett lakó- vagy tartőzkodási hellyel (lakcímmel) rende|kezik.

A ryeľmek błitcsődébe ttiľténő felvételét kérheti:
- a szülő (gondviselő)
- egyéb ":"..}ľ;äŕ:ä:"*:í:ffi lásával kczdcménYczheti tovóbbĺí :

szociális-és családgondozó .

gyeľmekjóléti szolgálat (

gyámhatóság

A bölcsődékben az előjegyzés és a felvételi kérelem benyújtása egész évben folyamatos, a

szülőknek - abban az esetben, ha tĺĺbb üres férőhely kínálat van, akkoľ - lehetosége lehet

kiválasĺani a neki tetszó, illetvę lakóhelyéhez közelebb eső intézményt.

A felvételi kérelmet az intézményvezető saját hatáskörben bírá|ja el, a bírálat szempontjai az
alábbiak:

. illetékesség és hatáskĺir,

. elhelyezés sürgőssége, kľízisjellege,
- gyermek testi, éľtelmi, érze|mi á||apota,
- gyermek életkora,
- speciális ellátási igények, 1

. az tires feľőhelyek megléte.

A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeibe való jelentkęzés esetén a Józsefuáľosi
Egyesített Bölcsődék Szigetváľi utca l. szám (bejárat a Magdolna utca felol) alatti központi
irodájában történik azigénybejelentés, jelentkezés aza|źlbbi időpontokban:

tigyfélfoga1u''iÍ.",u, 
napon: 13.00-16.00kozött

szerdai napon: 09.00-15.00 kĺizött
pénteki napon: 09.00-12.00 kĺizött

A j e len t ke zéshez ĺ f e|v éte|hez szü ks é ges d o ku m e n t u m o k:
- felvételi kérelem
- szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazo|vány, lakcímkártya)
- gyerrnek TAJ kźLÍtyája,lakcímkártyája

Külföldi állampolgárok gyermekei esetében sztikségesek:
- a szüiő és a gyeľmek taĺózkođási engeđélye
- a szĹilő és gyermek lakcímkátyája
- a gyermek magyar nyelvű oltási kĺinyve
- a gyeľmek TAJ szttma
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

A felvételi kérelem a honlapról letölthető.

A beĺľatko záshoz szükséges dokumentumok:
A bĺjlcsődei beíratás - a gyeÍmek felvételérol szóló értesítés kézhezvételét kĺivetően - a szülő

á|ta| kiválasztott, illetve kijelölt intézményben töľténik. A beiľatkozás előtt, előzetes

bejelentkezéssel a bölcsődevezetőve| egyeztetett időpontban a szülőknek lehetőségük van



megtekinteni a keľület bölcsődéit, megnézhetik a csopoľtokat, rĺivid tájékoztatźst kaphatnaiĺ e,

bölcsődei életről.
- j övedelemnyilatko zat a személyi térítési díj megállap ításhoz nyomtatvány

kitĺiltve és aláírva éshozzá kapcsolódó jövedelemigazolások (a nyomtatvánv
mel lékletét képező tźĄ ékońatő alapj án)

- sziilő (gondviselĺĺ) személyi okmanyai (személyi igazolvany,lakcímkártya)
. gyermek TAJ kértyźtja, |akcímkértyája
- kiilfijldi állalnpolgar.ok esetén a taľtózkodas jogcímóről szóló igazolas
- munkáltatói igazolĺĺs a szülők munkavégzéséľőI
- gyermekorvosi igazo|ás arról, hogy a gyermek egészséges
- védőnő által kitĺiltött,,Bĺilcsődei gyermek-egészségĹigyi törzslap''
- a gyermek magyar nyelvű oltási k<inyve

- a rendszeres gyeÍTnekvédelmi kedvezményben részesĹilők esetén az arrő| sző|ő

határozat
- nyilatk ozat gy ermekétkeztetés normatív kedvezményének i génybevételéhez

A j övedelemnyilatkozat nyomtatvány a honlapról letĺilthętő.
Gyermek beíratása: avá|asztottbĺilcsőde btilcsődevezetőjéve| egyeńetett időpontban.
Kedvezmények igényléséhez sziikséges iratok:

- egyĹitt élő családtagok 1 hónapnál nem régebbi nettó jövedelemigazolásai
- igazo\ás a családi pótlékról és gyesről, gyedről
. egyedülálló szĺilő esetében igazo|ás a gyermektartás ĺisszegéről, a hźzasság

felbontásáról szóló bírósági v égzés

Bolcsődei ellátást a gyermek törvényes képviselőjével kĺjtĺitt írásos megállapodás alapján

biztosítunk. A megá|lapodás határozott időtartamú' minden év március 3l. napjáig tart. A
megállapodásban foglaltak évente, április hónapban felĹilvizsgálatra kerĹilnek. A felülvizsg'á.|at

eredményének a|apján aZ intézményvezető dĺjnt az ellátás további igénybevéĺt;lÚĺi.',',

le hető sé gérő l és a me gál lapodás me gho ss zabbitźsćtrőI.

3.2.Í.2 EllÁľÁsMEGKEZDÉsE

A gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítjuk a bcjlcsődei nevelés,

gondozás feltételeit, a törvényes képviselővel torténő fokozatos beilleszkeđés lehetőségét,

megfelelő textíliát és bútorzatot, megfelelő játékokat és a szabadban tartőzkodás feltételeit.

Biztosítjuk a bölcsődékben gondozott gyermekek életkorának megfelelő egészséges

táp|tikozást. Az el|źtást a beszoktatással kezdhetik meg a gyermekek.

3.2.1.3 A nolcsóoEl ÉLET MEGSZERvEZÉsÉNEK SZEMPoNTJAI

Kapcsolattaĺás a szĹilőŁke!" törvényes k-épvisęlővel
A bolcsődei nevelés-gondozás akkor lehet sikeres, ha a család és a bĺilcsőde kapcsolata jő.

Egyenľangú partnerként közös a cé|, a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése. Fontos a napi

kapcsolattartás, a felmeľĺilő nehézségek megbeszélése. Amennyiben a szülő igényli
lehetosége van nevelési tanácsadásra.
Kapcsolattartás formái :

- családlátogatźs,
- beszoktatás,
- szülői értekezlet'
- sztilő csoportos beszélgetések,
- feilődési és tizenő füzet'
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- nyíltnapok,
- szeÍyezett családi programok,
- a sziilő kérésére megfigyelési lehetőség biztosítása a csoportszobában.

Családlátogatás
Célja a gyermek otthoni kĺimyezetének, a családnak és hagyományaiknak megismerése.
A beszélgetés meghittebb kĺiľnyezetben zajlik, a sztilő elmondhatja gyermeke életviteli
szokásait.
A kisgyermeknevelő elmondha$ą hogy milyen értékeket képvisel a bölcsőde és a bölcsőde
életet, mindennapjait is bemutathatja. .

A családi é|et az emberek intim szfenáj ěůloz taľtozik, előfordul, hogy a családlátogatásľa nem
keľül sor, meľt a szülők ę|zárkőznak ę|őIe. Ezt {szteletben taľtva elfogadjuk a szülok ez
iráný kérését.

Beszoktatás (adaptáció)
A biztonságot jelentő sziilői jelenlét és a már megismert
kisgyeľmeknevelő/kisgyermeknevelők biaosíthatják az új kömyezet e|fogadását.
A kisgyermeknevelő és gyermek között kialakuló &ze|mi kötődés segíti a gyermeket a
bĺjlcsődei életbe való beilleszkedésben. Ez az időszak a sztilő számźra ig fontos, meľt
meglapaszta|ja, hogy gyermekét elfogadják, szükség esetén segítik a kĺilönböző
tevékenységekben, türelemmel támogatjak, fejlesztik, és ugyanolyan gondozásban részesül,
mint a többi gyeľmek.
A javasolt beszoktatási idő kb. 2 hét, fontos a fokozatosság, a gyermek igényeihez való
alkalmazkodás. A beszoktatás az első héten a szĺilővel, a második héten a szĹilő állandó
jelenléte nélkül, de fokozatosan emelt idővel történik.
A beszoktatási időszak beszoktatási terv alapjan zaj|ik.

..Saját kisgyermeknevelő'' rendszer
Ez a mődszeÍ a személyi állandóság elvén nyugszik. A kisgyermeknevelohöz tartozik a
csoportban lévő gyermekek egy része, ĺĺ kíséľi figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a
fejlődési nap|őját, töľzslapját. Amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban van idejét
elsősorban a ,,saját,, gyeľmek gondozására, nevelésére fordítja, így több figyelem jut minden
gyermekľe, az egyéni igényekre, egyénileg átsegítve a gyermeket a bölcsődei élet során adódó
nehézségeken.

Gyermekcsoportok szervezése
A bölcsődei gyermekcsoportok |étszámát a |5/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40.$ (f)-(4)
bekezdése i határ ozzák me g'

',(2)Esy balcsődei csoportban - a (3)-(Đ bekezdésben meghatározott kivétellel - legfeljebb
I2 gyermek nevelhető, gondozható.
(3)A bolcsődei csoportban, ha valamennyi głermek bercInrc a második éleĺévét - a (4)

bekezciésben meghatározoii kivéteĺĺel -, ĺeýĺjebb j4 gyermek neveĺheĺő, goncĺozhaĺó.,,
A megengedettnél magasabb |étsztlrn szakmailag nem elfogadható, hiszen ellátási probléniát
okozhat, nagyobb zaj, tobb konfliktus, illetve a gyermekek számára megteľhe}ői:b az
alkalmazkodás.

',(4) A sajótos nevelési igényű gtermeket is ellátó bolcsődei csoportban legfeljebb l0, a
kizáróĺag sajátos nevelési igényű g1łermeket ellátó baĺcsődei csoportban ĺeýliebb 6 głermek
nevelhető, gondozható.,'
A Tücsok-lak Bĺilcsőde tagintézményében két integrált csoportban, csopońonként 3 fő
(összesen 6 fő) sajátos nevelési igényű gyermek gondozását biaosítjuk'

ll



Napirend
A gyermekek igényeinek kielégítését, a nyrgodt, folyamatos gondozást biáosítja a jól
szervezett és rugalmas napirend. A csoport életének áttekinthetősége, belső nyugalmának
biztosítása a cél. A napiľend mindig fiigg a gyermekek életkorától, fejlettségiiktől'
befolyásolj ák az évszakok, az időjtrás' a csoport|étszźtm és a bölcsőde nyitva taľtása.

Kialakításánál figyelembe kell venni a kisgyermeknevelők, kisegítő szeméLyzet munkájanak
összehango|ásáú, agyermekek otthoni életritmusának lehetóség szerinti figyelembevételével.

3.2.1.4 Azvutĺrĺs MEGSZŰINÉSE

A |5/|998. (IV.30.) NM rendelet 43.$ alapjĺán a bĺllcsődei elhelyezés megszúnik:
a) az óvodai nevelésre nem érett głermek esetén a j6' $ (2) bekezdésében meghatározottak
alapjón augusztus 3 I -ig,
b) a sajátos nevelési igényű glermek esetén a 4I. $ (2) bekezdésében meghatórozottak
alapján, annak az évnek az augusztus 3l-ig, amely évben a hatodik életévét betölti,

,,c) az a) és b) pont aIá nem tartozó głermek esetén, ha a harmadik életévét

ca) január I -je és augusztus 3 ] -e kazat fulti be, az adott bdlcsődei nevelési év végéig,

cb) ha szeptember l-je és december 3]-e kazat fujlti be, a kovetkező balcsődei nevelési év

végéig.,'

A bölcsodei elhelyezés megszűntethető:
- a bölcsőde orvosának szakvéleménye alapján annak a gyeľmeknek a b<llcsődei

ellátása, aki egészségi állapota miatt bĺjlcsődében nem gondozhatő,
- ha a gyermek hozzźúartozója, ismételt figyelmeztetés ellenére megsérti a bĺjlcsődei

házírendet,
- ha a gyermek indokolatlanul folyamatosan távol marad a bölcsődéből (hrŁirend

szerint)
- ha a gyermeket évkozben óvodába veszik fel.

3.f.1.5 TÉnÍľÉsl oÍr

A gyermekek védelméľől és a gyámngyi igazgattsról szóló 1997. évi XxX. törvény
l46. $ (l) bekezdése alapján a bĺĺlcsődében térítési díjat kell ťlzetni.
A Gyvt 147. $ (f) bekezdésében foglaltak szerint a bĺilcsőde esetében az intézményi
díjat kĺilon kell meghatźrozni a gyermek

- étkeńętésére,
- gondozására (gondozás: nevelés, nappali felügyelet, foglalkozás).

(Gyvt)

térítési

A bolcsodei ellátásét fizetendő térítési díj méľtékét a Budapest Főváros VIII' kerület

Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének |3l2012. (II. 23.) önkormányzati
rendelete (oR) szabá|yozza.
A GyVt. 150. $ (3) bekezdés b) pontja értelmében - bölcsőde esetén' ha a Fenntaľtó a

bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében

nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat - a személyi térítési díj összege

igénybe vevőnként nem haladhada meg a gyermek családjában aZ egy főre jutó rendszeres

havi j ö ved e|em f 5Yo - át.

A személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg.

A térítési díj (étkezési díj és gondozási díj) befizetés a személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és aZ

igénylésükhoz fe|használható bizonyítékokról szóló 32812011'. (XII.29.) Korm. rendelet

szabtiyozása alapján minden hónapban egy előre meghattrozott napon tĺjľténik, melynek
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konkľét időpontjáľól a szĺilők előzetesen írásos tźĄékoztatást
alkalommal lehetőség van pótbefizetésrę.
A bef,rzetés tárgyhónapra tĺiľténik, a beťĺzetett ĺjsszegről a
számla kerĹil kiállításra.

kapnak. Minden hónapban egy

szülő részére készpénzĺrzetési

1. A ryeľmekétkeztetésľe vonatkozó szabályok:
A Józsefuárosi onkoľmźnyzat fęnntartásában műkĺidő bölcsődékben a gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjának ĺĺsszege az oR-ben került meghatározásra, mely összeg a Gyvt
szabályai szerint évente feliilvizsgĺĺlatra kerül.

A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézmény nyitvatartási napjaira vonatkozóan
havonta előre, táľgyhónap l0. napjáig kell be.fizetni.
A távolmaľadást _ legkésőbb _ másnap ľeggel 9.00 óráig kell a bölcsődevezetőve| vagy
helyettesével közölni; a térítési díj elszámolásanál csak a kĺivetkező naptól van lehetőség a
gyermek hiány zását fi gyelembe venni.

2. A gondozásľa vonatkozó szabályok:
A Józsefuĺĺľosi önkormányzatfenntartásában működő bĺilcsődékben az on ą. $-ában foglaltak
alapján a szĹilő á|ta| ťlzetendő gondozási díj összege a család egy fore eso jövedelmének az
ĺiregségi nyugđíj mindenkoľi legkisebb összegéhez viszonyított arányában vá|tozlk az a|źlbbi
táb|ázatb an fo glaltak szeľi nt.

Egłfőre eső ji)vedelem

alsó hatdra

Egyfőre eső jövedelem

1felső hatdra

Térí'tési díj
Ft/fő/nap

0 70000 0

70001 100000 fr0

100001 I 30000 3s0

130001 150000 450

I 50001 200.000 600

200.001 2s0.000 800

250.001-től 1000

j ö vedelemn y1|atkozat hiányában 1.500

A gondozás személyi térítési díját egy havi időtartamra előre, tárgyhónap l0. napjáig kell
befizetni. A gondozási díjat akkor is teljes hónapra kell fizetni' ha a gyermek az el|átást a
hónap nem minden napján veszi igénybe. A nyźlri zárás idotartamára gondozási díjat nem kell
fizetni.

3. Kedvezmények
- A rendszeľes gyermekvédelmi

mentestilnek az étkezési díj, és a
ellátás téľítésmentes.

kedvezményben (RGYK) részesülo családok
gondozási díj fizetése alól. Számukra a bĺilcsődei
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- A 3 vagy tĺibb gyermeket nevelő családok mentesiilnek az étkezési díj, és a goncitlza.o.

díj fizetése alól. Számukľa a bĺjlcsodei ellátás térítésmentes.
- A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok mentestilnęk az étkezési

díj, és a gondozási díj Íizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes.
- Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata a|apjźn M egy fiőre jutó iravi

jĺiveĺlelem összege nem haladja męg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítasi és nyugdíjjárulékkal csökkentett

összegének |30%-át mentesülnek az étkezési díj fizetése alól.

3.2.f BIzľos KrzoBr GyBnnxĺÁz

A Gyvt. 38/A. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfele|ően, az elsősorban hátrányos

he|yzetu, vagy halmozottan hátrányos helyzetű óvodáskort még el nem éľt gyermekek
egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési megtorpanásokat ész|e|ő, a szülői
kompetenciákat erősítĺĺ, társadalm i fe|zaĺkőzást se gítő prevenciós szo l gáltatás.

A Biztos Kezdet Gyerelrház a lÁľĺop-5'2.2.08/1-2009-000l Bp. YIII. pá|yazati program
keretében valósult meg. A finanszírozĺís biĺosítása érdekében a Fenntaľtó tjnkormányzat a

191^12008. (vtl. 30.) Korm. rendelet alapján 3 évre sző|ó pá|yźzat benýjtásĺáľól dĺjntcjtt, mely
pá|ytzat az EMMI által befogadásra keľtilt, így 20|4.január 0l. napjátó|2016. december 3l.
napjáig évente biztosított lett a Gyer-ekházá,l|ami támogatásából tdrténő működtetése.

A Jinanszírozás kiszdmíthatósdgdnak bíztosítdsa érdekében a pólydzati rendszer 2016.
janultr Ll-jétől megsziintetésre keriilt és a fenntartók a költségvetési ttirvény dltal
meghatdrozott feltételek szerint részesiilnek túmogatásban, a Gyerekhúz tovdbhra l3

JinanszírouÍsi szerződés alapjdn részesĺil tómogatdsban. A Gyerekhdzak 2016. februdr I.-
j étől b ej eglzés ktite les szo lg dltatdss d vúlnak.

A Biztos Kezdet Gyerekház egyéni szakmai progľamja a 1 l.8 pontban olvasható.

3.3 EcyÉľGYERMEKNEvELÉsTsEGÍTosZoLGÁLTATÁS

3.3.1 OrrHoľlGYERMEKGoNDoZÁs

A bĺilcsőde a Gyvt. 42.$ és a |5lI998. (IV. 30.) NM rendelet 44.$ (l) bekezdés d) pontja

a|apjźn egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáltatást, otthoni gyermekgondozást biztosíthat. A
Fenntartó a 235/2007. (V. 09.) számú képviselő-testiileti határozatban döntött az otthoni

gyermekgondozás műkĺĺdtetéséről.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy a dolgozó vagy magára marudt szülőt
segítse a gyermek otthoni feltigyelete, gondozása biztosításával.

Szakirányú diplomával rendelkező munkatársak (kisgyermeknevelő, pedagógus, pedagógus

munkatáľs, felsőfokú szociális végzettség, felsőfokú egészségügyi végzettség) nffitanak
segítséget aZ arta ľászoruló családoknak, különösen iker szĹilés esetén, vagy ha a szülo

betegsége miatt nem képes a gyermek gondozására.

Az otthoni gyermekgondozást a családban élő hat éves kor alatti gyermekeket érintő ellátási

forma, a gondozást a család otthonában keľiil biztosításra a gyermek törvényes képviselőjével
kotött írásos megállapodás a|apján. A glermekkel a kisglermeknevelő egłedíil nem

maradhat a lakdsban.
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A szolgáltatás gyakorisága és időtartama a család igényeitől függĺĺ, a szĺilő munkarendjéhez-
igazoďő. otthoni gyermekgondozás szolgáItatást a hét mindennapján, sztikség szerint
biaosítunk.
A szakmai munka tartałma a gyeľmek életkorához, egészségi á||apotához igazodő gondozás-
nevelés, felügyelet.

Az otthoní glermekgondozóst elldtó kisgłermeknevelőfeladata alapvetően a kijzremííkiidés
és tandcsadds, besegítěs, melynek alapjdn:
- Kijzremííködik, tanúcsot ad a glermek pszichoszomatikus fejlődćsćt clőscgítő napÍrend

kialakítdsdhoz. (.

- A nyugodt étkezéshez (szoptatdshoz) sziłkséges tdrgłi, köľnyezetifeltételek megteremtése,
segítése, sziikség esetén a głermet etetése.

- A głermek alkalom szerinti pelenkózlźsónak, tjltöztetésének segítése, vagy annak
megtanítdsa.

. Nyugodt alvdst biztosítófeltételek megteremtése.

. Fiirdetéshez sziikséges eszkiiztjk előkészítése' a glermek fiirdetésének segítése, vag) a
gyermekfiłrdetése.

- A gyermek életkordnak, fejlettségének megfelelő jdtsuíhely és jdtéktevékenység
megszervezése, a sziilőkfigłelménekfelhívdsa a glermek kordnak megfelelő eszközökre,
jútékokra.

- A glermek etetéséhe6 korónak meg1felelő túpllźlék szĺikség szerinti elkészítésében való
segítés, vagł az elkészí,tés megtanítđsa, a g)ermek etetése.

- A glermek levegőztetése az ídőjúrdsnak megfelelően, a szĺilővel kijzijsen.
- Figelemmel kíséri a glermek testĄ 1noxglźs, értelmi, érzelmifejlődését.
- Figyeli a glermekon,os, védőnő tandcsait, a preventív szíírések, kiitelező oltltsok

fontossógđt, időpontját a szíilőkkel tudatosítja, kijzreműíkiidik az azokon vallj részvételen.

3.3.f loŐsza,xos GYERMEKFELÜGYELET' lĺĺszolłÄz, CSALÁDI ĐÉ'Lt]'[.,.u].'],

EsZKoZKoLcsoNZÉS, PREVENcIóS FEJLESZTo PR,oGRAMoK' PsZICHoLóGUS
ľłľÁcsłoÁs,

A JEB a gyermek kapcsolatát erĺĺsítő, a gyermek szocia|izáciőjźĺ támogató, valamint egyéb
szabadidős és prevenciós szolgáltatásai:

o időszakos gyermekfeitigyelet: A szülő elfoglaltságának idejéľe, néhány óráľa kéľheti
gyermeke felügyeletét a bölcsőde nyitvatartási idejében. Időszakos
gyeľmekfelügyeletet a gyermek törvényes képviselőjével kötcitt íľásos megállapodás
a|apj án biaosítunk . Ez a|apj án az idő szakosan gondozott ki s gyermek fe lvehető noľmál
btilcsődei csopoľt Ĺires férőhelyére, a bölcsődei térítési díjakĺól szó|ó |3120|2' (Iĺ,.f3)
önkormdnyzati rendelet 4.$-a szerint a JEB Bölcsődéiben.
Az időszakos glermekfelĺiglelet térí'tési dí'i ellenében vehető igénybe. A ltavi
beJizetendő térítési díj az igénybevett gondoztźsi órdk és litkezési alkalmak alapjdn
keriil megdllapí.tdsra. A térítési díj befizetésre minden hónapban egy alkalommal
keríil soľ, a beJizetett összegről készpénzfizetési szdmla kerťil kiállítdsra.

o játszőhźz: Elsősorban a játéktevékenységhez kotődó, egyéni készségeket és

képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülo-gyermek kapcsolatot
eľősítő szolgáltatás, amelyben a szülő és a gyermek közosen vesz részt a bölcsőde által
megteremtett körülmények között. A hétvégi játszőhźv minden évben előre
meghatározott időszakokban működik, a Babóca Bcjlcsődében (1083 Budapest, Baross
u. I 17.)
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o családi délután: A szülő-gyermek kapcsolatot segítő, a gyermek fejlődését elősegítő
játéktevékenységhez kötött szolgáltatas. A hétvégi családi délutĺín előre meghatátozott
időszakokban műkcidik a Fecsegő-tipegők Bölcsődében. (1087 Budapest, Százados ilĺĺ

1.)

o eszközkölcsĺlnzés: A hátľányos helyzetű családban nevelkedő gyeľmek gondozásźůloz

eszköz szükséglet (pl. légzésÍigycló) ktjlcstinzésének lehetősége a JEB Központi
szerv ezeti egys é gében.

. pľevenciós fejlesztő programok: A kisgyermekek fejlődésmenete külĺinbcĺző. A
gyermek első három éve, amikor a járás, beszéd, gondolkodás kialakul, nagy .
fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés k<ivetkeztében a kisgyermekek a

későbbiekben beilleszkedési' tanulási zavarokkal kiizdhetnek. Kiilönb<jző fejlesztő
tevékenységekkel' prevenciós céllal segíthető a gyermekek átlagos fejlődésmenete. A
pľevenciós fejlesztő pľogramok előre meghatározott időszakokban a JEB szakmai
szew ezeti egysé gei ben műkĺidnek.

. pszichológus tanácsadás: A kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nevelése,

az e|Iźtás minőségének javítása éľdekében tanácsadó szakpszichológusi szolgáltatás
vehető igénybe. A pszichológus munkájáva| támogatja mind a bölcsődébe jáľó

családokat, mind a b<ĺlcsődében dolgozó szakembereket. Családok támogatása egyéni
és csoportos tanácsadás, a bölcsődei dolgozók segítése személyiségfejlesztő és

esetmegbeszélő csoportok formájában történik. A program előľe meghatározott
időszakokban a JEB szakmai szervęzeti egységeiben míĺködik.
Leggyakabban felmeľülő kérdéskĺirok:

o szülo.gyeľek kommunikáció,
o szĺilői szerepek,
o gyermeki dackorszak, önállósodás, akaľat,
o szobatisztaság,
o alvási és étkezési szokások'
o verekedés, agresszió, harapás, (életkori sajátosságok)
o családon beltili szerepek,
o fontos ,,lépcsőfokok'' a kisgyermek fejlődésében,
o fesztiltség és indulatkeze|és,
o kötődési-leválási problémák, önállóságra nevelés,

o testvérféltékenység.

4. Boĺ-csonEl NEvELÉs.coľooZÁS ALAPELVEI

A JEB valamennyi egysége működése soľán köteles az a|źlbbi alapelvek betartására.

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A bĺjlcsőde a családi nevelés hagyományait, éľtékeit tiszteletben taľtvą lehetőleg erősítve

vesz részt a gyermek gondozásában, nevelésében illetve szükség esetén tĺjrekszik a családi

nevelés hiányosságainak kompenzálására'

A gyermeki személyiség tiszteletének elve
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget külĺinleges védelem illeti meg. A bĺilcsődei nevelés

értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatźsára irányu|, az

emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletbęn tartásával.
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A neve|és és gondozás erységének elve
A nevelés és a gondozas egymással egységet alkot, úgy, hogy a gondozás minden helyzetében
nevelés is folyik, a nevelés helyzetei azonban nem korlátoződnak a gondozasi helyzetekľe'

Az eryénĺ bánásmĺĺd elve
A bölcsődei nevelés, gondozás mind a szeretetteljes megfelelő kömyezet kialakítasával, mind
a gyeľmek életkori- és egyéni sajátosságait, ťlzikai és pszichés állapotát ílgyelembe véve
segíti az egyéni fejlődés folyzimatát.

A bĺztonság és stabĺlitás elve
A gyeľmek személyi- és tĺĺĺgyi kornyezetének állandósága támogatja az érze|mi biztonságot.
A napiľend folyamatossága és a,,saját kisgyeľmekneve|ő'' rendszer tájékoződási lehetőséget
és a gyermek biztonságérzętének ncivelését szo|gáIja. Az tĄ helyzetekhez val'.ó fokozatos
ho zzászokás az alkalm azko dríst, a v á|tozások e l fo g ad ását se g íti.

Az aktivitás, az önállósulás elve
A gyermek cisztÓnzése, atámogatő, elfogadó' empatikus komyezet fokozza az aktivitást és az
önállóság iľanti vágyat. A tevékenységre motiváló személyi és targyi köľnyezet biztosítása a
bölcsődei nevelés, gondozas egyik kiemelt feladata. Az é|ményszerzés lehetőségének
biztosításávaI, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, egyes viselkedési formiĺkkal való
prőbtikozások bátoľítĺĺsával segíti a tanulást'

Az erységes nevelő hatások.elve
A bölcsődei nęvelés értékközvetítés és értékteremtés egyaľánt. A gyermekkel foglalkozó
szakemberek a gyermek elfogadásában, szĹikségleteinek megfelelo gondoskodás nyújtásában,
öntevékenységének biztosításában fontos, hogy egyetértsenek, az aIapvető értékek, erkĺĺlcsi
normák tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevę|ői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.

Lz egyen|őség elve
Az intézmény minden dolgozója elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási'
nemzetiségiiętnikai, kultuľális hovatartozását. A gyermek Ĺigyében a családokkal nemre,
származást a, feIekezetľe, teki ntet né l kü l kĺj te l es érdemben fo g l al ko zni.

5. KrscynnirłEKNEvELŐvBl SZEMBENI ELvÁRÁsoK

Fizikai, szellemi teherbírás, érze|mi kiegyensúlyozotÍság, igényesség, lelkiismeretesség,
tudatosság. A figyelem, a koncentrálás képességének megosztása, jó manuális készség,
megfelelő kommunikációs képesség. Fontos, hogy oszintén Szeresse a gyermekeket, legyen
tüľelmes, megéĺő a rźtbízott gyermekekkel.

A munkájára igényes szakember, a továbbképzéseken va\ő részvételen felül is rendszeresen
képzi magát. Ehhez igénybe vehet szakmai folyóiratokat, jogszabályokat, erte|mező
kiadványokat, intemet hasznźt|atźtnak lehetőségét, valamint szakmai kiskĺinyvtárat.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára
kote|ezó a szakmai továbbképzés, melyet az |993. évi III. tĺirvény 92lD. $-a szabá|yozza, a
részletes szabályokat a9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet Íartalmazza.
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6. Bolcsounr Ér,rľ MIn{DENNAPJAI

A bölcsődei gonđozás-nevelés cé|ja a gyeľmek testi-lelki harmóniájĺának, kiegyensú|yozott
fejlődésének elősegítése. A személyi és táľgyi feltételek megteľemtésével lehetőséget kell
biaosítani a kisgyermeknek, hogy érdeklődésének megfelelően ismerkedhessen
kcirnyezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon az optimális fejlődéshez. A
bolcsődei élet legyen színes, élvezetes, motiváló, tapasztalatszerzési lehetőségekre építő,
táľsas kÜzegberl zajlłS, interakc ió t tiszttirzii.
A bölcsődei nevelés-gondozás az érze|mi fejlődés, a szocia|izáció és egészséges életmód
megalapozása.
A bijlcsődei gondozás-nevelés a szak'ĺna szabáIyainak megfelelően, mindig a gyermek egyé.ni
igényeit fi gyelembe véve tĺirténik.

6.| GoľoozÁs

Elsődleges céLja a gyeľmek testi szükségleteinek kielégítése, bensőséges interakciós he|yzet a
kisgyermeknevelő és gyermek közcitt. Csecsemőkortól kezdve fontos, hogy a gyermek ľészt
vehessen a gondozási helyzetekben, miközben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, binatźsát,
támogató segítségét. Lényeges berure az elegendĺĺ idő biztosítása, a gyakorlás lehetősége, a
folyamatos kommunikáció.

Pelenkázás. szobatisztaságra nevelés
A szobatisztaság komoly lépés a kisgyeľmek életében. Az elhatarozás a|apja a felnőttek,
v||ágába való beilleszkedés. Ene az e|hatfuoztlsra kb. 2 éves kora kĺirĺil éľik meg a gyermek.
Fontos a felnőtt támogatása, együttmíĺkĺjdése, a gyermek vźiasztźsźnak lehetősége.
A napirend részeként rendszeres Ĺitemben és az egyéni szükségletek kielégítésével törtérľrek a
pelenkázások.

oltozk<idés
Fontos a gyermek aktív részvétele, elegendő idő biztosítása a próbálkozásta. A teljes
önállóságot még 3 éves korra sem érik el a gyermekek. A gyermekre mindig a fejlettségének
megfelelő ruházatot kell adni.

Etkezés
Minden bölcsődei telephely saját ťőzokonyhával rendelkezik. A 1087 Bp., Százados út l.
szám alatt lévő bölcsődéhęz tartoző konyha a 1087 Bp., Kerepesi út 29lA. szÁm alatt
működik.

Fontos számunkľa a gyermekek egészséges táplálása (sok főze|ék, friss gyümölcsök, rostos
gyĹimölcslevek), minden gyermek számtra az é|etkorának megfelelő étrendet biĺosítjuk. Az
egészséges táp|á|kozás az egyik alappillére megfelelő testi és szellemi fejlődésnek.

Szemléletmódunk egyik fó iľányvonala, hogy a táp|éilkozással ne csupán egy alapszükségletet
elégítsünk ki, hanem a gyermekek egészségnevelésére is töreksziink. Az ét|aptewezés során
gondosan ügyelÍink arra, hogy minél több élelmiszerrel éS ételfeleséggel megismertessük
őket, mindemellett ezeket meg is szeľettessük velĹik. Fő szempontunk a vtiltozatosság és az
idényjelleg megtartása. Fokozatosan vezetjtik be mindennapjainkba a reformétkezés
sajátosságait, mind az alapanyagok, mind a konyhatechnológia tekintetében.

Biztosítjuk minden gyermek számára a korának megfelelő energia és tápanyagtartalmú
étrendet, mely a napi szükséglet 75Yo-t teszi ki. Ennek tükĺében naponta négy étkezést
biztosítunk (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), két főétkezést, valamint két kisétkezést. A négy
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étkezésből háľomnak komplettnek kell lennie, melyet a minoségben és mennyiségben is
megfelelő fehérje bevitellel biztosítunk. Négy hétre előre kĺizponti étlapok kerĹilnek

meglervezésre, így a tagintézményekben minden gyermek ugyanazt a Íajtéĺjil, mennyiségiĺ,
minőségű ételt kapja.

Az étlapok összeállítasa szaVképzett dietetikus, a bölcsődei gyermekorvos, az
élelmezésvezetok és a bölcsődevezetők közös egyeztetésével torténik. A sztilők a

kifiiggesztett étlapból tájékozódhatnak a napi étrendľől. Figyelembe vesszük szakorvosi
ajánlás mellett a különbĺĺző igényeket is (diétás, vallási, illetve étel allergia szempontokat).

A bötcsődei csopoľtban az étkezés az életkori sajátosságok figyelembevételével, megfelelő
etetési sorľend kialĄításával t<irténik. Először mindig a csecsemők étkeztetése zajlik' mindig
állandó, meghatározott sorľendben (olben evés _ ivás). Később az tjnállósulási tĺirekvéshez

igazodva két kanalas módszer alkalmazásával ttirténlk az étkezés, a kisgyeľmeknevelő a

gyeľmekkel szemben Ĺilve helyezkedik el, a gyermeknek ad egy kanalat a próbálkozáshoz. A
2-2,5 éves gyermekek már részt vesznek aze|őkészítésben is, szívesen terítenek, megszokott
hetyĹik van az aszta|ná|. A kisgyermeknevelő az étkezés során minden gyermeknek a

segítségére van, kortól fiiggetlenül.

Pihenés. levegőztetés
A nyugodt alvás feltételeinek biztosítása, figyelembe véve a gyeľmek egyéni szokásait (pl.

cumi, kedvenc maci, kendő haszntt|ata). Minden kisgyermeknek kĺilĺin źryyat' ágyneműt

biztosítunk. A síró gyermeket a kisgyermeknevelők megnyugtatják.

A szabadlevegőn taľtóz-kodás a gyermekek számára nagyon fontos. Nyáron a nap nagy részét

az udvaron töltik b gyermekek, a megfelelo fényvédelem biztosítasával (ámyékolók,
napkľémek). Kánikulában a kimęneteli szabályok betartásával tĺjľténik a szabadban való
tartőzkodźts (de. 1l és 15 óra k<jzött nincs udvaron tartózkodás). A csecsemők szűrt

napfénynél napoztatjuk. A nagy melegben a kiépített pancsolók jelentenek fe|frissülést a
k i s gyermek ek szźtmár a.

Bölcsődei gyermekoľvos
Figyelemmel kíséri a kisgyermekek fejlodését, elvégzi a szükséges vizsgálatokat, vezeti a

gyermekek e gé szségügyi dokumen táciőját. F eladatai külĺjnci sen :

A gyermek bcilcsődébe történő beszoktatása után a részletes orvosi vizsgá|at és az e|ozményi
(anamne szti kus) adatok ö sszegyiĺj tése, fe l do l gozása.

A bcilcsődébe járő gyermekek idoszakos orvosi vizsgá|ata során - csecsemő esetén havi, egy

év felett negyedévenkénti gyakoriságban - a gyermek fizikai-, értelmi-, érzelmi állapotának'

illetve szocia|izációjának ellenorzése, ame|yhez felhasználja a saját és a gondozónői

dokumentációt. A feltárt egészségügyi problémák gondozónovel, szülővel, a gyermek

háziorvosával tĺĺténő megbeszélése, illetve szükség esetén szakvizsgálat kérés.

Baleset, betegség esetén elsősegéIynyújtás, ill. a sĹirgos terápia megkezdése a háziowoshoz
keriiiésig.
Aházi patika ĺjsszeállítása, rendszeres ellenorzése, sztikséges pótlása. Három napnál hosszabb

hiányzźs után a bĺilcsődébe visszatért gyermek egészségi állapotának ellenőrzése, figyelve az

esetle gesen |ezaj|ott betegsé gekre.

Kĺónikus betegségnél a speciális gyógyszerelés, diéta, gyógytoľna figyelemmel kísérése,

állapotváltozás gyan,űja esetén kapcsolatfelvétel a háziorvossa\, akeze|ő intézménnyel.

A közösség védelme érdekében a védőoltások figyelemmel kíséľése és a prevenció

/D-vitamin, fluor, |evegőztetés, stb. sztikség esetén vitaminellátásl e||enórzéSe, a D-vitamin és

fluor pľoíllaxis szĹilővel és háziorvossal való egyeztetése.

Járványveszély esetén az érvényben levő ľendelkezéseknek megfelelő intézkedések megÍétele.
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A gyermekek étrendjének összeállítása a bölcsődevezetővel, dietetikussal közösen a tĺirvény
által meghatározot1élelmezési noľmĺĺk és a korszenĺ táplálkozás elveinek megfelelően. A
fenti normák és a higiénés rendszabályok betartásának legalább negyedévenkénti ellenőrzése.
A gondozálsi-nevelési munka során felmerült ĺjsszes egészségĹigyi probléma megbeszélése és
a megoldási lehetóségek keresése az illetékes gondozónokkel és a bölcsődevęzetóve|.
A bölcsődevezetővel kĺizösen a bĺĺlcsőde higiénéjének, targyi felszeľeltségének és a dolgozók
munkaalkalmasságának ellenőrzése.
A gondozónők számára egészségiigyi továbbképző, a szülők szźmźtra ismeretterjesztő
előadások taľtása. ŕ

6.2 JÁľÉx

A gyeľmek legfontosabb tevékenysége, segíti a világ megismerését, a testi és érzelmi
fejlődést. Bölcsődéinkben biztosítjuk az elmélyült, nyugodt, kreativitást fejlesztő
játéktevékenységeket. A gyermek számára a jźLték a legfejlesztőbb ĺirömszerző tevékenység, a
bĺjlcsődei nevelés leghatékonyabb eszkĺlze. Fontos a gyermekek életkorának megfelelő
játékeszkcĺzĺĺk bizosítasa. A gyermekkel való kommunikáció és játéktevékenységek soľán
nagy hangsúlyt fektettink az anyanyelvi nevelésre.

Mese. vers. mondóka
Az anyanyelvi nevelés legfontosabb eszköze. A mesehallgatás a gyermekek természetes
igénye, már csecsemőkonól hangsúlý fektetĺink a ringató, simogató, rímelő mondókrík
megismeľtetésére. A versek' mondókák és mesék hallgatiĺsa során a gyermek szókincse,
beszédkészsége fejlődik. \

Ének
Célja a gyermek zenei éľdeklődésének ťelkeltése, az énekes játékkal, az egyutt éneklés
öľömével étzę|meinęk gazdagítása. Lehetoség teremtése a köľnyezet hangjainak
megfigyelésére, a hagyományok megismeréséľe, hozzźĄźlru| a csoport barátságos légkörének
megteremtéséhez'

Mozgás
A gyermekek mozgásigénye nagy,binosítani kell számukľa mind a csoportszobában, mind a
szabadban a balesetmentes mozgásteľet. A gyermeknek az egyes mozgásformák soľán
fejlődik a mozgáskoordinációja, és önállósági törekvéseit is elősegíti. Lehetĺĺséget biztosítunk
a megfelelő napiľend kialakításával, hogy a gyermekek napi mozgźs igényüket kielégíthessék
(időjárástól fiiggetlen). Kĺilönböző játékeszkozök segítik a gyeľmekek örömteli mozgás
tevékenységét (biciklik, motorok, a csoportszobában tomapad). A gyermekek gyakorolhatják
a futást, járást, |abdézást, ugrálást, egyensúlyozást.

Alkotó tevékenységek
Céija az ĺinkifejezés, az érzeimek ieicioigozósa, maga az aikotás ĺjröme (nem az eredmény). ,/l.
kisgyermeknevelő megteremti a feltételek a tevékenységhez, megmutatja a technikákat, a
gyermek igényeinek megfelelő segĺtséget nyújt. Alkotó tevékenységek a rajzolás, gyurmazás,
építés. A gyermeknek éreznie kell a biĺató, megerősítő támogatást, lehetőséget kell nyujtani a
v á,|asztás szabadságáho z.

Eeyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek (pl. viľáglocsolás, kertészkedés, gyĹimölcsnapok, hagyományl idéző
játékok) az egymásról és a komyezetről való gondoskodásról sző|. Fontos benne az
onkéntesség' a gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak. Lényege a tanulási lehetőség, az
együttműködés, a feladatok megosztása. Cé|ja megalapozni a gyermekekben a felelősséget
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egymáSért és a kömyezetért. A környezeti nevelésben nagy hangsúly a saját

tapasztalatszerzésre fektetődik, beszélgetés az évszakok'rő|, az udvaron pedig lehetőség van a
madaľak, bogarak, csigák megismerésére, megf,tgyelésére.

6.3 Üľľnľox,HAGYoMÁNYoK

Az ünnepek megtar&ĺsa, a népszokások, hagyományok, a múlt értékeinek megőrzése és

beépítése a mindennapokba nagyon fontos nemcsak a családok, hanem a bĺĺlcsőde életében is.

Ünnepek alkalmával a csoportszobák díszítése, kisebb ajandékok készítése, a családias
hangulat mégteremtése fontos a gyermekek életében. A kĺĺzös élmények hozzźĄźnu|nak a
gyermek fejlődéséhez, a csa|ádi nevelés segítéséhez. Ünnepeink: születésnap, farsang, húsvét,

anyák napja. gyermeknap, mikulás, karácsony. Minden évben méltó módon bícsűnať1uk az
óvodába keľĺilő gyermekeinket, hangsúlyozva az egyutt töltött idő ĺlrömeit, szépségeit.

7. A JEB sZERvEzETI EGYSÉGEINEK KÁPcsoLATA

A JEB szervezeti egységei mellé rendelt viszonyban végzlk munkájukat. A hatékony feladat

ellátás érdekében egymással szoros kapcsolatot taľtanak. A belső kapcsolattartás rendszeres

formái a vezetői éľtekezletek, belső levelezés, stb. A Bĺjlcsődében a vezetok rendszeresen

taľtanak munkatársi értekezleteket, melyen a dolgozókattájékoztatjĺík a JEB bö|csődéit érintő

témákról.
Az. ełedményes miĺködés elősegítése érdekében a JEB szakmai szervezetekkel'
tĺĺrsintézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, oktatási intézményekkel
és egyéb szervczetekkel együttműködési megállapodást köthet.
Szoros a käpcsolat a Gyermekjóléti Központtal' a védőnőkkel, a Gyámhivatallal, az
óvodákkal (a bĺilcsődei szĹilői éľtekezletek alkalmával az ővőnók tájékoztatźlst adnak az

óvodai életről, a beiratkozás folyamatáról).
A btilcsődei egységek vezetói az intézmény képviseletében az egyéb szabályzatokban
meghatźrozott módon járnak el.
Tárgyévi Bölcsődei Nap keretében egész napos szakmai rendezvényen való részvétel
lehetősége a JEB minden munkavállaló.iának.

8. Jocox ns ÉnnnxvÉorr,Bľĺ

A személyiségi jogok védelmének elvc
A JEB minden dolgozója gyermekek személyi adatait bizalmasan keze|i, betart1a az

adatvédelmi törvényben előíľtakat' a gondozott gyermekek és szüleik személyiségi jogait

védi, tiszteletben tartsa.
Az intézményi titkot megorzi, munkájáról tĄékoztatást, felvilágosítást csak közvetlen
felettese engedélyével adhat.

A gyermeknek joga van:
- testi, érzeImi és erkölcsi fejlodését, jólétét biztosító, saját családi

kĺirnyezetében történo neve lkedéshez,
- segítséget kapni a saját családjában való nevelkedéshez' személyiségének

kibontakozÍatásához,
- a fejlődésére áľtalmas kcĺrnyezeti és társadalmi hatások elleni védelemre'
- aZ embeľi méltósága tiszteletben Íartásához, a bántalmazássa|, az

elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.
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A gyermeki jogok védelme minden olyan személy kötelessége, aki a gyermek nevelésevei,
gondozásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
A sziilő jogosult és köteles arra, hogy a gyermekét családban gondozza és a gyermek
sziikségleteinek megfelelő feltételeket (pl. lakhatás, étkezés, ruházatta| való ellátás) biztosítszi.

A gyeľmek törvényes képvisetőj e a házkendben foglaltak alapjan panasszal fordulhat a
bölcsődevezetojéhez, a JEB intézményvezetójéhez, az Erdekképviseleti Fórumhoz és a
gyermekjogi képviselőhoz. A panasz kivizsgálástttő| a panasztevőt minden esetben 15 napon

belül, írásban értesíteni kell. A jogszabtl|yokban meghatározott módon létrehozott
Érdekképviseleti Fórum véleméný nyilvaníthat minden olyan ĺigyben, amely a bölcsődében
gondozott gyermekeket éńnti, javaslatot tehet az intézmény műkĺidésével kapcsolatban,
egyetéľtési jogot gyakorolhat az intézmény haziľendjének jóvahagyasá.ban, dönthet a

hatáskörébe tartoző ügyekben, továbbá intézkedéseket kezdeményez}let a Fenntartónál,

szakmai ellenőrzést végző szerveknél' Az Érdekképviseleti Fórum a tagok többségének
egyetértésével hozza meg döntéseit.

Gyermekjogi képvÍselő
Az oBDK.t a kormdny az orszúgos Betegjogi, Ellűoajogi, Gyermekjogí és Dokumentdciós
Kiizpontról suÍló 2l4/2012.(WL 30.) Korm. rendelettel20I2. augusztus l-jei hatóllyal hozta
létre. Az OBDK kiizponti hivatalként ellútja a betegek jogainak hatékony védelmét, és

letéteményese az ellútotti és glermeki jogok védelmének.
A glermekjogi képviselő elldtja a głermekvédelmi gondoskodósban részesiłlő gĺermek e
törvényben meghatúrozott jogaínak védelmét, és segíti a glermeket jogai megismerésében és

érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. \
A glermekjogi képviselő kiemeltJiglelmetfordít a kiiliinleges vagł specidlis elldtúst igénylő
glermek védelmére. Figłelemmel kíséri a bölcsőde, óvoda, iskola, a kollěgium és a
pedagógiai szakszolgtźiat intézményeiben fotyó gĺermekvédelemmeL kapcso!ĺĺtn'"
tevékenységet, segíti a glermeki jogok é.rvényesiil.ését. Indokolt esetben megkeł,esi .,'..'.
említett intězmények Fenntartójót, illetve sziikség szerint a głermek érdekében a
gldmhatós dgndl elj drdst kezdeményez'

A gyeľmekjóléti rendszeľben foglalkoztaÍott koza|ka|mazottakat megilleti a jog, hogy

személyĹiket megbecsĹiljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,

tevékenységüket éľtékeljék és elismerjék.
A JEB kcjzalkalmazottai büntetőjogi védelem szempontjából kĺizfeladatot ellátó
személyeknek minősĹilnek.

9. A cynnirĺEKEKKEL KAPCsoLATos ľor,csooEl DoKUMENTÁcIo

A dokumentáciő vezetésénél az adatvédelmi törvényben foglaltakat és a személyiségi jogokat

kcĺtelezo figyelembe venni.

Bölcsődevezető által vezetett nyilvántartások
- Felvételi kĺinyv, sztrnítőgépes nyilvántaľtĺĺs.
- A gyámhatóságok' a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti

szolgáIatok és a személyes gondoskodást nýjtó szervek és személyek által

keze|t személyes adatokĺóI sző|ő23511997. (XIJ.l7.) Korm. rendelet l. számú

melléklete.
- MegáIlapodás azellátás igénybevételéről a GyVt. 32.$ (4) bekezdés a|apján.

- Szüloi nyilatkozat atájékoztatási k<itelezettség megtöľténtéľől a Gyvt. 33. $ (2)

bekezdése a|apján.
. Havi statisztika. bölcsődei ielentés havonta.
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- A Személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátĺĺsok térítési díjfuól és az igénylésükhöz
felhasználhatő bizonyítékokĺól szó|ő 32812011. (XII. 29.) Korm. rendelet
mellékletei.

- Gyermekétkeztetés - térítési díj elszámolás.
- Térítési díjkedvezményhezkapcsolódó határozatok.
- Heti étrend(éle1mezésvezetővel).
- Fertĺ5zo betegségekről történő kimutatás.

Kiseyeimeknevelők által vezetett nyilv'ántaľtások
A gyermek fejlődési folyamatának nyomon ktivetésére, a rő|a való gondoskodás magas szinttĺ
biztosítására, a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés gondozási
feladatainak rögzítésére dokumentációt kell vezetni. A dokumentáció nem a gyeľmek
minősítését szo|gtúja.

Vezetett dokumentáció formái :

- Csoportnapló: ręndszeres feljegyzések a napi eseményekľől, étrendrol, a
csopoľt létszámáľól, hiányzásokľól, a levegőn tartózkodás időtartamaról, a
délelőtt és délutĺĺn történéseiről.

- A gyermekekĺő| vezetett napi jelenlét kimutatás, a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhĺiz felhasználható bizonyítékokľól szóló 3f8/f0l1.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. számu melléklete.
B<jlcsodei gyermek-egészségügyi törzslap: a gyer.mek 1 éves koráig havonta,

l később negyedévente vezetve, feljegyzések a gyermek hossz- és
súlyncivekedéséľől.

- ĺJzenő fiizet: a beszoktatás folyamatárő|, a napi eseményekľól, a gyermek
fejlodésbeli változásairól (a fejlődési napló alapján).

- Fejlődési napló: a gyermek 1 éves koráig havonta' késobb negyedévente
vezetve.

A dokumentáció vezetésénél fontos a tárgyszerűség, hitelesség, folyamatosság, továbbá a
szempontok, melyek alkalmasak az adott helyzetnek a jellemzésére.

A kisgyermeknevelő a teljes napi munkaidoből egy őrát adminisztrációra (üzenő füzet,
törzslap, fejlődési napló írása)' felkészülésre, szülőcsoportos foglalkozás megtaľtására,
műhelymunktra, illetve a csoport életének szeryezésével kapcsolatos teendőkľe kell fordítson.

Bölcsődeorvos által vezetett dokumentáció
- bĺĺlcsődeiegészségügyitcirzslap

Élelmezésvezet9 áitai vezetett n.v-i ivántaltások
- Etkezok nyilvántartása (gyermekek, dolgozók)
- Heti étrendek (bölcsodeorvossal, bcĺlcsődevezetoveIegyeztetve)
- Nyersanyagfelhaszná|ás
- Raktárkészletnyilvántartás
- Árubes zeruési bizonylatok, számlák
- Adagolási útmutató
- Etelreceptgyűjtemény
. HACCP működtetése'
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1 0. A JEB sZoLGÁLTATÁsAm'o L szoLo ľÁľľxozľa.ľa.s ľĺónĺ.ł.

A JEB szoIgá|tatásairól az &dekJődők többféle módon is tájékozódhatnak. Telefonon,
újságból és a

http://wwwjozsefuaros.hu/intezmenyek szocialis-es-gyermekjoleti ellatas/bĺjlcsődék
elérhetőségen valamint a JEB saját honlapján www.bolcsode-bpO8.hu keľeszttil is
szerezhetnek infoľmációkat. Bölcsődéink nyitottak, íey a sztilők személyesen is
tájékozódhatnak a bölcsődei élettel kapcsolatos tudnivalókró

11. Bolcsouľnľr sAJÁTossÁcĺ.rľ TÁRTALMAZo EGYÉNI sZAKMÁI
PROGRAMOK

Elfogadjuk az országos Alapprogram źita| meghatźrozott elvet, miszerint minden gyermek
külön személyiség; és szociális lény ęgyszeÍTe.
Fejlődő személyiség, akinek, sajátos, életkori és egyénenként vá|toző testi és lelki
szükségletei vannak. olyan nyugodt, kiegyensúlyozotĺ, boldog gyermekkort' megélő
gyermekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak az oket körulvevő világra.

Bölcsődéinkben a gyermekek személyiségének szabađ kibontakozásához, egyéni igényeíhez
igazodva biztosíduk a gyermekek fejlődéséhez szükséges tźngyi és személyi feltételeket.
Iĺtézményeinkben a gyermekeket tisztelet és megbecsülés ovezi. Fontosnak tartjuk a másság

elfogadását és elfogadtatásźtt, az é|mény alapú kompetenciamotívumok fejlesztéséve| az
egyéni, szociális és kognitív képességek kibontakoztatlísát. $ - gYermekek számára
megteremtett szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, řninden gyermek saját

képességei szerint fejlődhet, megtapaszta|hat1a az önfeledt, szabadjáték örömét' élmény- és

fantázia v1|ága gazdagodhat, mely képessé teszi őt a későbbi kreatív gondolkodásra,
továbbfejlődésre. Arra töreksztink, hogy a gondjainkľa bizott gyermekekből, családjaikkal
egyĹittműködve, személyiségi jogaik tiszteletben taľtása mellett, a vllágra nyitott, éľdeklő<lo,

fogékony, ĺinálló, a társadalmi egyĹittélés alapvető szabźiyaĺt elfogadó gyermekeket
neveljünk.
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1l.1 Mlu-Ma'ľo BÖlcsooB

1083 Budapest, Baross u. 103/A.
Férőhely:75 fo

Megkiizelíthetősége:
BKV iárművekkel
o Körut felől:

9-esbusszal Muzsikus ciganyok tere megálló. 
83-as trolibusszal Muzsikus ciganyok tere megálló

. orczy tér felől:
ĺ 9-es busszal Muzsikus cigányok tere megálló

83-as trolibusszal Muzsikus cigányok tere megálló

Személyqépkocsival
Azintézmény előtt a jó parkolási lehetőség.
o paľkolási díj fizetés nélkĹil válrakozźls igénybevétele: hétköznaponként 8.00-8.30 óľa,

valamint 1 5. 3 0- 1 7. 00 óra kozott, igénybej elentés a bĺilcsődeve zetőné|.
o Kertileti lakosoknak;,parkoló matricával'' ingyenes

Gyermekkép
Elfogadjuk az országos Alappľogram á|ta| meghatźtrozott elvet, miszeľint minden gyermek
kĹilön személyiség; és szociális lény egyszeÍTe'

' 
iejlődő személyiség, akinek, sajátos, életkori és egyénenként vtůtoző testi és lelki
szükségletei vannak. olyan nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkort, megélő
gyermekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak az oket körĹilvevő világra.

Biilcsődekép
A bölcsőde, nrint a gyeľnrekjóléti alapellátás része, a csaláđban nevelkedő gyermekek
napközbeni ellátását, szakszerii gondoztsát' nevelését végző intézmény. Személyiségének
szabad kibontakozásában a gyermeket köľülvevő személyi és tárgyi környezet szeľepe
meghatározó, megfelelő személyi- tárgyi feltételeket biaosítunk azért, hogy testi, lelki
szociális fejlődésük zavarÍaIan legyen. A bĺĺlcsődében a nevelést _ gonđozźtst mindenben
ehhez igazítjuk.

Ellátotti célcsopo rt j eIIemzői
A nyolcadik kertilet ezen része cigány nemzetiségű, valamint a főváros legösszetettebb
multikulturális kerülete. Bĺjlcsodénkben a teljes férohe|yszám Sf%o-a multikulturális gyermek.

A kulturális sokszínűség attól értéktink, hogy integráció és nem kirekesztés kíséľi. Mi,
Józsefvárosban dolgozók, toleráns kozösség vagyunk. Megtanultuk' hogy egy békés, egységes
és sikeres társadalomhoz toleranciára és integrált kĺĺzösségekre van szükségĹink.
A harmadik országbó| jött migránsok integráciőja egy olyan ügy, ami segít abban' hogy a
kulturális sokszínűséget értékként éljtik meg. Kerü|etiink jövójében kulcsszerep jut a
btilcsődéknek. A társadalmi integráció alapjait ugyanis itt tiltetjtik el. A kulturális sokszínűség
egyik legfelvilágosultabb gondozását, értékké formálását itt valósítjuk ffieg, ebben a

bĺilcsődében. Munkánk során még inkább megértők, ,,be|eérzők,' tudunk lenni, ami segít a
gyermek-szülo kapcsolat jobb megismerésében, annak elmélyítésében.

A biológiai és a köľnyezeti tényezók kölcsönösen befolyásolják a kĺ'todési kapcsolatok
fejlődését.

tt.,

lr.

:!
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. A kedvező kötődéseket elősegítő gondozas legfontosabb jellemzője 3 SZviu'ĺĺi',,,

válaszkészség.
. A kisgyermeknevelő és a csecsemő kĺjzĺitti gazdag kommunikáció előmozditjaaz érte|mi és

nyelvi fejlődést, valamint segít a későbbi fejlődési nehézségek előforduli:lł':-.'..,'

megelőzésében.
A következetes és érzékeny gondozás segít a kisgyeľmeknevelő és a csecsemő közcjtti
kölcsön<js bizalom kialakulásában.
. Fontos, hogy a kisgyeľmekncvclők szcľtzitívcn visclkcdjcnck a gyermelcekkel a kiilönfgle
tevékenységek, pl. taplálás' tisztálkodás és vigasztalás, valaĺnint lefektetés során.
. A kisgyermeknevelőkhĺiz való biĺonságos kötĺĺdések kedvezően készítik fel a gyermekeket
más embeľekkęl való pozitív interakciókľa. A kisgyermeknevelő felęlőssége, - a család után-
hogy közvetíteni tudja a gyermek és a kĺimyezete fe\é,.hogy ne legyenek elutasítóak a

különbozőségekkel szemben.

Nálunk nagyon sokszínú a ,,pa\etta,, A bĺilcsődénkben található: kínai, vietnámi, mongol,
izrae|i, arab, ukrán, francia nemzetiségű gyermek. Mint tudjuk a bölcsode a családi nevelést,
nem helyettesíti, csak kiegészíti.Itt történik a kisgyermek életében a legnagyobb mennyiségi
(testi) valamint minőségi fejlődés, az érze|mi, éľtelmi, beszéd, mozgás, ĺjnállósodás terén' A
bĺilcsőde a másodlagos szocializáciő ę|ső színhelye. Kĺiztisségbęn nevelkedik a gyermek,
alkalmazkodik, szabályokat tanul, integrálódik. Ugyanakkor differenciálódik is, hisz erre az
időszakra esik az én tudat kialakulása. A bĺjlcsődében jáľó gyermekeknek nem nehéz az űj

kulturĺĺhoz alkalmazkodni, hisz a sziiletésétől eltelt rövid idő alatt a saját kultúrája nem vtit az
ő személyiségévé. A nyelvet a gyermekek élményekben, szituációkban tanulják meg.
A vallási külĺinbségekből adódó étrendet, hagyományíĺrzést is tiszteletben taľtjuk.
Itt még nagyobb hangsúlyt kap a családlátogatłís. A harmadik országból érkezők
hagyományaikat, kultúrájukat, szokásaikat a falak mögé rejtik.
Idđ van arra, hogy u .'ĺilol. megnyíljanak. Alkalom nyílik a gyerek lák6kornye7'c:fé,,1rl,.: .,'

megismerésére. A kiépített bizalclm kĺize|ehb hoz,r,a a gyermekęt és a szĹilőt e!''Y.:'.,,;.. .

bĺjlcsődékhez. Egymźtsnak adják át a tapasztaltakat, a megértést, igy már többen ismeros
j avas lata áIta| érkeznek hozzáĺlk.

Biilcsőde bemutatása
Bölcsődénk a Józsefuaros szívében ta|á|hatő,lakótelepi 10 emeletes épület ftildszintjén.
Minden csopoľt kĺjzvetlenĺil kapcsolódik a keľthez. A játszókert utcazajtő| védett, záĺt
területen helyezkedik el. A b<jlcsőde belső kialakítása, a helységek elrendezése, nagysága és

fu nkc ió i max i máli san a ki sgyeľmekek i gény eihez igazított.

Az épületben 6 csoportszoba ta|á|hatő, egy-egy szobában hasonló koru gyermekeket
fogadunk. Csoportonkéntf-2 kisgyermeknevelő teremti meg a nyugodt, családias hangulatot,

f6



ahol mindenki biĺonsásban
dolgoznak.
Csoportjaink:

érezheti magát, ĺinfeledtęn .iźúszhaÍ., pihenhet, nríg rlii}eik

Kisvakond:12fő Tulipán:l2fo

Panda:l4fő Süni:13fő

Ö<r

Katicalffo Mókus:12 fő

A bölcsőde életét házirend szabźt|yozza, amelynek egy pé|dányát a bölcsődei felvétel
alkalmával, illetve annak érdemi vźitozása esetén minden szülő megkapja.
A hazirend tartalmazzaa bĺĺlcsődei felvétel rendjét.
A hazirend bárki számárahozzźférhető, a bölcsődében, nyitvatartási időben megtekinthető.

A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik, |étszáma 4 ťő, tagJai
. az ellátásban részesülo gyemrek szülei vagy más tĺĺrvényes képviselői kozu|f fo,
. azíntézmény közalka|mazottai közĹil l fo'
. az i,ntézméný F enntartó ĺjnkorm ěny zat képv i se letében 1 fő.
Az Erdekképviseleti Fórum (EF} megvizsgá|ja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe

Íartoző ügyekben dönt. Intézkedéseket kezdeményezheta Fenntartónál' a gyermekjogi képviselőnél,
illetve más hatáskörrel rendelkező szervné|.
ĺz ep működésének részletes szabá|yait a Fenntaltó álta| jóváhagyott Szabá|yzat tarta|mazza, a
Szabźiy zat a házirend me l |ékletét képezi.

Nyitva tartás rend:
Munkanapokon (hétfőtol - péntekig) 6 _ 18 óľáig
Bölcsődénk nyitott a szülok előtt, a szakmai tartás mellett betekintést enged a mindennapi
munkába. Bevonásuk a bölcsődei életbe a gyerekek beszoktatásátől kezdve folyamatosan
történik. A sztilo kezdetektől fogva érdeklődik anól, hogy gyermeke számára a bölcsode mit
tud nyújtani.
A beszoktatás hatékonyan aiapozza meg a gyermekek boicstĺĺiei éietének mintĺségét

Személyi feltételek
l fő kisgyermęknevelő (bolcsődevezető)

14 fő kisgyermeknevelő
4 fó takaľító
l fő éle|mezésvezető
1 szakács
1 fo konyhalány
l fo mosónő

W
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Fontos számunkľa a magas színvonalú gondozó-nevelőmunka biaosítása.

A kisgyermeknevelővel szembeni elviĺrások:
Magas színvonalú gondozó-nęvelőmunka biztosítas a az e||źtottak számtra.
Képezze magát, őszintén szeľesse a gyermekeket, legyen képes a gyermek rnegisĺli.-ĺ.í',..];Ll'
Legyen tĺiľelmes, rendelkezzen fizikú adottságokkal, legyen igazságos, nyugodt,
rendszerető, kĺivetkezetes, kiegyensúlyozott. Legyen nevelői önuralmą áttekintőképessége.
Szakképzett kisgyermeknevelők lĺĺssrĺk el a gyeľmekek gondozását' nevelését.

A munkájára igényes szakembęr a továbbképzéseken való részvételen felül is rendszeresen
képzi magźlt. Ehhez a Józsefuiĺľosi Egyesített Bĺjlcsődék biztosítj a a szakmai folyóiratok
beszerzését, jogszabźllyokat, érte|mezó kiadványokat, internet hasznáLatźnak lehetőségét'
valamint szakmai kiskönwtárat.

Tárg}'i feltételek
Az udvar a gyermekek szabad levegőn tĺirténő játékźthoz szükséges mozgásteret biáosítja.
Füves és gumizott részek megfelelő arźnyáva|, pedál nélküli motorok, mászásra alkalmas
eszközök: pl. csúszda, bújócska, mászóka. A homokozás feltételei biĺosítottak. Pancsolási
lehetőséget a tavaly létesített pancsoló biztosítja.

A bölcsőde egyéb helyiségei:
- gyermek<i|toző, k<jzlekedő, mosdó, fiirdőszoba, WC,
- konyha, mo so gató, r aktźtr, mo sóhelység, hulladéktáľo ló,
- irodák, dolgozók szociális helységei (öltöző, zuhanyzó, WC;
A szülők az átvevőben ĺĺltöztetik, vetkőztetik gyermekĹiket. Jellel ellátott zárt szekľények
állnak rendelkezésükĺe. Az túadő kapcsolódik a Íiirdőszobához és a csopoľtszobźlhoz.

A fürdőszobai gondozás tárgyi feltételei: Szép, korszeľú, a gyermekek méreĹélrci" ;i. 1..'.'l.;; l

wc-k, mosdók állnak a gyeľmekek rendelkezésére, amelyek segítik a helyes szokások
kialakulásanak, és az onźi|őság gyakoľlĺĺsának feltételeit.

Étkezés tárgyi feltételei: Jó minőségű wESCoS gyermekasztalok és gyermekszékek, a
gyermekek, |étszámának és méretének megfelelően. Megfelelő minĺĺségű, és mennyiségű
eszkĺjzĺjk állnak rendelkezésre az étkezések alkalmával. Az étkezés a folyamatos gondozási
sorrendnek megfelelően történik.
A Bölcsőde napi négyszeri étkezést biĺosít. Az étkezést az intézmény saját konyhája
biztosítj a. Gyermekélelmezés szervezése, HACCP program szerinti műkĺjdés.

Altatás tárgyi feltételei: Jó minőségtĺ miĺanyag bölcsődei fektetok, ágynemű,garnitúrával.
Allandó hely - sajtĺ ágy a nyugodt alváshoz. Csopoĺtszobában altatunk' mert sajnos ľĺnc..;

lehetőségünk a teraszon való altatásra.

Iáték tárgyi feltételei: A gyermekek életkorához, fejlettségéhez lgazodő jttékeszkazciiĺ ćs a
csoportlétszźlmnak, tĺsszetételének megfelelő mennyiségű játék minden
tevékenysé gformźlhoz biĺo s ított.
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Bölcsődei nevelés _ gondozźls feladatai
Alapfeladatunk a kisgyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása' a gyermeki

személyiség kibontakozźsźnak elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok és az eltéro

ťej lődési ütem Íigyelembevételével.
A bölcsodei nevelés - gondozás a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését.

A b<jlcsődei nevelés _ gondozás elveinek megvalósítása érdekében gondoskodunk az &ze|mi
biĺonságot nyujtó derűs, szeretetteljes légkĺir megteremtéséľől, a testi, a szociális és az

értelmi képességek egyéni és életkor _ speciťrkus alakításárőI, a gyermeki közĺisségben

végezheto sokszínű tevékenységről, külĺjn<is tekintettel, a mással nem helyettesíthető

JATEKRA. MESERE és ENEKRE.

oltĺizkcidés
oltĺizkĺldés terén a gyermekek a teljes tinállóságot még 3 éves korľa sem érik el. A befejező,

e|ígazítő műveletben még segítséget igényelnek. Fontos, hogy a gyeľmekľe mindig
fej lettségének megfelelo ruhadarabot adj unk.
Tapaszta|atunk szerint a l, 5 - 2 éves gyermekek már önállóan le tudnak vetkozni. Af' 5 -3
évesek pedig már próbálkoznak az öltözködéssęl és gombolással is. A kisgyermeknevelők

elegerrdo időt biztosítanak a gyermekek próbálkozásaira.

Pihenés. levegoztetés. napoztatás
Gyermekeinknek biztosítjuk a nyugodt alvás feltételeit. Minden gyermeknek külön ágya,

ágyneműje van. Alkalmazkodunk a gyermekek egyéni alvási szokásaihoz. Pl. cumi,

megszokott kendő, kedvenc maci, stb. használata. A kisgyermeknevelők mindig a

gyermekek mellett maradnak, a síró gyermeket megnyug1atják.

Az egészséges csecsemo és kisgyermek számára a szabad levegőn va|ő tartőzkodás éppen

olyarr fontos, mint a megfelelő táplálék. A levegoztetés fontos szervezési feladat.

Nyáron a nap nagy részéta játszóudvaron töltik a gyerekek. A napsugarak jótékonyan hatnak

a gyermekek egészségére (D vitamin kialakulása, gyulladás gát|ő, immunľendszer erősítő

hatás). A veszélyes ultraibolya sugarak ellen magas faktorszámú napozókémeket kériink a

sztiioktői.
A nagy melegben csobogó alatt frissülnek fel a gyerekek. A csecsemőket szrírt fényben

napoztatjuk. Kánikulában, betartjuk a kimeneteli szabályokat. lI|-I5 óľa kĺĺzött nem

tartózkodunk a szabadban./

Szobatisztaságra nevelés
A szobatisztaság komoly lépés a kisgyermek szociális fejlődésében. Az elso olyan

e|határozás. amely során kényelmetlenséget vállal annak érdekében, hogy a felnőttek

rendjébe beilleszkedjék.
Az e|határozás a|apja, hogy olyan akar lenni, mint a felnőttek. Az ebhez szükséges

elhatározásra kb. 2 éves kora körül, érik meg, és mindenfele előzetes szoktatás nélkül, 2 - 3
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éves kora ktlzött _ vagy egyik napról a másikľa' esetleg néhány heti próbálkozás után -
szobatisúa lesz. Fontos, hogy a felnőtt együttműködjön vele, ne erőltesse.

Kisgyermeknevelőink ebben is kezdettől fogva támogatják a gyermekeket.

Játék
A játék a gyermek önkéntes tevékenysége, mely belső indítékok alapján jön létre. Játékban
đo|gozzák fel élményeiket, vágyaikat, közben sok tapaszta|atot, ismeretet szereznek,
személyiségĹik sokoldalúan fej lődik.
A játékot a gyeľmek elsődleges tevékeny-ségének tekintjük. A folyamatos játékot az
étkezések ideje, a pihenőidő és a gondozási teyékenységek szakítják meg.

Amikor egyiitt játszunk a gyerekekkel, a játékba ágyazottan megjelennek az évszakok és az
iinnepek. EÍlhez választunk odaillő ábrázo|źsi technikákat, dal és mondóka anyagot,

mozgásos játékokat és igyekszĹink minél tĺjbb élményhez juttatni a gyerekeket.

A kisgyermeknevelőink a jtÍék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartással

támogatják aze|mé|yúlt, nyugodt játéktevékenységet, a kĺeativitást. A gyermek igényeitőlés
a he|yzettől fiiggően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel,
javaslataival színesíti. A többi gyeľmekkel való egyiittlét orömforrás a kisgyermek számźtra,

A társak viselkedése mintát nyujt, segítve a szociális képességek fejlődését.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szabađ játék minden nap hosszan és zavartalanul
megvalósulhasson. A gyermek a játékot addig játszhassa, amíg érdekes, amíg ĺirömet szerez.

Meggyózódésünk, hogy a haľmonikus személyiségfejlődésnek elengedhetetlen feltétele a
személyes fejlettséghez és szükségletekhez iggzodó szeretetteljes nevelés és gondozás.

Két csecsemő és kisgyeľmeknevelőnk 20I3-ban szerzett diplomát, és az ott tanultakat,

kamatoztatva a gyeľmekek életkori sajátosságait figyelembe vételével különbĺĺző
ťejlesztéseket kezdeményeztek, és adták tovább tudásukat kisgyermeknevelőinknek, akik
játékos fo'rmában, beépítve a gyennekek napirendjébe alkalmazztik az új módszereket. Ezek
(heti tervezetben) az aktuális évszakhoz, tinnephez vagy egy- egy témakörhöz kapcsolódnak.

,,Mivel ismerkedünk a héten''' amźr ismert anyagok gyakoľlása illetve új ismeret elsajátítása

a fő cé|.

A játék főbb helyzetei
Mese, vers, mondóka
A mesék, versek világa az anyaÍtyelvi nevelésnek az egyik legfontosabb eszkĺjze. A
mesehallgatás a gyermekek egyik legtermészetesebb igénye' lételeme.

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érze|mi, értelmi (ezen belül beszéd,

gondolkodás, emlékezęÍ' és képzelet) és szociális fejlődéséľe. A versnek, mondókának,
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elsősorban a ritmusa' a mesének pedig a tartďma hat aZ érzelmeken keresztül a
személyiségre. Mesehallgatas során bővül a szókincs, fejlődik a beszédkészség.

A mesélés, veľselés, képeskönyv nézegetés bensőséges he|yzet, amely a kisgyermek szźmźna
érzęlmi biztonságot nyujt.
Bĺjlcsődénkben a népmeséknek és a gyermekirodalmi múveknek egyaránt helye van, melyet
nagy odafigyeléssel válogatunk össze. A mese koze| hozza a gyerekeket és a felnőtteket,
hiszen męséléskor odabújnak, odaülnek szorosan a kisgyermeknevelő mellé, és érzelmi
bizĺonsághan érzik magrlkat. A vers, monclóka fejleszti a gyeľmek szókincsét.

A versek, mondókák szoros részei a bölcsődei életünk minden mozzanatának. Már
csecsemőkortól fogva naponta gyakoroljuk a jól ismert mondókĺĺkat, veľseket. A gyeľmekek
nagy örömmel ismétlik a ringató, érintgető, tapsoltató, és simogató, rímelő mondókákat.

Ez az irodalmi nevelés szorosan összefonódik az anyanyelvi, a zenei neveléssel, az
énekléssel és a mozgásos játékokkal. Saját mesét is írtunk a gyeľekek részére. A kismadár
történetét mindig az źté|t élmények vagy a napiľendben nem megszokott események
felkészítésére használjuk fel, beleszóve a mese folyamatźlba.
A mondóka' a veľsmondás, a verses szöveggel kísértjáték nevelő hatása abban van, hogy a
gyermek figye|mét felkelti az emberi beszéd érdekességére. A jó mese és gyeľmekvers
szövege hangzásábaĺl, ritmusában, hangulatában, képi erőben messze felülmúlja hétkoznapi
beszédünket. Nem mindig világos, hogy miľől szólnak a versek és a mondókák. ,,Ertelmük''
a dallam, a ľitmus, amozgás mélységeiben fejeződik ki. A gyermekek számáĺa cjrdmforľás a
vers' a mondóka zeneisége, ritmusa, lüktetése.

Anyanyelvi nevelés - Beszéd
A beszéd a kommunikáció egyik fajtźĺja, és az embeľi kapcsolatok fő eszköze. A kisgyermek
életében a szavak megértésénél nagy jelentosége van a szituációknak.
A beszéd a kisgyermeknevelő munkájának egyik legfontosabb része. Nagyon fontos, hogy
tisztán,jól érthetően beszéljen a gyermekekkel'és minden kérdésre adjon váIaszt.
A veľsek, mondókák, énekek nagyban hozzájétru|nak a gyermekek beszédfejlődésének
alakulásához.

Bĺilcsődénkben nem támasztunk elvárásokat a gyermekekkel szemben Sem az evés, sem a
szobatisńaság, sem a beszéd tekintetébęn.
A kisgyermeknevelők tisztában vannak azza|, hogy mindenki a saját ritmusában fejlődik,
ezért senkit nem hasonlítunk a másikhoz.

Ének- Zeneinevelés
A kicsik zenei nevelésének célja, hogy a gyermekek zenei érdeklődését felkeltse, érzékenrryé
tegye a környezet hangjai iránt, és az énekes játékkal, az egyut1 éneklés ĺirĺimével
éľzelmeiket gazđagítsa. A zenei nevelés feladata a bĺilcsődében, hogy a gyermeket a re,agyar
mondókákkal, énekes játékokkal megismertesse' a dalolással kedvet keltsen' és mintát adjon
az ĺinkéntes utánzásra, spontán dúdolgatásra' énekelgetésre.

Bölcsodénkben a zenei nevelés kiemelkedo színvona|u. Ez a tevékenység a nap folyamán
tobbször is megjelenik és mindig játékos mozgással kapcsolódik össze, időjáráshoz,
napszakokhoz ünnepekh ez tátsítv a.

Külĺjnböző hangszereket (furulya, xilofon) is megszólaltatunk. A ritmushangszeľekkel való
,,zenéIés,, a gyermekek kedvenc tevékenységei, kozé tartozik, minden nap igényl1k az
egytittes me gszólaltatást.
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Mivel a kisgyeľmek számiĺľa azélrő zene' a kisgyermeknevelĺĺ hangja, a mosolyą azénntése,
ölelése a legfontosabb, ezért sok ölbeli játékot játszunk (lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók,
altatók, kéz- kar-Láb játékok), amit sokszor ismétlĹink. Az egyszenĺ mozgással kísért ölbeli
játékok nagy részét a magyar népi mondókák ktjzül válogatjuk össze. A mondóka és
dalanyagunk a gyermekek életkoráho z igazodik.

A személyes kapcsolatban, jźlték.he|yzetekben átélt mondőkězás, éneklés, zenehallgatĺĺs
pozitív érzelmeket keltonok, örömélményt, érzelmi biztonságot adnak a kisgyermeknek.
Segítik azanyanye|v,azeneianyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzĺjrárulnak
a kisgyermek lelki egészségéhez, csopoľtban a denĺs, barátságos légkör megteremtéséhez.
Lehetővé teszik a hagyományok megismerését és továbbé|ését.

Az éneklés, a dalos játékok jótékony hatásúak minden korcsoportú kisgyermek számára, Az
éneklésben felszabadítjuk gátlásait, feloldjuk félelmeit. Az éneklést, dalos játékokat
beépítjfü a napi munkarendbe. A csecsemőknek ĺilbeli ringató, dĺicögtető, simogató, a|tatő
énekekęt énekeliink. A nagyobb gyerekekkel bábjátékos énekeket, szeľepjátékos szituációkat
találunk ki.

Mozgás, játékos testmozgás
A mozgás a b<ĺlcsődei élet elengedhetetlen feltétele. Fontos feladatunk a megfelelő napirend
kialakítása, hogy elegendő idő jusson a gyermek számtlra a mozgásra, a különféle
mozgásformfü gyakorlásara, új ak elsaj átítására.

Feladatunk a jő érze|mi atmoszféľa megteremtése és a mozgáskedv fenntartása. Tornapadot
he|yezzuk be egy-egy csoportba, mely lehetőséget biztosít számunkĺa is, hogy a gyeľmekek
napi mozgásigényét minél jobban ki tudjuk elégíteni, foleg rossz idő esetén.
Udvari játék keretében gyakoroljuk a futást, járást, csúszdázásÍ-, |abdázást. A kisgyermekek
Ĺigyesen ugranak, egyensúlyoznak, szívesen bicikliznek és motoroznak,bejárják a bölcsőde
egész udvaľát.

A mozgás a kisgyermek lételeme, amely fontos szerepet tölt be az érte|mi fejlődésben,
eszkoze a tapintásnak, a megismerő tevékenységnek és gondolkodásnak. A világ
megismerése, a gondolkodĺĺs fejlőđése ebben a korban érzékszervi-mozgásos sémákon
keresztül t<jrténik. A gyermeket megszerzett ismeretei, sikerélményei újabb mozgásos
pr őb źiko zás ra k é s ztet i k.

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak, fejlodnek ki. Ebben
az életkorban amozgásigény ľendkívül nagy.
Nagy mozgásteret, mozgásfejleszto játékokat biztosítunk a gyermekek szźlméra' melyek
haszná|ata során fej lőd ik mozgĺĺskoordinác i ój uk, harmo n i ku sab bá vál i k a mo zgásuk.
Minél vá|tozatosabb dolgokľa van lehetőségük, annál nagyobb cĺrönrüket lelik bęnne.
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Nagyon fontos, hogy a gyermekek természetes igénye, minél tĺ'bb formában kielégüljön,
ezért osszeállítottunk egy játékos fejlesztést. Ebben szerepelnek kĹilönböző mozgással kísért
mondókák, énekek, állatok mozdulatainak és hangjainak utźnuása (kutyą macska, kígyó
stb.), járművekmozgásának és hangjainakutáluása(autó, ľepĺilő, bicikli stb.).

Alapvető mozgasformák elsajátítása, testnevelési gyakorlatok,- játékok megismerése,
mozgás koordináció fejlesztése is megielenik a minden napi tevékenységekben, a
csoportszobában és a szabad levegőn egyarĺĺnt.

Egyéb tevékenyséeek
Ezek a tevékenységek az egymásról és a kömyezet szépségérő| való gondoskodáshoz
kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, madarak etetése, gyĹimölcsnapok, sütés, kertészkedés,

hagyomaný idéző játékok).
Ehhez nagyon sok lehetőséget kínál bölcsődénk kertje. Az öröm forľásai az együttesség, a

kĺjzĺjs munkálkodás és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek
bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos. Ezek
a helyzetek lényeges tanulási lehetőségeket hoľdoznak magukban, fontosak a személyiség
alakulásában.
A különböző tevékenységek fejlesztik a gyermekek empatikus képességét, iz|ését, esztétikai
érzékét, igényességét. Igyekszĺink megalapozni a gyermekekben' hogy felelősek vagyunk
egymásért, a környezetünkért. Fontosnak taľtjuk, hogy a helyes magatartás- és

viselkedésformák rögzítése már ebben az életkoľban elkezdődjĺin.

A környezet megismeľése
Bölcsodénkben a gyermekek környezeti nevelését saját tapasztalataikra építjük.
Beszélgettiĺlk az évszakok vá|tozásźről (tavasz, nyat, ősz, tél). Udvarunkon megfigyeljük a

madarak, bogarak, csigák, méhek életét. Terményeket, virágokat, nĺivényeket gytĺjtünk.
Beszélgetüĺlk az időjárás - öltĺizködés kapcsolatáról. A 2, 5 _ 3 éves gyermekek mźlľ a

színeket is ismerik.

Alkotó tevékenységek - Vizuális nevelés
Rajzolás
A rajzfej|ődés a játékban történő tevékenységek során alakul. Minden gyerek szeret rajzolni,
ero s íti al kotási vágyukat, kĺeati vitásukat, képze|etvi lágukat.
A bĺilcsődés koru gyermekek firkákat, szabá|yta|an köröket, ,,madárfészket'', vonalakat
készítenek.

A rajzolás, festés nagy öröm a gyermekek számára, naponta elérhető helyen készenlétben áll
számukľa színes ceruZa. zsír\<ĺéta'

Gyurmázás
A kisgyermeknevelők saját készítésű gyurmát használnak.
A gyermekek Ĺigyesen gyurják, sodorják, nyujtják a gyurmźtt". 

^ 
Ż,5 _ 3 éves gyermekek máľ

kígyót, csigát, kis golyókat is képesek készíteni. Az alkotás során a gyermekek észreveszik a
tárgyak hasonló és külĺjnbĺjzó je||emzóit, a dolgok és jelenségek közötti összefiiggéseket.

Gyurmázás kĺjzben sokat beszélnek, hiszen aZ alkotás közlési vágyat ébľeszt a
gyermekekben, beszélő kedvük fokozódik, amely ĺjszt<lnzően hat a kommunikációs
ťejlődésre is.

Építés, konstruálás
Azépités is mindennapos tevékenység. Természetes kihívást jelent a gyeľmek számára(mert
meg kell valahogy építeni az a|agutat, a tomyot vagy a garźzst). Gondolkodásra készteti,

osztorzi és fej leszti kreativitását.
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A kisgyermeknevelőnek fontos szerepe a játék
jelenlét. Biztosítjuk az elmélyült játék feltételeit'
ötletadást, elismerést, dicséretet.

figyelem, támogató, megerősítő
v á|asztás lehető ségét, esetenkénti

közbeni
a szabad

A fejlődés jellemzői a bĺjlcsődéskor végére
A gyermek belső érése a családi nevelés és a bĺilcsődei nevelési _ gondozási folyamat
eľedményeként a kisgyermekek többsége a bölcsődéskor végére e|éri az óvodai élet

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
Ruhadarabjaikat megnevezik, kis segítséggel le és felveszik.
Segítségge| kezet mosnak, szobatiszták.
onállóan étkeznek.
Ismerik testľészeiket, megneve zlk azokat.
Biztonsággal járnak, futnak, szívesen mozognak, guggolnak, ugrálnak, tornénnak.
Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apróbb játékokkal jétszani'
Próbálkoznakaceruzafoglĺssal, rajzolással, festéssel, szívesen gyurmáznak.
Beszédfejlődésfü e\téró szinten van, de képesek kommunikálni a felnőttekkel és társaikkal.
Ismeľik a legfontosabb megszólítási szabályokat, köszönnek, helyesen a|kalmazzák, a kérem

- kĺjsz<jncim, kifej ezéseket.
Rĺjvid verseket' mondókákat, dalokat felidéznek.
Rĺjvid mesét végig hallgatnak.
Ismerik a nevĹiket.
Könyvnézegetés közben felismerik a látottakat.
Játéktevékenységekben képesek együttmiĺködésre társaikkal és a felnőttekkel.
Megjelenik az aktív társas viselkedés első formája az ĺisszedolgozás.
1-rz ĺjsszedoigozás során kiaiakuihat a munkamegosztás, így iehetőségĹik iesz kisebb
szerepjźĺékok e|játszásfua.Ez jő a|ap az óvodai szerepjátékok kibontakozásához.

Kapcsolattartás
A bölcsődei nevelés csak akkor lehet sikeres, ha jó a család és a bölcsőde kapcsolata.

EgyĹittműkĺjdésiinkben egyenľangú partnerek vagyunk, hiszen a kĺjzĺis cé|, a gyermek

harmonikus fejlődése. A gyermekek szüleivel napi kapcsolattartásban vagyunk.
Fontosnak tartjuk a szülők tájékoztatását gyermekük bĺllcsődei életével kapcsolatban. Ha a

szülő igényli, nevelési tanácsokat adunk, kéréseiket teljesítjük lehetőségeinktől fuggően.

A bölcsőde és a család kapcsolattaľtási formái:

i.r
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- családlátogatás,
- beszoktatás'
- szülői értękezlet,
- szülő _ csoportbeszélgetés,
- fejlodési * üzenő füzet napi kapcsolattartás,
- nyíltnapok, - szervezett programok.

A szĹĺlő igénye szerint megfigyelési lehetőséget biztosítunk a csoportszobában.

Családlátogatás
A családdal való kapcsolatfelvétel még a bölcsődébe keľÍilés előtt tiĺrténik. (-

Cél: a családdal való kapcsolat felvétel, a gyermeknek otthoni kĺirnyezetben való
megismerése. Az első családlátogatiásra a beszoktatás megkezdése előtt keľül sor. 

.

A kisgyermeknevelő:
- ismerje a családlátogatás jelentőségét,
- a családlátogatáson a hivatásának megfelelően viselkedjen,
- a szĹilők felé hitelesen képvise|je azt, hogy a családlátogatás előnyös a gyeľmek
szempontjából.
A beszoktatást megelőző napokban a kisgyeľmęknevelőink családlátogatásra mennek, hogy
otthoni kömyezetbenta|tikozzanakelőször a kicsikkel és szüleikkel. Tapasztalataink szerint
itt meghittebb környezetben nyílik lehetőség beszélni a család hagyományairól és

magunkľól. A szĹilő elmondhatja, mit és milyen módon evett eddig a gyermek, hogyan
simogatta a mama elalvás elott, milyen cumit, babá! macit vitt az ágyába magáva|, milyen
jelét adja, ha szomjas, éhes vagy álmos. A kisgyermeknevelő elmondhatja, milyen éľtékei
vannak a bölcsődének, milyen módon készülünk a gyermek fogadására, ill. hogyan éljĹik
mindennapjainkat az intézményben. Ez a ta|á|kozás a|apja lehet a későbbi paľtneri kapcsolat \

kialakulásának, hiszen tudjuk, hogy a szülő elfogadása nagyban megkönnyíti a gyeľmek
beilleszkedését a közĺisségbe.

Beszoktatás (adaptáció)
A bölcsődei élet megkezdése sok szĹilőnek és gyermeknek az első olyan élmény, amikor a
kicsi az édesanyjától fokozatosan elválva, új közösségbe illeszkedik be. Mindkettĺĺjtik
életében nagy változás ez. Természetes, hogy minden szülő izgul a gyermekééľt, hiszen
legféltettebb kincsét készül rábízni valakire, akit még nem is ismer, ezéľt nem mindegy,
hogy milyenek az első benyomások, élmények.

A kicsik beszoktatása a szülők, a kisgyermeknevelők beszélgetésével, szülői jelenléttel

tĺirténik.
Az á|ta|unk javasolt beszoktatási idő kb. két hét, amit nagyon óvatosan, fokozatosan kell
kezdenünk. A kisgyermekeknek és szüleiknek is szeretnénk segítséget nyújtani ezzel. Ez az
idő le is rovidĺ'ilhet, de meg is hosszabbodhat, hiszen a beszoktatás foszeľeplője a
kisgyermek' ő diktálja a tempót, az o igényeihez igazodunk.

Ez a\att az ido a|att a kisgyeľmeknevelő fokozatosan átveszi a szülőtol a gondozási
feladatokat (pelenkázás, etetés, itatás, öltĺjztetés, altatás, stb.) űgy, hogy kozben a

bcjlcsődében töltött időt folyamatosan növeli.
A kisgyermeknevelők állandósága, az összehangolt csapatmunka biĺosída a folyamatos
minőségi munka fenntartását.

Bölcsodénkben a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerével szoktaduk a

gyeľmekeket a bĺjlcsődei kĺizösségbe.
A fokozatos beszoktatás módszere jelentősen megkönnyíti a kisgyermekek beilleszkedését a
bĺjlcsődei közcisségbe, és csĺĺkkenti az adaptźlció során fellépő negatív jelenségeket.
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A szĹilővel tĺlrténő fokozatos beszoktatás nemcsak a gyermek számźtra jelent előnyöket,
hanem hatással van a család és a bĺjlcsőde kapcsolatĺínak alakulására is.
Megváltoztatja a formális együttműkĺidést azá|tal, hogy lehetőséget nyújt a család, és a
bĺilcsőde, gondozási - nevelési módszereinek összehasonlítására, a közĺis célok egyĹĺttes
megvalósításźlra.

A beszoktatás menete
A sziilővel töľténő fokozatos beszokÍatás módszere, hogy a gyermek bĺilcsődei
tartózkodasanak idej ét fokozatosan növelj ük.
Célszerĺĺ, ha a beszoktatás 2 hétig tart, de esetenként ez a gyęrmek viselkedésétől fiiggően
növelhető, illetve csökkentheto.
A beszoktatás ż első héten a szülővel torténik, a második héten mĺĺr a sztilő állandó jelenléte
nélkĹil' de rövidebb és fokozatosan emelt idővel.
A kisgyermeknevelők a gyermek együttmtĺkĺidésétől fuggően, már az első napokban
próbálkoznak a kapcsolat kialakításáva|, kísérletet tesznek egy-egy gondozási ľészművelet
elvégzésére is a szĹilő jelenlétében (pl. kínálás, cipő bekotése' orrtĺirlés, stb.).
A beszoktatás harmadik _ negyedik napjától szükséges, hogy a kisgyermeknevelő a sziilő
jelenlétében fokozatosan átvegye a gyermek gondozását. A kapcsolatot úgy kell kialakítani,
hogy a játékidőben az anya illetve a szülő rövidebb hosszabb ideig egyedül hagyja a
gyeľmeket.
A gyermek iľĺínti figyelem, szeretetteljes odafordulás, a sziilőben megerősíti a
kisgyermeknevelő iriínti biza|mat.
A bölcsődében tapasztalt nevelői légkör, a gondozónő szakmai tudása, a szülővel szemben
tanúsított magalartása, tekintélyének elfogadását, a bölcsődei munka elismerését és
éľtékelését eredményezi.

..Saj át ..kis gyermeknevelő'' rendszer
Személyes állandóság elvén nyugszik' a csoport egy része tartozik egy nevelőhĺiz.
o szoktatja be, kíséri végig a gyermek fejlődését, így több figyelem jut a gyermekeire,
szĺímon tĄa igényeiket, szokásaikat' problémáikat, átsegíti őket a bcilcsődei élet során,
adódó nehézségeken.
Fontosnak tartjuk a családban megkezdett nevelés, szocia|izáció folytatását, vagy a
hiányosságok esetén annak kiegészítését' a családok segítését, és Szoros' kölcsönĺjs
bizalomra épiilő együttműködés kialakít ását a szülőkkel.
A gyermek személyi- és tárgyi kcirnyezetének állandósága (,,Saját'' kisgyermeknevelő
rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) n<iveli azérzelmi biztonságot.
Tapaszta|atok szerint a személyi váItozás, a helyváltoztatás hosszú időre elbizonýalanítja,
kiz<jkkenti egyensúlyukból a gyermekeket, ezért nyugodt fejlodésük éľdekében fontos az
állandóság.

Egy csoportban 12 hasonló korú gyermek van egyutt 2 kisgyermeknevelővel, ugyanabban a
szobában. Ha néhány gyermek óvodába megy, az itt maradottakat továbbra is ugyanaz a
kisgyermeknevelő látja el, s az újonnan érkęző gyermekek hasonló koruak lesznek, mint a
csoportban maradt táľsaik.
Minden gyermeknek van saját kisgyermeknevelője ,,Saját kisgyermeknevelő''-nek nevezzuk
azt, aki fokozottan felelős a csoportjába járő 5-6-7 gyermekért, ő az a személy, aki az anyttő|
megtanulja a gyermek, otthoni szokásait, a vele kapcsolatos fontosabb teendőket. A nap
nagy részében ő gondozza a gyermeket, eteti, öltözteti, lefekteti, ha igényli, szeretgeti, ölbe
veszi, dúdolgat, mesél neki, megvigaszta|ja őt, ha bánatos.
Több figyelem jut minden gyerekre, jobban számon tarthatóak a gyeľek egyéni problémái'
szokásai.
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A ,,saját'' kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a bcilcsődébe, ő vezeti a gyermek
đokumentációját, elsősorban ő tartjaa kapcsolatot a szülőkkel.

Napirend
A bölcsődei munka alapfeltétele a jól kialakított, folyamatos napirend.
Bĺilcsődénkben a napiľend állandóságaa gyermek számára nemcsak afizikai szükségletek
szempontjából nélktilözhetetlen. A napirend megk<innyítĹa gyermek tájékozódasát, lehetővé
teszi számźna a gondozási műveletek 

',előrelátiását,,, 
ezáIta| tehát elősegíti a gyermek

alkalmazkodását, fokozza biztonságérzeÍét.

A folyamatos napirend kialakításanak általános elvei '

- A gyermekközösség napirendjében úgy elégítjĹik a kĺizösség szükségleteit és igényeit, hoęY
kĺĺzben aZegyes gyermek szĹikségleteit és igényeit is ťrgyelembe vesszĺik.
- A gyeľmek bcilcsődei napiľendjének kialakításánál aZ otthoni kĺirtilményekkel,
eseményekkel mindenkor szĺĺmolunk.
- A gyermek szĺikségletei és igényei egyĺitt változnak életkoľával, fejlődéséve|, igy a
szükségletek, igények kielégítési módjanak is az életkomak megfelelően vá|toznia kell. Ennek
megfelelően ktilön elvek szerint alakítjuk ki a csecsemők, a tipegők valamint a nagyok
napiľendjét.
- A csopoľt napirendje az évszakok vźt|tozćtsával is módosul (tavasztól folyamatosan nő a
levegőn va|ő tartőzkodás ideje, télen a |evegőztetést hosszabb előkészítés előzi meg). Ezéľt
sztikséges a napirend állandó, folyamatos rugalmas vá|toztatása.

06.00
08.00
08.30
09.1 5

09.30
10. 15

10.55
1 1.30
12.05
14.t5
15.00

Nyári napiľend ltipegokés nagyolď

Bevétel, fiirdőszoba használat szükség szeľint szabadjáték
Reggeli ültetési sorrendben
Szabadjáték, fŤirdőszoba használat szükség szeľint
Tízőrai (gyümölcs)
Udvarra készülődés idoj árástó l fü g gően, szabadj áték
Tízőtai (folyadék)
Bejövetel az udvarról, ültetési sorrendben fi.iľdĺĺszoba használat, szabadjźĺék
Ebéd tiltetési soľrendben
Fektetés, csendes pihenő
Ébredési sorrendben furdőszoba haszntiat
Uzsonna ültetési soľrendben

6.00
orrrrO.VV

8.30
9.15
9.30

l5.30-18.00 Szabadjáték' időjárástól fĹiggően udvaron illetve a szobában, hazamenetel.

Té|i napiľend

Bevétel, fiiľdőszoba használat szĹikség szerint
Reggeli tiltetési sorrendben
S zabadj áték, fü rdő szoba haszná|at szükség szerint
Tízórai (gytimĺĺlcs)
Időj árástól fiiggően udvarľa készĹilődés, udvari játék

9.45-l0.05 Só szoba hasznźiata(,,D'' gondozőnő saját gyermekeive|, kedd-csütörtök)
1 0. l 0- l 0.30 Só szoba hasznáIata (,'A'' gondo zőnő saját gyermekeivel, hétfő-szerda)

10.15 Tízőrai(folyadék)
1 0. 40. l 1' 00 Só szoba haszná|ata (,,C'' gondo zőnő saját gyermekeivel, hétfo-szerda)

10.55 Bejövetel az udvarrő|' ültetési sorrendben fürdőszoba haszná|at, szabadjáték a

szobában
1 1 .05- l l.25 Só szoba hasznćiat (,,B''gondozónő saját gyermekeivel, kedd - csütörtök)
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|I.25 Ebéd ültetési sorrendben
12.00 Fektetés, csendes pihenő
14.30 Fürdőszobahaszná|ataébredési sorrendben
15.00 Uzsonna ültetési sorrendben
15.30-18.00 Szabadjáték a szobában, időjárastól fiiggően udvaron, hazamenętel

Ny'ĺĺ ri nnpircnd /csecsemőlď

B evéte l' s zriksé g szeľi nt fü rdő szo ba hasznźiat, szab adj áték06.00

09:15
09.,20
10: l5
l0:45
II:25
12:00
l4:30
15:00
15:30

08:00 Reggeli - ültetési sorrendben
08:30 

. 
S zabadjáték, időtől fiiggően udvaron, ill. szobában.

Szükség szerint, altatás a szabadlevegőn
Tízőrai - gyümölcs kínálása
Szabadjáték, időtől fuggően udvaron, ill. szobában
Tízőrai - folyadék kínálása
Udvarról bej <ivetel, fu rdő szoba használ'aI

Ebéd - ültetési sorrendben
Csendes pihenő. Szfüség szerint, altatás a szabadlevegőn
Ébredés i sorrendben, fiirdőszob a hasznźůat
Uzsonna - tiltetési sorrendbęn
Szabadjáték' időtől fiiggoen udvaron, ill. szobában. Folyamatos
hazaadás.

18:00 i Bölcsőde zárása

ľéli napiľend

06.00 Bevétel, szükség szerint fürdőszoba használat, szabadjáték

08:00 Regge1i - ültetési sorrendben
08:30 Szabadjáték szobában' szükség szerint altatás a szabadlevegőn

lpárás, kodös idő, nagy meleg' nagy hideg esetén, szobában a|tatás/

09:15 Tizőrai. gyümölcs kínálása
O9:2O Só szoba: januánól májusig heti fx20 perc - 6 órás kisgyermeknevelő

gyeľmekeinek (hétfő, szerda)
10:05 Szabadjáték, időtől fuggően udvaron (-5"C) illetve szobában
10:15 Tizőrai - folyadék kínálása
10:35 Udvanól bejĺivetel, fiirdőszoba hasznźiat
10:40 Só szoba:januártól májusig heti2x20 perc - 9 óľás kisgyermeknevelő

gyermekeinek (kedd, csiitörtök)
1 l: l0 Ebéd' ültetési sorrendben
12:00 Csendes pihenő. Szükség szerint, altatás a szabadlevegőn.

143a Ebredési sorrendben' fiirdoszobahasznáIat
15:00 Uzsonna. ültetési sorrendben
15:30 Szabadjáték a szobában, folyamatos hazaadás

18:00 Bölcsőde zárása

Haryományossá vált pľogramjaink
KĹilönĺjsen fontosnak tartjuk az identítások kialakítása érdekében is, az ünnepek méltó

megünneplését, a népszokások, néphagyományok megőrzését, a múlt értékeinek meglátását

és beépítését mindennapj ainkba.

Programjaink:
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Születésnapok
Farsang
Húsvét
Anyák napja
Fák napja
Gyermeknap
Nyitott kapuk
Szüreti mulatság
Diósztiret
Máľton nap
Adventi készülődés
Mikulás
Kaľácsony

Az tinnepek alkalmával ajándékokat készítünk a kicsiknek, kidíszítjük a csopoľtszobákat, és
családias hangulatban az érdeklődő szülőkkel egytitt iinnepelünk.
Születésnap, alkalmából megkĺiszöntjtik a gyeľmekeket. 

\

Húsvétľa készĹilünk, kľeatív délutánt töltĹink el a sziilőkke|. Anyák napjára meglepetés
készítése, a gyermeknap,bűcsilzás a bĺjlcsődétől kerti partival. Márton napi lámpás vonulás,
Adventi készülődés, tciknap, Mikulásvárás' karácsonyi mézes kalácssütés szĹilőkkel.
Karácsonyi ünnepséget szervezünk, melyre szeretettel várjuk a kedves szüloket.

A szülők bevonásával rendezvényeinkbe' részeseivé válnak a btilcsĺĺde minderrnapjainak.
Meglátják azokat a lehetőségeket, ahol hatékonyan segíthetnek, szokásokat örĺikíthetnek át a
család rninderrrrapj aiba is.
Ezek a közĺjs élmények, embeľi kapcsolatok és a tapasztalatok, nagymértékben
hozzźĄáru|nak a szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi nevelésnek és a gyermek
fej I odésének segítéséhez.

A biilcsőde alapellátásokon tri|i szolgáltatásai
A bölcsőde az a|apellátáson túl a családi nevelést támogató szolgáltatásokkal segíti
családokat.
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- időszakos gyermekfelĹigyelet,
- játszőház,
- sószoba.
- csere - bere polc / gyermekhĺŁza| egyutt /

- egyéb gyermeknevelést elosegítő szolgáltatások / prevenciós fejlesztő ptogrt,rrĺl

Sószoba
A Btilcsődében lehętőség van sószoba használatara, mely segíti a gyeľmekek ellenálló
kepességének növelését' a|égzoszervi betegségek megelőzését, illetve a tünetek enyhítését.
A sószoba hasznźĺ|ata díjmentes, ősztől-tavaszig meghatározott ĺitemterv szeľint heti 2
alkalommal, alkalmanként 20 perc időtartamban lehet igénybe venni. A gyermekek a
kisgyermeknevelokkel együtt |égző gyakorlatokkal megtrĺzdelt játékokat folytatnak a
szobában taľtózkodás alatt.

Játszőház
A Babóca Bölcsőde (Baross 1|7.) társintézményben az őszi és tavaszi időszakban
szombatonként lehetőség Van a szüloknek gyeľmekęikkel egytitt eltölteni iĺĺĺ:iĺli...;
játszőházban, ahol a gyermek kipróbálhatja a kĺilĺjnböző játékokat, a szĺilo pedig

megismerkedhet a bölcsőde működésével, szabályrendszeľével. Koľai fejlesaő pedagógus és

pszichológus tart előadásokat, illetve a szülők a gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikat
megbeszélheti a szakemberekkel

Időszakos gyermekfelüeye let
A híányző gyermekek helyén működik az időszakos gyermekfelĹigyelet, térítési díj ellenében.
Nugy segítség ez a csa|ádoknak, a szülő elintézheti halaszthatatlan ügyeit, míg gyermeke a

btllcsőde biztonságában, szakemberek felügyelete alatt van. A gyermek kortársai ktjzött,

barátságos környezetben, tevékenyen töltheti e| azidőt.
A szülő - elfoglaltságátő| ftiggően - néhány órától akár több napra is kérheti gyermeke

elhelyezését.
A csoportösszetétel változatossága, és a széles skálán mozgő elváľások kezelése, a
kisgyermeknevelőktől kiemelkedően magas szintű ismeľeteket, rugalmasságot igényel.

Qsere-bere polc
Allandó jelleggel műkĺidik. A szülők, ismerősĺjk e|helyezik itt a már kinótt ruhákat, cipőket,
megunt játékokat. A Biĺos Kezdet Gyerek'házzal együtt kétszeľ egy évben csęredélutánt

tartunk.
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11.f Bapóca, BÖlcsoun

1083 Budapest, Baross u. 117.
Férőhely:75 fo

,,A głerek az öröm, a reménység. Gyonge testében van valami világi;

ártatlan lelląźben van valami égi; egész kedves valója olyan nékank,

mint a tavąszi vetés: ígéret és glönyÔrtiség.,'

,,,Ą g)crłnck a mí mai befektetésiink a holnap tdrcadalmőba,, (WHo) 
ć

Megktizelíthetőség '

BKV járművekkel 
:

t.. 83-as trolibusz Kálvária téri megálló
{. 9-es autóbusz Kálvária téľi megálló
.l. 99-es autóbusz Kálváľia téri megálló

Személyeépkocsival
Az Illés utca és a Baross utca kereszteződéséné| található a Bĺjlcsőde, így a, itt lévő kijelölt
parkolóhelyet lehet használni.
A parkolás fizetős, de a szülő kérésére, paľkolási kedvezményt lehet kéľni, melyet a

bölcsődevezetőné| lehet kérelmezni. Ennek időtartama hétköznap de. 8-8.30 óra kĺizött és du.

15.30-17.00 óráig.

Btilcsődekép
A bĺilcsőde, mint a gyermekjóléti alapeltátas része' a családban nevelkodő gyermekek

napközbeni ellátását, szakszeru gondozását, nevelését végzo intézmény. Azoknak a 3 éven

aluli gyermekeknek a nevelését-gondozását vállaljuk, kiknek szülei valamely okból nem

tudják biĺosítani napkĺizbeni ellátásukat, illetve szociális és egyéb ok miatt szükséges az

intézményi ellátásuk.
A bcilcsődei nevelőmunka a családnevelésre épül, azt kíegészítve szolgálja a gyermek

fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két

közeg egytittműködjön, nevelő, szocializźiő tevékenységét ĺisszehangolja. A bölcsőde aze|so
intézmény' amellyel a család kapcsolatba keľül, megalap,oz egy nyílt demokratikus elveken

alapuló együttmiĺkĺidést. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, deľús, nyugodt

légkĺirben folyik.

Gyermekkép
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok' aZ éľés sajátos

törvényszenĺségei, és a spontán és tervszerűen alkalmazott kcimyezeti hatások egyĺittesen

határozzák meg. E téĺyezók együttes hatásának következtében a gyermekek sajátos,

é l etkoronként é s e gyénenkén t v á|toző szüksé glete i vannak.

Bölcsődénk a gyermekek személyiségének szabad kibontakozásáthoz, egyéni igényelhez
igazodvabiztosítja a gyermekek fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

Intézményünkben a gyeľmekeket tisztęlet és megbecsülés övez| Fontosnak taľtjuk a másság

elfogadását és elfogadtatását, az é|mény alapri kompetenciamotívumok fejlesztésével az

egyéni, szociális és kognitív képességek kibontakoztatását. A gyermekek számára

megteremtett szeretetteljes, biĺonságos, családias légkörben, minden gyermek saját

képességei szerint fejlodhet, megtapasztalhada az ĺinfeledt, szabadjáték öľömét, élmény- és

fantźzia vl\źąa gazdagodhat' mely képessé teszi őt a későbbi kreatív gondolkodásra,

továbbfejlődésre. Ana törekszĺink, hogy a gondjainkľa bizott gyermekekből, családjaikkal

egyĹittműködve, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, a v1\ágra nyitott, érdeklődő,
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fogékony, önálló, a társadalmi együttélés alapvető szabá|yait elfogadó gyermekeket
neveljünk.

Ellátotti célcsopoľt j ellemzői
Törekszünk az e||ttást igénylő családokkal őszinte, k<izvetlen, jó kapcsolatot kialakítani. Ez
bizonyítja, hogy sokan a második' harmadik gyermekiiket is hozzánk íratják be. A nehéz
gazdaságihelyzet és a magas munkanélküliség miatt sok család válik jogosulttá a ľendszeľes
gyermekvédelmi kedvezményre.

Bĺjlcsődénkben a gondozás _ nęvelés feladata a gyermek testi és pszichés szĹikségleteinek
kielégítése, a fejlődés elősegítése, hátrányos helyzehĺ gyermek esetében a hátľányok és

következmények enyhítésére való tĺirekvés.
Kiemelt hangsúlý fektetnĺink a családokkal való szoros együttműködésľe, a kül<inleges

bánásmódot i génylő ki s gyermekek speciális e|Iátásár a.

Keľületĺink a fováros legösszetettebb multikulturális keľülete. Bö|csődénkbe jáľó gyermekek
52%o-a mu Itiku lturális gyermek

A multikulturális nevelésnek megvarľrak a maga kihívásai, üzenetei a tágabb közösség, a
taľsadalom egésze számára is. Az intézményes nevelés egyedül, önmagában kevés a
kisebbségi csoportok elfogadtatásához, ha a gyermek a táľsadalomban és például a bĺjlcsodén
kívĺil az elutasítást, a kirekęsztést, a diszkiminációt, a megkülĺinbĺiztetés különféle ťormáit
|átja. A multikulturális nevelés arra tĺiľekszik, hogy a ktilönfele kultúrlíkkal és kulturális
csoportokkal való együttműködést mega|apoző verbális és nonverbális készségeket fejlesszen
ki, a más csoportokkal való kommunikációt lehetővé tevő képességekkel egyĺitt. A
multikulturális nevelés során tanítani kell a kulturális különbségek és a táľsadalomban levő
emberi viszonyok jellegzetességeit, és alkalmat kell teremteni az előítéletek cs<jkkentésére, az
esélyegyenloség pedagógiáj ának kialakulására.

Bölcsődénkben 20l5. évben a nemzetiségiek aránya a kĺjvetkezőképpen alakult: 22 fo roma, 5

fü vietnámi,2 fő kínai, 2 fő erdé|yi, 1 fiő szlovák gyermek, továbbá 1 fo arab.magya1 | ťő

nigériai-ma gyar, I fő kamerun -magyar' l fo román- magyar, 1 fo erdélyi -magyar és l fő roma-

olasz származásil gyermek j árt intézménytinkbe.

Elmondható, hogy a bevándorlást leginkább olyan fiatalok kezdeményezték, akik saját

hazájukban is nehéz helyzetben voltak, anyagi gondokkal küZdöttek, így afogađó országban
is hátrányos helyzetbe kerĺ.iltek: nem ismerik a nyelvet, egy új, ismeretlen ország kulturális
szokásait kell megtanulniuk, miközben a munkaerőpiacon is hátrányba kerültek a hazai
munkavállalókkal szemben. De találunk közcittük családi erőszak elől menekü|őket,
nevelőotthonban fęlnőľt szüloket egyaránt.

Feladatunknak tekindtik, hogy együttműködő, elfogadó kĺirnyezetet alakítsunk ki, ahol nincs
előítélet, s emellett minden gyermek tudja majd a későbbiekben kamatoztatni az otthonról

hozott kultúrájának pozitĺv elemeit. Gyermekközpontű és családorientált szemlélet €Z,

melyben kcĺzponti helyen áll gyermekeink korai társas szocia|izáciőja, az érzelmi nevelés és

az íntegrźllódás is. Természetesen az érintett szülők ebben mind paľtnerek, hálasak a

segítségnýj tásért, tanácsadásért, gyermekeik gondo zásáért-nevelésééľt.

A szülőkkel való kapcsolattartás jellemzői:
. a nemzeti ségi/etni kai hovatarto zás tiszteletben tartása
o az ełYuttműködés minél sokoldalúbb formáinak igénybevétele;
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. a szülők bevonása a bĺilcsőde életébe, a család elfogadása-megismeľése;

. a szülői nevelés és a családi háttér paľtnerként való kezelése;

. tapintatos, elfogadó kommunikáció kialakítása.

Gyeľekbaľát, gyermekekĺe f,rgye lő nevelési elvek j ellemzői :

. a gyermek igényeinek figyelembevétele, befogadó nevelés kialakítása;

. rugalmasság, figyelem az eltérő igények és szĹikségletek irányában;

. elfogadó, pozítiv légktir kialakítása és fenntartása; identitĺístudat kialakulásának segítése

. étkezési szokásaik, öltozködésük, hagyományaik tiszteletbęn taľtása.

Btilcsőde bemutatása ;

A bölcsőde teľĹiletileg Budapest Józsefuiĺrosban, jól megk<izelíthető helyen a Szigony
negyedben talátt.hatő aKźivźria tér és az I||és utca sarkán. A tízemeletes lakóte|epi htz
ftildszintjén keriilt kialakításra a 75 férőhelyes, korszenĺ bölcsőde, az év közben megĹiresedő
bĺj lcsődei ferőhelyekĺe a folyamato san j elentkezők kertilnek fel vételre.

Bölcsodénk 3 gondozási egységben 6 csopoľtszobával miĺkĺ'dik. Egy - egy gondozási
egységben azonos koru gyermekek vannak elhelyezve.

'! * ou-

"i*"*'.'}""l. l. Gondozási egység: A legkisebbek csopoľtja, a Napocska csoport, ahol 10
"*'Ĺ. .' i :" hónapos koľtól 20 hónapos korig gondozzuk_ neveljük a gyermekeket.ŕ. \' ł" -,,ł,,u

2. Gondozási egység: A középső csoport a Felhő csoport, aholr 2| hónapos
kortól 24 hónapos korig látjuk el a gondozást _ nevelést.

ffi3.Gondozásiegység:Alegnagyobbak'azővodábakészĹilőkcsoportjaaHtr !Bä Szivárvány csoport, ahal24 hónapos koľtól fbglalkozirnk a gyermekekkel.

A btilcsode nyitvatartási idejét a Fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bĺĺlcsĺídébe járó
gyermekek szĹĺleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre,
illetve a visszautazás idótartamát. A nyitvatartási idő napi |2 őra, azaz 6 órától - l 8 óráig.

Személvi feltételek
Az intézmény dolgozóinak létszám a 23 fó, ebből :

- intézményvezető (felsőfokú szakirányú végzettséggel): l fő
- kisgyermeknevelok száma: |4 fő
- é|e|mezésvezető: l fo
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- egyéb (szakácsnő,takarítő, mosónő): 7 fo

A kisgyermeknevelővel szemben tĺímasztott elvaľásaink a ktivetkezőek:
Képezze magát, őszintén sZereSSę a gyermekeket, legyen képes a gyermek megismerésére.
Többek közcitt legyen türelmes, ręnde|kezzen a szakmának megfelelő fizikai adottságokkal,
legyen igazságos, nyugodt, rendszeľető, kĺivetkezetes, kiegyensúlyozott. Emellett legyen
nevelői önuralma és áttekintőképessége is.
A munkájára igényes szakember a továbbképzéseken való részvételen feltil is renclszęręsęn
képezi magát. Ehhez a bĺilcsőde biĺosítja az Intemet használatárrak lehętőségét, valamint
szakmai kiskönfiáľat. ;

Tárg}'i feltételek .

A csoportszobák nagysága megfelel az e|őírt alapterĹileti ktivetelménynek. A gyermekek
gondozását és önállósodását segítő berendezési tárgyak és eszkĺizök a gyermekek méreteihez
é s fej lettsé géhez i gazodnak.

Minden gondozási egységhez tartozik egy átzdő, és a szobźlłloz külön-külön bejáratú

fürdőszoba' Minden szobából a gyermekek ki tudnak menni az udvarra, ami gumibuľkolatos,
nagysága ideális a gyermekek mindennapi mozgásigényeinek kielégítésére. Két homokozó
van kialakítva, amely minden évszakban kellemes időtöltést szerez. Wesco biciklivel,
triciklivel, labdákkal; ľotikon-kockával, csúszdával és műanyag mászókákkal biztosítjuk a
gyermekek szźtmár a a nagymozgás lehetősé gét.

Saját mosodával és konyhával rendelkezünk, a konyha megfelel a HACCP követelményeinek.
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Az étkeztetés szempontjából mindig figyelembe veszi intézményĹink az e|térő igényeket,
le gyen szó diétáró |, tejér zékenysé gról, különféle ételal lergi ákľól.
Emellett a bölcsődei élelmezés során az alábbiakľa fektettink nagy hangsúlyt:

o Az étel mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű legyen.
o Ą higiénés k<ivetelményeknek megfelelő legyen.
o Megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen.

Bii|csődei nevelés - gondozás feladatai
A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek
kielégítése, a fejlődés elősegítése. Hátrányos helyzetiĺ gyermek esetében a hátrányok és

következmények enyhítésére való törekvés.

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testĹlelki haľmóniájanak
elősegítése, melyhez hozzá tartozlk a szemé|yi- és testi kĺirnyezettel való harmónia is' ezért a
nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyermek számźtta
a|lhoz, hogy érdeklődésnek, pillanatnyi pszichés szĹikségleteinek megfelelően ismerkedhessen
személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális
és soko ldalú fej l ődéséhez és szocia|izáciőjához'

A bölcsődei élet legyen élvezetes' részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket
biztos ító, társas közegben zaj|ő, inter akciót ö sztönző.
A gyermekek szźtmára biztosítjuk, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek
részt. az egyes é|ethe|yzetek, tevékenységek előkészítésében' kiválasztě.sźtbarl' alakításában.
Valamennyi tevékenység, élethe|yzet a|akításĺĺnak módszeľtani a|apja a gyermek pozitív
ĺinértékelésének erősítése és a ktilönböző faji, kultuľális, vallási, nyelvi, nemi' valamint ťtzikai
és mentális képességbeli különbĺizőségek tiszteletének kialakítrása.

A gondozás és a játék bölcsődénkben egyen.rangúan fontos élethelyzet.

Gondozás
Bensoséges interakciós helyzet kisgyermeknevelőink és a gyermekek között, melynek
elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A személyes és a szociális
kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan
vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége van úgy próbálkozni, hogy közben érzi a
kisgyeľmeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres prőbá|kozásait a felnőtt
megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az egyĺittműkĺidési kedvet)' a sikertelenségéľt
viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő biĺosítása, mivel aZ egyes
mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érze|mi

tĺjltése, a kisgyermeknevelonek a gyermekľől adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a

személyiség egészséges alakulására. A gondozás jelentős méľtékben befolyásolja a

szokáskialakítást és az ĺinállósodást.

játék
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a vĹ|ág megismerésében és

befogadásában, elősegíti a testi' az érte|mi, az érze|mi és a szociális fejlődést.

Bĺĺlcsődénk kisgyeľmeknevelői a jźlték fęltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök)
biztosításával és neveloi magatartással támogatj ák az e|mélytilt, nyugodt játéktevékenységet,

kľeativitást.
A gyermek igényeitől és a helyzettől fiiggően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak

tarta|mát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas

kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét cĺrömforrás a kisgyermek
számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.
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