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1087 Budapest,Százados út 1.

Férőhely: 50 fő

Megktizelíthetőség:
BKV jĺĺľművekkel
r l-es villamos Megálló:
o Metro 2 Megálló:

Puskás Feľenc Stadion
Puskás Ferenc Stadion

Személygépkocsival
o Szězaďosu. 1sz. a|attabölcsőde e|íĺttZgépkocsi sztlmźrabiztosítottaparkolas.
o A Szźlzados út és StróblA. utca sarkiĺn |évő őrzottpaĺkolóban a bölcsődétől 5 peľcre.

Biilcsődénk elhelyezkedése - ellátotti célcsopoľt
A családok a Kerepesi negyed és a Szźzađos negyed lakói. Egy részfü a Magyar
Honvédségnél dolgozik. A Százados úti lakópaľkban élnek igényes kömyezetben. A Ciprus
lakótömb családjai modeľn, jól felszeľelt lakásokban laknak. Nagyon sok családnál több
gyeľmek él, sokan mźlt a bĺjlcsődébe testvérként érkeznek. A haz közvetlen koze|ében zźtrt
játszőtéren jźúszanak a bölcsődés gyeľmekek délutan. A Stróbl Alajos utcai lakóövezetben a
régi épületek nagy része felújított lakás. Azitt élő családokból mai kĺizéleti személyek hozzźk
bölcsődénkbe a gyeÍmekeiket. Az osztá|y utcai lakótelep zćlrt, biztonságos kömyezet. A
családok ismerik egymást, és a szabadidejfüet szívesen töltik egyutt.

Btilcsőde bemutatása
Bölcsődénk a Kerepesi Ílt és Szźzados út saľkán, egy 3 emeletes épület fél emeleti szintjén
helyezkedik e|. Az épület a múltban Anya és csecsemőotthonként működött, jelenleg az
emeleten iľodĺĺk, illetve a Katolikus Egyhaz hivatala ta|á|hatő. Udvaľunkat hatarolja a Stróbl
A. Művésztelep és a Római Katolikus Egyhtlz keľtje, ahonnan a dús növényzet biztosítja
számunkľa a friss levegőt. Az udvart a bölcsőde épĹiletéből lépcsősoron źi lehet
megk<ĺzelíteni.

Nyiwa lartás
Hétfo _ Péntek: 06:00 _ 18:00
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Bĺjlcsődénk jelenleg 50 férőhellyel működik' 2 gondozási egységben, 4 csoporttal biztosítjuk
az el|źúást,2-2 csoportnak kcjzös öltĺiztető helyisége és fürdőszobája van. Minden csopoľtnak
más-más elnevezése van.

Labda csoport: 2 kisgyermeknevelő, 1 3 gyermek.

Katica csoport: 2 kisgyeľmeknevelő, 10 gyeľmek

Virag csopoľt: 2 kisgyermeknevelő, 13 gyermek

Micimackó csopoľt: 2 kisgyermeknevelő, 14 gyeľmek

Konyha részlegiink teľületileg a Kerepesi tLt29lA szźtm a|att iizemel. Az é|e|mezés k<izponti
étlap alapjan töľténik, minden hónapban más telephelyen lévő élelmezésvezető á|Iítja össze,
melyet a bolcsődevezetók, a dietetikusunk, és sziikség esetén a bĺilcsődeoľvos' hagy jővá.
Biztosífunk diétás étkezést (ételallergia, vallási ok) szakorvosi igazolás alapjan. A diétĺás

étrendet a dietetikus végzettségú éIe|mezésvezetó készíti el. A fiőzőkonyha biztositja a
folyamatos étkeztetést az vgyaÍLezen a helyen mfüödő Ezüstfenyő Gondozőhtu idősek
átmeneti otthona szźtmźra is.

Személyi feltételeĺnk
Bölcsőde:

o 1 ffi kisgyermekneve|ővezető
o 10 fő kisgyermeknevelő
o 3 fő takarító
o 1 fő konyhai kisegítő

Főző konyha:
o 1 fő élelmezésvezető
o 3 fo szakács
o l ťo konyhai kisegítő

Kisgyeľmeknevelőinkkel szembeni elvĺĺľásaink
- F izikai, szellemi teherbírás
- Ér ze|mi kiegyensúl y o zottság
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- Igényesség' lelkiismeľetesség
- Tudatosság
- Figyelem koncentrálás' és megosztas képessége
- Jó érzékszervi ađottságok
- Jó manuális képesség
- Taľtós emlékezőképesség
- Jó kommunikációs képesség
- Empátia
- Önkopzés, továbbképzés

A kisgyeľmeknevelők szakmai továbbképzése
A szociális, gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakembeľek számfua
kcĺtelező aszakmaitovábbképzés. A továbbképzés tovźtbbképzési időszakban ttiľténik.

Błilcsődei gondozás - nevelés
A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kĺitelessége, a b<ilcsőde kisegítő szerepet
játszik. Tiszteletben tarđĺa a gyeľmekek személyiségi és embeľi jogait.
A gondozasnevelés egységét figyelembe véve, egyéni bánásmódot biĺosítunk a
kisgyeľmekek szźtmźtra, Saját gondozónő rendszerben, szeľetetteljes, bizonságos
környezetben, évszakokhoz alkalmazkodó napirendben gondoskodunk a gyeľmekekľől.

A bölcsődénk kiemelt feladata
A családban nevelkedő 3 év alatti gyermekek napk<izbeni ellátása, szakszerii gondozása,
nevelése. Az egészséges testi fejlődés elősegítése, étze|mi fejlődés és a szocia|izáciő segítése,
megismerési folyamatok fejlődésének segítése. Magas színvonalú gondozó-nevelő munka
biztosítása az e||átottak szánnálr a.

A felvételt nyeľt gyermękek sztilei tájékoztatélst kapnak az e||étás időtaľtamaról, bölcsődénk
házireĺđjéróI, a ťĺzetendő téľítési díjakÍól' az érdekképviseleti fürumľól, panasz gyakoľlás
módjráľól, az intézményben vezetelt és a gyermekľe vonatkozó nyilvantanásokról, szakmai
programokról.

Beszoktatás
Az e|Iátást beszoktatással kezdhetik meg a gyeľmekek. Két hét sztilővel egyĹitt töľténő
fokozatos beszoktatás a leggyakoľibb és a legelfogadottabb is. Időt enged allhoz, hogy a
kisgyermeknevelő megismerkedjen a gyeľmekkel és átvegye a szülőtől a gondozási
feladatokat; például etetés, pe|enkźnás' stb. Szfüség esetén a csaláđ rendkívüli helyzetében el
kell tekinteni a beszol.ĺ.tatlístól. Ilyen alkalmakkor kisgyeľmekneve|ő részéről magas szakmai
ismeretre és rugalmasságra van szfüség.

Családlátogatás
A szülők igényét tiszteletben tartra töľténik a csa|áď|źtogatás. Cé|ja a családdal való
kapcsolatfelvétel, a gyeľmek otthoni köľnyezetben való megismerése. Fontos, hogy a
kisgyermeknevelő ismerje a családlátogatás jelentőségét, a családlátogatáson a hivatásĺĺnak
megfelelően viselkedjen és a szülők felé hitelesen képvise|je azt, hogy a családlátogatás
előnyös a gyeľmek szempontjából.

Napirend
Megkönnyíti a gyeľmektź$ékoződását' előre láthatőváteszi sztlmáľa a gondozási műveleteket
és ezzel könnyebbé teszi az alkalmazkodást. A gyeľmek kĺizösség napirendjében az egyéni
szfüségleteket és igényeket is figyelembe vessziik.
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A gyeľmekek életkorának előrehalaďésáva| vá|toznak a sziikségleteik és igényeik, amiket
mindig figyelembe veszünk. Csopor1jaink napirendje az évszakokvá|takozétsával is módosul.
Emiatt is szükséges a napirend állandó, folyamatos, rugďmas vá|toztatźsa.

Nyáľi napirend

6:00 - Folyamatosan éľkeznek a gyermekek. A szulo oltözteti, mosdatja gyeľmekét.

Kézmosás utén a gyermekek a szobában játszanak.
8:00 _ 8:40 Reggeli. Mindig źLzonos sorrendben iilnek azaszta|hoz a gyeľmekek.

8:20.9:00 Játék a szobában, a gyeľmekek szĹikség szerint használhatjak a
fiiľdőszobát.

9:00 - 10:50 Levegőzés, udvari játék, a bĺilcsőde keľtjében játszanak a gyeľmekek.
9:50 - 10:00 Tízfuai. A reggelizés szerinti soľľendben kapjak meg a gyermekek a

gyĹimölcsöťüdítőt. A nagy melegben a gyeľmeket tĺjbbszöľ kel.|vizze|, iidítővel
kínálni!

10:50 - 11:30 Feljĺĺnnek a gyermekek a kertből. Vetkőznek, pelenkiŁás, WC
hasznźtlat, kézmosás. Ebédig a szobában játszanak.

11:30 - 12:00 Ebéd. Mindig tzonos sorrendben tilnek azaszta|hoz a gyeľmekek.
11:50 - 14:30 Csendes pihenő.
14:00 - 15:00 Ébredezési sorrendben kelnek a gyeľmekek. Pelenkázás, wC

haszná|at, kézmosás. A fiiľđőszoba haszná|at után a gyermekek a szobában
játszanak.

15:00 - 15:20 Uzsonna. A regge|izés, a tízőraiztatźs, ebédelés szerinti sorrendben
tilnek azaszta|hoz a gyeľmekek.

15z20 - 18:00 Levegőzés, udvaľi jáÍék, a bĺilcsőde keľtjében jźttszanak a gyeľmekek
hazamenetelig.

Téli napĺľend

6:00 - Folyamatosan éľkeznek a gyermekek. A szülő öltĺĺzteti, mosdatja gyeľmekét.

Kézmosás után a gyermekek aszobában játszarnk
8:00 - 8:40 Reggeli. Mindig azonos soľľendben ülnek azaszta|hoz a gyeľmekek.
8z20 _9z40 láték a szobában, a gyeľmekek sztikség szeľint használhatjak a

ftirdőszobát.
9:40 _ 9:50 Tízőraí. A reggelizés szerinti sorrendben kapják meg a gyermekek a

gyĹimölcsöt/iiđítőt.
9:50 - 10:20 Késztilődés, öltöZködés az udvaľi játékhoz- megfelelő idő esetén.

10:00 - 10:50 Az udvaľon játszaĺaka gyeľmekek.
10:50 - 11:30 Feljcinnek a gyermekek a keľtből. Vetkőznek, pe|enkźzźls, WC

hasznáIat,kézmosás.Ebédigaszobźtbaĺ játszanak.

11:30 - 12:00 Ebéd. Mindig azonos soĺrendben ülnek az aszta|hoz a gyermekek.
11:50 - 14:30 Csendes pihenő.
14:00 - 15:30 Ébľedezési soľrendben kelnek a gyeľmekek. Pelenkázás, wC

hasznéůat, kézmosás. A fiirdőszoba haszná|at után a gyermekek a szobában
játszanak.

15:30 - 16:10 Uzsonna. A reggelizés, a tízőraiztatás, ebédelés szerinti sorrendben
ülnek azaszta|hoz a gyermekek.

16:10 - 18:00 A szobában jźttszanak a gyeľmekek, folyamatosan tźwoz,ĺa hazamęnnek
a gyermekek a bölcsődéből.

rii
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Btilcsődei élet mindennapjai
A folyamatos napirenddel kiszámithatővá válik gyeľmekeink számźlra a gondozási műveletek
egymást követése. A legtöbb kisgyeľmek reggeli étkezés e\ótt érkezik, így szabadon, játékkal
kezdik napjukat.

Etkezés
Reggeliztetés ideje alatt kérjük a szülőket, hogy lehetőleg ne zavĄél< a kisgyeľmeknevelőt a
tálalásban. Minden csoportban vannak kisgyeľmekek, akik még segítséget igényelnek az
étkezésnél. Az étkezésnél különös gondot foľdítunk az esztétikus tálalásra; például üvegpoháľ,
porcelán tźnyér.Igyeksztink helyes tap|áIkozási szokásokat megismertetni a gyeľmekekkel,
évszakokhoz megfelelő élelmet biztosítani a kisgyeľmekeknek. Minden gyeľmeknek saját
tempójahoz va|ő időt biztosítunk a nyugodt evéshez. A folyadékpótlásról szfüség szeľint
folyamatosan gondoskodunk. A 2,5 _ 3 éves koru gyermekeink szívesen részt vesznek az
étkezések előkészítésében. Ünnepi alkalmakkor díszífue megteľíttink; például: tinnepi abrosz'
virág vazában, toľta gyertyáva|, énekkel köszcintve. Figyelembe vesszfü az e|téró kultuľák,
vallási szokások miatti étkezési igényeket.

Ölt<iztĺides
Kényelmes, könnyen használható ruhadarabokat kéľiink a szülőktől gyeľmekeik szźlrnźra.
Külön gondot kell fordítani ľeggelente a kisgyeľmeknevelőnek ahhoz, hogy biztosítva legyen
egész napra a kisgyermek évszakhoz sziikséges öltĺizéke; például: váltóruha, alsónemű, több
réteg ruha. Fontos, hogy a mozgásban a ruházat ne akadályozza a kisgyermekeket.
onállóságuk fejlődéséhez a megfelelő lábbeli és ĺuhźnat megvźúasztása nagyon sokat segít.
Az öltĺizködések közben is sok új ismereteket ad a kisgyermeknevelő a kisgyeľmekek
számźra; például: színek, foľmiík, hőmérséklet. Az tiltcizésre szźnt időt a gyeľmek
fej lettségéhez tudj uk alakítani.

Levegőáetés
Időjáľástól függően igyeksziink a nap folyamlĺn minél több időt az udvaron tĺilteni. Védett,
árnyékos a szomszéd keľtekben lévő dús, zold novényzet miatt kellemes, tíszta |evegőju az
udvaľunk. f0|4. évben t<irtént a bcilcsőde udvarának felújítrĺsa, csobogó és paľakapu, továbbá
2 db homokozó keľült kialakítasra. Gumitéglával valamint kĺirben biciklizésľe alkalmas
j źlr ő|appa| lett az udvaľ b ebuľko lva.
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Altatás
Csendes pihenő a déli étkezés, illetve a szĹikség szeľinti ftirdőszoba hasznźl|at után következik.
Minden kisgyeľmeknek saját jelével ellátott ágya van. Minden alkalommal azonos helyre
készíti elő számukľa a technikai szemé|yzet az ágyakat. A kisgyeľmeknevelő szfüség szeľint
minden kelléket biĺosít a nyugodt alváshoz; például: cumi, pźtma, stb. Segít a gyermekek
vetkőzésében; például zokni, cipő levétel. A kisgyeľmeknevelő rĺivid mese' csendes ének,
egy-egy simogatás kíséretében a\tafia el a kicsiket, csendet' nyugalmat biztosít a pihenéshez.

Szobatisztaság
A szobatisztaságľa való igény vźt\toző formában és időpontban jelentkezik minden
kisgyeľmeknél. Lehet hosszas szoktatás és hiľtelen e|hatźtrozás eredménye is. Fontos, hogy a
sztilő felé is közvetítsfü, hogy ne siettessék, és ne kényszerítsék a gyermeket. A bölcsődében
vá|asztási lehetőség van, pelenka, bili, wc közĺitt.

Játék
A gyermek ĺinkéntes tevékenysége a játék. Játékában dolgozza fel élményeit, vágyait. A
kisgyeľmeknevelő sok kérdésre kaphat váIaszt a játéktevékenység megfigyelése során. A
gyeľmekkor legfontosabb, legfejlesztőbb és legnagyobb örĺĺmszerzo tevékenysége a játék.

Bĺjlcsődei munkank leghatékonyabb eszkoze, amely segíti a kisgyermeket megismertetru az őt
kĺjľülvevő világgal. Elősegíti az érze|mi' értelmi és szociális fejlődésfüet. A kisgyerek
lételeme a mozgts, mely elegenđő az örómszerzéshez; ugľálás, csapkodás, hangok kiadása.
Kisgyeľmeknevelőink feladata a biĺonságos nyugodt játék feltételeinek megteremtése.
Segíteni a gyeľmeket a taľsakkal tĺiľténő örömteli egyutt játszásban. Egymástól helyes
viselkedési foľmfüat tanulhatnak meg. TĹirelmet mutathat meg az együtt tĺ!ľténő játék. A
biľtoklás és fulajdonlás helyes elfogadásában is segít. Ezen műveleteket és az időt a
tevékenységben szabadon választhatja meg a gyeľmek. Fontos, hogy a játékot kísérje
tisztĺinzés, dicséľet és titletadás a kisgyeľmeknevelő részérőI. A gyeľmek kéréséľe legyen
megőrizve, megmutatva, átadva a szülő szźlmáta az ,,a|kotts,,.

Epítés. konstruálás
Gondolkodésra késztető játéktevékenység, ami kihívást is jelent a gyeľmek számára.
Sikerélményhez jlthat, ha sikerül az elgondolást megvalósítani, de megtanítja a kudarcot
elviselni sikeľtelenség esetén. Mindkét helyzetben szfüséges a kisgyeľmeknevelő helyes
támogatő megtaľtasa.
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Anyanyelvre nevelés
A beszéd a kommunikáció egyik fajtája, az emberi kapcsolatok egyik fő eszköze. A
kisgyermek életében fontos, hogy a szituációkon keresztĹil is a szavakat helyesen érte|męzze.
A beszédnek, amit kĺjzvetítĹink a gyermek feIé tisnźnak és érthetőnek kell lennie. Időt kell
biztosítani a kisgyeľmek számźra, hogy kéľdéseit feltehesse és kérdéseikľe a vá|aszt
mindenképp megkapja. A felnőtt kérdésére a gyeľmeki vźiaszt is meg kell vámi. Az elmúlt
évek soriín és jelenleg is van az ellátásunkban olyan család, ahol a kisgyermek nem a magyat
nyelvet ismeľte meg sziiletése után anyanyelvnek. Ezeknek a családoknak a magyar nyelvet
helyesen közvetíteni nem csak a gyeľmek, hanem a snj,ló szźtmźlra is kihívás
kisgyeľmeknevelőink részérőI.

Irodalmi nevelés. mese. mondóka
A mese a kisgyeľmek életében fontos szerepet tcilt be. Azok a gyermekek, akiknek sokat
mesélnek, nemcsak az olvasás megy majd könnyebben, hanem élénkębb farfiáziával
rendelkeznek és a rujzkészségük is jobb.

A bĺilcsődénk életben jelentős szerepe van a mesének és a mondókának A játéktevékenység
során a kisgyeľmeknevelő fejből rögtĺinözhet mesét, mely lehetőséget ad ana, hogy az
aktuális helyzethez igazodjon. A mesélés, mondókázás, képesk<inyv nézegetés bensőséges
kommunikációs helyzet, így a kisgyeľmek számźtra alapvető érzę|mi biztonság. Fejlődik
ember ismerete, a fohőssel való azonosulás fejleszti empátiás képességét, gazdagodik a
szókincse, segíti az optimistaé|etfiIozőflaés az ĺjnálló vélemény alkotas alakulását.
A mese az egész napos zajos bĺilcsődei életben a csend és a nyugalom pillanata, ilyenkor a
gyermek odafigyela kisgyermeknevelőre. A mesemondónak figyelnie kell arľa, hogy azegész
testével-lelkével forduljon a mese és a gyermekek felé' meľt csak így lehet igazźn bensőséges
hangulat.

B<ilcsődénkben' az elalvás előtti meseolvasásnak nagy Szerepe van' nyugodt pihentető
ingeľmentes környezetben, tompa fenyben a kisgyermek átéli a mesét és gyoľsan álomba
szenderüI.

Szakmai munkĺĺnkban nagy hangsúlyt fektetiink az fuoda|mi nevelésre. Hosszú távú célunk a
kisgyeľmekek terelgetése az olvasóvá váIás folyamatában.

Az olvasás képessége az a|apveto kompetenciźk kozé tartozik, mely nélkül a felnőtt ember
nem képes aktív szęllemi tőkét vaľazsolni. A gyermek és felnőtt kĺlzti meghitt egyiittléteken
kíviil ktizvetetten kikĹiszöbölhetők és megelőzhetok a későbbi tanulási nehézségek is
(szövegéľtés' szókincs, diszlexia-prevenció tekintetében).
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Szeľetnénk, ha minél fiatalabb korban kialakulna az igény a k<inyvekľe' a gyeľmekiľodalmi
múvelľe. Irodalmi nevelésünk pľóbálja kibontakoztatni az önkifejezést a versek, mesék által,
melyek érze|mi, éľtelmi és &zéki befolyásokat keltenek a gyermekben. Az anyanyelv kozegén
át mélyíti az önismeretet, az erkölcsi fejlődést. A könyv olyan ęszkoz a felnőtt kezében, mely
źital agyeľmekkel egy meghitt kapcsolat alakul ki. A gyermekirodalmi művek kiváIasztásźnáI
figyelembe vessziik, hogy a bölcsődés korosztálynak nincsenek előítéleteik' nem
idegenkednek sem a modern, sem a klasszikus művektől. Erzelmeiket, ismereteiket a játékon
kívtil mese feldolgozásban tagoljfü lelkileg. Nagy felelősséggel rendelkezĺink abban a
tekintetben, hogy milyen gyermekirodalmi múvekkel ta|á|koznak a bölcsődés éveik alatt.
Fontosnak tartjuk, hogy a koľtars gyermekiľodalom, a klasszikus és a népmese világa is
szerepet kapjon.

Tervezzijk gyermekirodalmi szakkör beindítását a kisgyermeknevelőknek, melynek lényege,
hogy egymásnak olvassanak mesét és utána közösen átbeszéljék a meseolvasás ,,szabá|yait.,'
Igény szerint író-olvasó ta\á|kozőkat' illusztrátorok alkotó délutĺínjait a családokkal.
SzervezĹink ,,együttgondolkodó'' előadásokat meseteľápiával foglalkozó
szakpszichológusokkal, akik a pszicho-dráma terĹiletén is elismeľt szakemberek.

Ének* Zene
Nevelési feladataink sorába tartoz7k' mellyel nagyon sok ĺiľtĺmet közvetíthetiink a
kisgyermekek felé. A szeretetet és biztonságot jelentő nevelő hangja dúdolgatva, énekelve
még kedvesebbé |esz a gyeľmek számfua. Dúdolgatva lehet a gyermeket megnyugtatni és
etaltatni is. Énekelve jźtszant, tornázni, iinnepelni mindig ĺirömteli élmény. A népi rigmusok
és ĺ'lbéli játékok nemcsak a zenei anyanyelv e|sajátítźsát segítik, hanem fejlesztik a kicsik
anyanyelvi képességeit, szókincsét, beszédéľtését, beszédészLelését, haIlását, memóriáját,
kihatnak amozgźs fejlődésre, a testtudat kialakulásĺáľa. A hangsúlyt és lüktetést a kapcsolódó
mozdulat befolyásolja. A játékhoz tartoző mozgás lelassítja a természetes tempót. A mozgás
lendĹilete segíti a kisgyermeket a magánhangzók és a mássalhangzók pontos ejtésében. Nagy
segítség az utźnzásta éptilő beszédtanulásban.

tinnepek
Bölcsődénk a családi hagyomĺĺnyokat tiszteletben tartvataľtja meg az Ĺinnepeket.

Születésnap

Farsangi jelmezes bál délelőtt, fánk sütéssel
Húsvét, tojáskereséssel és locsolkodással
Anyĺĺk napja, ének, mondóka
Gyermeknap, lĺľeatív gyeľmek parti a keľtben
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Búcsúzás a bölcsődétől. kĺjzĺis családi délutan

Mikulas várás' dalok' mondókak

Advent, vttrakozás a karácsony iinnepére, díszek kézműves foglalkozások, mézeskďács sĹités
és ajándékozás keretében.

Fontosnak taľtjuk az Ĺinnepekre való készĹilődést, a hagyományok megismertetését. Az
tinnepek hangulatához a csopoľtszobfü dekoľációjával is mindig hozzź$áruhlllk.

Btilcsőde alapellátáson túlĺ szolgáItatásai
Időszako s eyeľmekfelüeyelet
Előzetes bejelentkezés után töľténik az iđőszakos gyeľmek felügyelet. A bcilcsőde üľes
ferőhelyén, térítési díj ellenében vehető igénybe ez a szo|gźltatás. Segítség a családoknak,
hogy halaszthatatlan ügyek intézésében segítséget kapjanak gyermekük biztonságos
elhe|yezéséhez.

Családi játszódélutan _ ..Palánta' Családi délutan
Bölcsődés és óvodás gyermekek és szüleik részére. októbeľtől miíľciusig szombatonként
15:00 _ 18:00. Két csoport áI| rendelkezésére a látogatóknak. Kĺeatív foglalkozások a
nagyobb gyermekek szálmáĺa, illetve mozgásfejlesno játékok az apróbb gyermekek ľészére. A
szülőknek itt alkalmuk nyílik a bĺilcsődei élettel megismerkedni.

A részvétel,,Palántĺĺknak'' kísérővel díj talan !

Pszicholó gus tanácsadás
IntézményĹinkben a kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nevelése, az ellátás
minőségének javítása érdekében tanácsadó pszichológus dolgozik. A pszichológus
munkájával tźtrnogatja mind a bölcsődébe jáľó családokat, mind a bölcsődében dolgozókat. A



szülők a meghiľdetett időpontokban részt vehetnek sziilőcsopoľtos beszélgetéseken, valamint
igény szerint kérhetnek egyéni tanácsadásľa időpontot.

Kapcsolattartás
Hangsúlyt fektettink a család és a bölcsőde jó kapcsolatźra. A gyeľmek haľmonikus fejlődése
érdekében fontos a paľtneri együttmfüödés, a sziilők megfelelő táiékoztatása gyeľmekük
bölcsődei életével kapcsolatban. A gyeľmekek szüleivel napi kapcsolattartásban vagyunk'
Igény szennt kisgyeľmeknevelőink szaktudásukkal, tapaszta|ataikkal segítik a szĹilőket
gyeľmekeik nevelésében.
A kapc so latüartásnak, táj ékoztatásnak tclbb foľmáj a van :

- családlátogatás, - napi beszélgetések, éľkezéskor, hazamenetelkor, - szülői éľtekezletek, -
faliújságon kĺizérdekű hírek, - ijzeno füzet.

Reeeeli kéľdések
A kisgyereknevelő a gyeľmek érdekében, a szülőktől megtudakolja, hogy telt az eLőzó nap,
illetve éjszaka volt-e olyan esemény' amire tekintettel kell lennie anap folyaman. Például:
étvágyta|anság, nytigős e a gyeľmek, stb. A kisgyeľmeknevelő megkéľdi, mikor jönnek érte

délután, vagy ki fog éľte jönni. Ha a szokásostól eltérő felnőtt viszi haza, akkor az iszenó
füzetben írásban, pontos adatokkal kell ktĺzĺilni azt a kisgyeľmeknevelővel. A szülők
biaosítják az időjarásnak megfelelő öltözéket. Például: pelenka, Ievegoztetéshez másik
öltözék.

Családlátogatasi kérdőív
A kisgyeľmeknevelők a bĺilcsődébe keľĹilés előtt meglátogatjĺĺk a családot. A
családlátogatáson tapaszta|t észrevételeket rĺigzítik a kérdőívben.

|Jzenő fiszet
A beszoktatás megkezdésekor a szülők ľĺiviđ jellemzéssel mutatják be a kisgyeľmekeket.
Fontos, hogy pontos adatokat kĺizĺiljenek (p1: elérhetőség, családi kapcsolatok, aki a

bölcsődével kapcsolatba keľülhet pl. : nagymama).
Egészségtigyi e|ózményeket is tarta|maz; betegségek, kórházi ápolás, folyamatos betegségek,
allergia, görcsök, étkezési eltérések, lĺĺzcsillapítás.
A kisgyermeknevelő 3 havonta tájékoztatást íľ a szülőknek a gyeľmekfü fejlődéséról. Je|zi a
szülő számaľa a bölcsődében esetlegesen kialakult betegségek, tiineteit, és az a|ka|mazotĺ
ellátást.

Kapcsolatok
Védőnő
Családok źůta| mźr jól ismeľt személy a gyermekek születése óta. Bĺilcsődénkben a keľületi
távolságok miatt, a szülők szívesen veszik a lehetőséget, hogy helyet biĺosítunk a személyes
ta|źikozásta a védőnővel. Elkészíti számunkĺa a kisgyermek BOLCSODEI egészségügyi
torzs|apjźú.

óvoda
A legtöbb családunkkal köztis intézmény a Pitypang ovoda, ahova sok testvér-gyermek jár.
Meghívást szokhrnk kapni nyílt napokľa, iinnepekĺe, amikor a kisgyermeknevelők láthatjeů<

gondozottaik fej lődését.

Egyéb kapcsolataink
o Hází gyeľmekorvos
o Családsegítő
o Gyeľmekjóléti szo|gźiat



1 1.6. TücstikJak Błilcsőde

1084 Budapest, Tolnai Lajos u.

Fér(3he|v:74 fł5

Megkiizelíthetőség:
BKV járművekkel
> 4-6 villamossal Megálló: Rĺĺkóczi tér
} 4 metróval Megálló: Rĺákóczi tér
} 99 busz Megálló: II. Janos PáIpźryatér
> 28-37 villamossal Megálló: II. János PáIpźlpatér

Személygépkocsival
Az inténrlény előtti teľtileten a Béľkocsis utca illetve Tolnai Lajos utcában díj Íizetés nélkĹili
paľkolást tudunk biztosítani, ha a sztilő kéľi délelőtt 8-8.30 óra között és délutan 16.30-|7 őra
között. Az ingyenes parkolási lehetőséget a bölcsődében kęll megigényelni.

BöIcsődénk alapfeladata
A bölcsőde olyan szo|gźĺ|tatő intézmény, mely alapellátás keretében alaptevékenységként
napkozbeni szakszeru e||źrtást, gondozast, nevelést biztosít a kisgyeľmekek számára.
A bölcsődében szakszeľĺĺ gondozó, nevelő munka folyik, mely taľtalmazzaazokat a nevelési,
gondozási feladatokat, melyek biztosítjak a gyermek testi, lelki, szellemi, értelmi, eľkölcsi
fejlődésüket.
Bölcsődébe helyette 20 hetes koľtól vehetőek fel a kisgyeľmekek 3 éves koráig. Ha a
kisgyeľmek a3. é|etévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje a|apjźn még nem
érett az óvodai nevelésre, akkoľ a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig
tovább gond ozható az intézményb en.
osszegezve a btilcsődei alapfeladatok bizosítjĺĺk, hogy a kisgyeľmekek felkészĹiljenek a
közösségi életre, valamint a szociálisan hátľányos helyzetben é|o gyermekek
fe|zźnkőzhassanak.

Helyzetkép
Bölcsődénk a Csaľnok negyed és a Népszínhźn negyed közötti részen helyezkedik el.
TérségĹink átlagos fejlettségu területen ta|á|hatő, ahol jellemzőek a 4-6 eme|etes sűnĺn
beépített, kĺlzepes és jó állapotu bérhazak. A lakosság összetételére a változatosság, u

sokszínűség' a vegyes társadalmi rétegződés jel|emző.

19.
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Kerületünkľe jellemző a kisgyermekek folyamatosan gyarapodó szárna, ami k<jszönhető a
gyed extľának, mely azt eređményezi, hogy a b<ilcsődénk igen jó kihasználtságga| tud
működni.
Bölcsődénkben 7 4 férőhellyel rendelkezünk.

Kerületi adottságainkat tekintve valamennyi társadalmi ľétegből szźrmaző gyermek
megtalálható nálunk. Feladatunk az egészséges szociokulturális köľnyezet megteľemtése
illetve a gyermekek nevelése gondozása során mindig figyelembe vesszĹik az egyéni
szfüségleteket és igényeiket.

Biilcsődénk bemutatása
Intézményiink a Tolnai Lajos és a Béľkocsis utca éůtal hatźrolt teľiileten helyezkedik el.
Kétszintes újépítésiĺ épület (2013-ban épült), mely nagyon jó fényviszonyokkal rendelkezik.
A TücsĺjkJak bĺilcsődéĺuk74 férőhelyes intézmény.3 gondozási egységben 6 csopoľtszobában
folyik a gyermekek szakszertĺ nevelése, gondozása. Egységenként I2-|2 és 13.13 kisgyermek
van elhelyezve. Egy-egy egységben négy szak,képzett kisgyeľmeknevelő és egy technikai
kisegítőszeméIyzet|átjae|anapifeladatokat.

Az egységek külön életkor szerint kültinülnek el egymástól.
1 gondozási egység:
o Micimackó csoport

Mókus csoport
Altalában 13 hónapos kóľtól 19- hónapos koľig vannak a kisgyermekek.
2 gondozźsi egység:
o Méhecske csoport
o Pillangó csopoľt

ÁltaHban 2,5 éves koľtól 3 éves korig vegyesen vannak a kisgyermekek.
3. gondozási egység:

o Katica csoport

, o Cica csoport
Altalában 3 éves koru gyeľmekek vannak a csopoľtokba, akik mĺĺr szeptember l-től óvodába
mennek.

Személ}'i feltételeink:
Az SZMSZ e|őításainak megfelelően a Tiicsĺik-lak bölcsődében 24 fő dolgozói létszám
biztosított, amely 17 f(j szakĺlai munkataľs és 7 fo egyéb munkatĺírsból tevődik ĺissze.
Megoszlás szerint:
r I fő Bölcsődevezető
l I fő Élelmezésvezető
. 15 fü Csecsemő és kisgyeľmeknevelő
l ) fő Szakács
r I fo Mosónő
l Ą fő Technikai kisegítő

Az ercdményes munkavégzés érdekében a kisgyeľmeknevelők és a munkatarsak ľendszeresen
tészt vesznek továbbképzéseken, személyiségfejlesztő tréningeken, tovźtbbá a szakmĺín belül
egyéni érdeklődésköľĹiknek megfelelő képzéseken. A megszerzett új információkat
lehetőségeinkhez méľten a|ka|mazzlf,< a mindennapi munkankban.

Táľeyi feltételeink
A b<ilcsődei csopoľtjainkban eLhe|yezett targyi feltételek a gyermekek nevelését-gondozását
valamint abinonstryos szakmai munkankat segítik elő.
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Gyermekek á|tal hasznáIt helyiségekben a gondozást elősegítő tátgyak, eszközĺjk az
életkoruknak megfelelő magasságban vannak felhelyezve.

} Gyermekölttĺző:
Akadálymentesített folyosóról nyílik, ahol színes, jelekkel ellátott öltözőszekľények vannak.
Csoportonként a fali csempék vá|tozatos színiíek, mely kellemes hangulatban fogađja a
beérkező gyerekeket. Az ö|tözoben kihelyezett fa|ittjság tájékoztatja a szĹilőket az aktuális
infoľmációkľól. A gyermekek kézimunkái (rajzok, festmények, tagasztott képek) és az
iinnepeknek megfelelő díszítés színesíti az ínformźrciós táblát.
Könnyen megktizelíthető az öltözőből a csopoľtszoba illtetve a fürdőszoba.

} Ftirdőszoba:
Szorosan kapcsolódik a csopoľtszobźůloz és az o|tozőhöz. Innen üvegajtón kereszttil tálźútst
biztosít a kisgyermeknevelőknek a csopoľtszobáta. Felszereltségét tekintve2 đb gyerekmosdó
felette tfüör, 1 db beépített gyerekfiirdőkád, l db pólyáző aszta|,Z db gyermek wc, 1 db bili
mosó, 1 db színes polcos akasztós szekľény, amin a jellel ellátott törölktizők, pelenkfü,
pohaľak fo glalnak helyet.

} Gyeľmekszoba:
Minden gyermekszobĺĺnk alkalmas |z-|4 gyermek befogadásaľa. A szobfü berendezése
hangulatos, megfelelnek a mai kor elvárásainak. A játékeszkĺiztĺk a gyermekek életkori
sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő. A játékok minden
tevékenységformĺíhoz illenek, konstľuáló játék, utiínoző-szerep1áték, mozgásfejlesztő játék.

Két csopoľtszoba között az źújárhatőság megoldott, így a két szoba gyermekeire a
kisgyermeknevelők jobban tudnak figyelni a gondozási folyamatok során. A teraszła
közvetlen kijźtratvaÍla csopoľtszobából, ami megkĺinnyíti az udvaľhasznźlatot.

} Játszóudvaľ:
Az udvar szabaď mozgasteret és a szabad levegőn taľtózkodást biztosít a gyerekek szźlmźtta.

Az udvar 80%-ban fiives tertilet, aho| 2 db csúszda, 3 db homokozó és l db faházbiztositja a
felhőtlen játékot. Ny,ĺľi melegben vízpermetezőn keresztül hűsölhetnek a gyermekek, amit
nagyon szeretnek.
A t1Łó nap ellen a homokozók felett 3 db ĺĺľnyékoló van felszerelve, ami binosítja az
áľnyékot a homokvár építéséhez és a homoktorta sütéshez.
Hatalmas teriileten tľiciklizni, motorozni, |abdazni lehet, aĺrihez a szomszédház tuzfa|źra
festett kellemes színekkel tarkított kolibri madaras origami falfestmény biztosít jó hangulatot.
A falfestményt á|ta| nem csak a mi udvarunk lett színesebb, hanem az itt|akők is kellemesebb
kömvezetben élhetnek.
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> Só szoba:
Bölcsődénk büszkesége a Paľajdi kősóból kiépített sószoba. A kb. |2 m2 alapteľületen 5 m2
rácsos szerkezetbe 750 kg kősót és hangulatjavítő vi|ágítást helyeztek el. A sótömbök
felületéről a sóľészecskék kcinnyen a légtérbe illetve onnan a légutakba jutnak, ahol kifejtik
jótékony hatásukat. Javasolt légúti megbetegedések, allergiák, nátha, h<irghurut,
immunĺendszer erősítésére. A gyermekek prevenciós céllal kora ősztől-tavaszig hetente 2
alkalommal 20 percet vesznek részt a sószobában történő játékos foglalkozásokon.
Kiscsopoľtokban zenélnek, mesélnek, báboznak a kisgyeľmeknevelők a gyermekeknek. A
gyeľmekek nagyon szeretik a só szobát, meľt itt mindenkiľe kiemelt figyelem jut a kislétsziím
miatt.

} Főzőkonyha:
Az épület adottsága lehetővé tette számunkľa, hogy sajat főzőkonyhánk legyen, így helyben
készítjiik el az ételeket a gyeľmekeknek és a felnőtteknek.
2 szakácsnő és egy é|elmęzésvezeto |átja el a konyhai feladatokat. Az élelmezési
szabályoknak megfelelően a gyeľmekek ét|apjait a dietetikus, élelmezésvezető,
gyermekorvos, intézményvezető egyĹittesen a||itjak tissze, nagyfokú figyelmet fordíwa a
kiilĺinböző szakorvosi vélemények źt|ta| a|átétmasztott más-más diétás étľendľe' Az ételek
megfelelnek az egészséges táplálkozás kovetelményeinek, energia és tápanyag beviteli, illetve
élelmiszeľ fe|hasznźiási ajánlásokattarta|maző jogszabályban foglaltaknak. Intézményiinkben
napi 4-szen étkezés biĺosítunk a kisgyeľmekek számĺíľa.

} Egyéb helységeink
Yezętói iľoda' élelmezésvezetői iľoda, konferęncia terem, étkező, öltĺjzők, mosoda, mosdók.
Továbbképző teľmiinket, mely 30-40 fő befogadtĺsźra a|ka|mas maximálisan kihasználjuk. Itt
kollégáink tľéningjeit, továbbképzéseit, szülői értekezleteket' kézműves foglalkozásokat
taľtunk, sőt kiilsős személyek továbbképzéseire is helyet biztosítunk.
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Btilcsődei nevelés.gondozás célja' feladata
Bĺilcsődénk hozzájźĺru|, a gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítéséhez és figyelembe
vesszĹik az egyéni sajátosságokat, melyek a gyermekek öntevékenységének támogatásáva|

színvonalas, szakszeríĺ gondozás és nevelés keretein belül biztosítunk.

Btilcsődénk sajátosságai
Igen nagy hangsúlý fęktetünk a zenei nevelésre. me|y az &ze|mi biztonság kialakulásában'
anyanyelvi nevelésben fontos szerepet jźltszik. A zenei nevelés már a bölcsődébe keľüléskor
kezdődik, melynek a|apja az ének. Az ének bármely játéktevékenységhez tud kapcsolódni.
Fontos, hogy mindig alkalomhoz iI|(5 legyen az ének kiválasztása. Ha tomćzllllk' vagy
szerepjátékot játszunk, akkor ennek megfelelően válasszuk a hozzźi||ó éneket pl.''Süsstink,
süsstink valamit..'', arit főzőęskézés vagy homoktoľta sütésénél tudunk énekelni. Egy dalt
annyiszor énekeltink eI, ahźnyszoľ a gyeľmek igényli, mert az ének ritmusa, hangzásaragadja
meg a gyeľmeket és kelti fel érdeklődését, f,rgyelmét.
Az egészség megorzésére, mint bcilcsődei feladatra is nagy hangsúlyt fektetiink. Fontos az
egészségvédelem és a prevenció. Az egészségnevelés összetartozik a gondozással, a
szomatikus, a pszichés, az étze|mi, az értelmi, akaľati neveléssel, valamint a szociális
fejlődéssel. Mindennapjainkban próbáljuk kialakítani az egészségügyi szokásokat, az
egészséges életmódot, amelynek a jövőre nézľe alapoző je|legtik van.

Sajátos nevelési igényű g.vermekek ellátása (SNI)
2015. szeptember 1. napjától Józsefuarosban bölcsődénk napközbeni ellátást bizosít a sajátos
nevelési igényu gyeľmekek szźtmźľ:a. Jelentős szempont voltaz intézményĹink kivźůasztásźnźl|,
hogy az épületiink akadálymentesített és jól megkĺizelíthető tömegkĺizlekedéssel vagy
egyénileg.

Bölcsődénk 6 fő SNI gyermeket fud fogadni, akiket integľáltan az egészséges gyermekek
között 2 csopoľtszobában helyeztĺink el. A csoportszobák |étszźlma 10 fós ebből 3 fő SNI-s, 7

fő normál férőhely. Kiemelt feladatunkat ebben a gondozási egységben 5 fő
kisgyeľmeknevelő végzi, akik elhivatottak a speciális szĹikségletrĺ, fejlesztést igénylő
gyermekek elfo gadása terén.

Feladatunk a hátrényos helyzetíĺ gyeľmekek esetében a hźttrźnyok és következményeik
enyhítésére való törekvés. Az egész napos tevékenység a különleges gondozási igény
kielégítését szo|gá|ja csoportos vagy egyéni formában. Az egyéni fejlesztések érdekében
fejlesztő-tornaszobát alakítottunk ki, ahol heti rendszerességgel a foglalkozásokat a Fővĺĺľosi
Pedagógiaí Szakszolgálat VIIL keľĹileti Tagintézményének gyógypedagógusai vezetik.

Napiľend
A jól megszervezett fo|yaIrlatos és rugalmas napiľend a nevelés-gondozás feltételeit teremti
meg. Nagyfokú binonságérzetet, kiszĺĺmíthatóságot nyújt a kisgyeľmekek szźtrnára. A
napirenden belül az események követését úgy állítjuk {issze, hogy az a gyeľmekek
életkorának, fejlettségi szintjiiknek megfeleljen, valamint az ađott évszaknak is helytálljon. A
lehető legkevesebb vźrakozási idő legyen benne a gyeľmekek számfua.
A kisgyermeknevelők munkarendj e a gyeÍmekek napirendj e a|apján készül el.

Nyári napirend

6.00 Bevétel- Szfüség szerint fiirdőszoba hasznźiata, szabad játék
8.00 Reggeli-iiltetési soľľendben
8.30 Szabaďjáték a szobában' jó idő esetében készülődés azvdvarra, kimenetel
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9.35 Tizőrai
10.30 Nagy meleg esetén folyadék kíná|ása
10.55 Uđvarľól való bejovetel, fürdőszobahasznźtlata, ebédig szabađ jźték a szobában
1 1.30 Ebéd-tiltetési soľrendben, kézmosás
|2.00 Csendes pihenő
|4,45 Ebrędési sorľendben fiirdőszoba hasznźůata
15.00 Uzsonna-ültetési sorrendben
l5.30 Szabad játék az udvaron (szobában), folyamatos hazamenetel
18.00 Bĺjlcsőde zźtrása.

Téli napirend

6.00 Bevétel /kézmosás, szĹikség szerint fürdőszoba haszná|atl szabadjáték
8.00 Reggeli/tiltetési sorrendbeď.
8.30 Szabadjźĺék a szobában'
9.35 Tizőrai,késziilődés azudvarra.
10.00 Szabaď játék az udvaron' ľossz idő esetén aszobźtban.
10.45 Bejövetel az udvaľľól ültetési soľľendben, vetkőzés, ftiľdőszoba haszná|at.

Ebédig szabad játék a szobában.
II.20 Ebéd / ültetési soľľendben /
12.00 Csendes pihenő.
14.45 Ebredési sorľendben füľdőszoba haszná|ata.
15.00 Uzsonna / tiltetési sorľendben /.
15.20 Szabad játek a szobában.Hazaĺnenete|.
18.00 Bölcsőde zźtrása.
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Bti|csőde kapcsolattaľtási foľmái
A folyamatos és kölcsĺinĺis tttjékoztatást a kisgyermek fejlődéséről alapvetően fontosnak
tartjuk, mert így lehet a kisgyeľmek nevelését személyľe szólóan kialakítani és a családokat
bevonni a hatékony munkánkba.
A tájékoztatas a kisgyermeknevelők tészérőI: őszinte, hiteles és személyes a gyeÍmeki jogok
tiszteletben tartása mellett.

Foľmális:
} Családlátogatás: Minden gondozásba vett gyermekhez elóre egyeztetett időpontban

ellátogatnak a kisgyermeknevelők, melyľől íľásos felj egyzést készítenek.

} Sziilői értekezlet: Évente 2 alkalommal taľtunk intézménvünkben szülői éľtekezletet.
melynek témái :,,ov o dába megyek'',,,Bö1csőđés leszek !''

Az ,,óvodába megyek', értekez|ehe meghívást kap minden évben a Koszoľú napközi
otthonos óvoda vezetoje' hogy tájékoztatást nyújtson a szülőknek az ővodai beiratkozásról'
óvodai életľől. Mindig nagy |étszźtmban vesznek ľészt a szülők ezen az éľtekezleten' A
sziilők visszaje|zése alapjĺán nagyon hasznos dolgokat tudnak meg az óvodai beiľatkozással
kapcsolatosan, illetve lehetőség van félelmeik eloszlatásaľa és kérdéseik feltevésére.

A ,,bĺilcsődés leszek'' minden év július hónapjában keľiil megtar:tásra. E|őzí| években nagy
sikeĺrel volt megtaľtva, meľt A felvett gyeľmekek szülei 9D%o-barljelennek meg ezen az
értekezleten' ahol lehetőség van a leendő kisgyermeknevelőkkel megismerkedđ,
beszélgetni, betekintést nyeľni a majdani csopoľtszobába. Ezá|tal miíľ nem lesz iđegen a
beszoktatáskor való ta|á|ko zás.

} Szülőcsoportos beszélgetések: A szülők igényeinek megfelelően évente kétszer tartunk
ilyen formális összejcivetelt aszobatisztaságga|, önállóvá válással kapcsolatban.
Szülőcsopoľtos beszélgetéseket csoportonként is szerveziink. Ilyenkoľ nem csak a mi
általunk megadott témában beszélgetnek a szülőkkel a kisgyeľmeknevelők, hanem azokata
dolgokat is meg lehet beszélni, ami a napi gyermek bevételkor illetve kiadáskor idő
hianyában nem megoldható. Sikeres és népszeľĺĺ program' hiszen ilyenkor több idő van a
me gb e széIé sre illetve a s zülők tap aszta|atcseľej ére.
Egyéni időpontok kéľésére is van lehetőség, ahol a család egyedi problémájrának
megbeszélésére kerül.

} Nyíltnap
Kétszer tarhmk egy évben nyíltnapot, gyermeknapkor és kaľácsonykoľ. Nagyon szeľetik a
szülők ezt a kapcsolattaľtási formát, mert a kötetlen beszélgetések kapcsán sokkal több és
bizalmasabb infoľmációt oszthatnak meg a kisgyermeknevelőkkel. Nyílt napokon a szülők
betekintést nyemek bölcsődei életĹinkbe. Ilyenkor szinte minden szülő rácsodá|kozik a
gyermekére, hogy aszabadjátéktevékenység során milyen szépen játsziktźrsaíval, mennyi
mindent tanult agondozási mĹĺveleteknél, és szépen' fegyelmezetten iil az ębédné|.

> }Jazi gyeľmekoľvos és a védőnő
Bĺĺlcsődénkben a kisgyeľmeknevelők ťlgyelemmel kísérik a ńbízott kisgyeľmek
pszichoszomatikus fejlődését, felismerik az egészségąől eltéľő változásokat, állapotokat.
Ha a bĺilcsődébe jĺĺľó gyeľmeknél esetleg probléma meriil fel (pl.: a megszokottól eltérő
viselkedést mutat, de nem ennek nem csďádi hátteľe van), akkoľ a szülők tudomásával és
az intézményvezető bevonásáva| a je|zőrendszeren keresztül felvesszük a kapcsolatot a
területileg illetékes védőnővel illetve gyeľmekorvossal.

106



Infoľmális:
Napi beszélgetések reggel-délután a szülőkkel.
Reggeli bevételnél és a délutĺĺni kiadásnál a szülő illetve a kisgyeľmeknevelők
taj ékoztatj ek e gymást a ki s gyeľmelaő l.

} Hiľdetőt áb|élra kihelyezett infoľmációk.
Hiľdetőtáblaľa minden fontos információt kihelyeztink, arĺli a bĺilcsődében várható lesz pl:
ebédbefizetés, fényképezés, gyermeknap, ba||agás, bölcsődei zttrva taľtás időpontjai,
rovaľiľtás. Mindig az aktuális időpontoknak megfelelő a tájékoztatás.

) Intemet:
Az intemeten 2015. májustól a Jőzsęfvźtosi Egyesített Bölcsőđék egységes honlapot
készített, melyen a kerĹiletben található ö'sszes bölcsőde ľészletes infoľmációi, bĺilcsődei
jelentkezéshez sziikséges dokumentációi, íntézméĺyi fényképei megtalálhatók. Minden
intézményĹink mźs ezért a szĹilők ktilon tudnak ö,sszehason|itást végezni, hogy melyik
intézméĺý vá|asszák kisgyeľmekeí szźmźtra. A felvételt kérő szülők 7l%o-barĺ az internet
segítsé géve| v á|asztanak minket.

} Üzenő frszet:
Kisgyeľmeknevelők vezetik a gyeľmekről, mely folyamatos tźtjékoztatást nyújt a szĹilőnek
a beszoktatáskezđetétől. Negyedévenként szĹilői tajékoztatőt íľnak a kisgyeľmeknevelők a
gyermekek fejlődésével kapcsolatban' Nagyon szeretik a szĹilők olvasgatni a tájékoztatást
és ttibben vźůasz formájában leírjĺĺk az otthonukban töľtént változásokat, amik segítségek,
útravalók kisgyeľmeknevelőinknek. Fontos szemponfunk, hogy a fe|jegyzések konkľétak
és egyénľe szabottak legyenek.
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11.7. Kĺľlcĺ.Bolcsoon

1089 Bp. Vajda Pétęr u.37.
Fér(5he|y:72 fő

Nyitva taľtás
Hétfiótől-péntekig:

..!. 6'00-tól- 1 8,00-ig
Szombat-vasárnap:

* Zárva

Megktizelíthetőség
BKV jármiivekkel
.|. l-es villamos Megálló: Vajda Péter utca
* 24-es villamos Megálló: Golgota tér
{. 99.es busz Megálló: Vajda Péteľ utca

Személygépkocsival
* Azintézmény előtt a Vajda Péter utcában jó parkolási lehetőség.

Bölcsődénk feladatai, j ellemzői
Alapfeladatok
Bölcsődénkben a gyermekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásľól szóló 1997. évi XxX.
tcirvény értelmében: a személyes gondoskodás keľetein beliil a gyermekjóléti alapellátás
rendszerében biĺosítjuk a 0-3 éves gyeľmekek napkĺizbeni el|ětását, bölcsődei ellátás
foľmájában.

Ellátott célcsoport j ellemzői
Ellátĺási körĹinkbe tartoznak a VIII. keľületben lakó 0-3 éves gyermekek. A keľületben
jel|emző a szociálisan háttźnyos helyzetű családok, illetve a migráns gyermekek, családok
megielenése. Keľületiinkben közel tízezet gyermek él, kb. háromezer 0-3 éves koru. Itt van a
legtöbb szülőképes koľú nő, ugyancsak itt a legalacsonyabb a szülők iskolai végzettsége,
valamint a jövedelmi viszonyok is igen alacsonyak. Itt taláIhatőak a főváľos legrosszabb
állapotban lévő lakásai is.

Bölcsődénkben megtalźihatő gyermekek kĺizött vannak éľtelmiségi, jól szituá|t, magas
j övedelemmel, rendezett viszonyokkal rendelkező családok is.
osszességében elmondhatjuk, hogy bcilcsődénkbe járő gyetmekek illetve családjaik igen
vegyes képet mutatnak, hiszen megfaIá|hatóak a migľans családok, a szociálisan hátľányos
helyzetiiek és a rendezett, jó anyagi köľülmények között élő gyermekek is. Ezt mi kihívásnak
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tekintjük. Szeretnénk mindenkinek megfelelni és a felmerülő problémak megoldásában
segítséget nyújtani.
TapasztaIataink alapjan elmondhatjuk, hogy a legnagyobb hátranyok a csecsemők esetében a
mozgásfejlődésben -, anagyobb gyermekeknél a beszédfejlődésben ťrgyelhetők meg. Előbbit
amozgástérhiźnya, utóbbit a korlátozott nyelvi kódok hasznźiataokozza. Amint a gyeľmekek
b<llcsődébe keľülnek, illetve a feltételek adottak a věitozások bekövetkezéséhez, ezek a
lemaradasok maguktól megoldódnak.

A célcsoport gondozási szfüségleteikre való odafigyelés következményeként prioľitásként
fo ga|mazzllk meg a kĺivetkezőket :

{. a szocializácíős folyamat ľészeként elősegíteni a gyeľmek beszédfejlődését,
{. felismemi a gyeľmekek manipulációs késztetéseit és ehhez inger gazđag kĺimyezet és

eszközök biztosítźsa,
{. segíteni a gyeľmek kompetenciájának kialakulását, éshozzájátralni aLlhoz, hogy a gyeľmek

örömmel vegyen részt a gondozási műveletekben, örömét lelje oĺá||őságźtban,
fejlődésében'

{. a kisgyeľmeket helyesen támogatru a kulturhigiénés szokasok elsajátítźsźlban és az öná1.|ő

étkezés elsajátításanak folyamatában, az étkezésseI kapcsolatos szabályok megtanulasában,
{. minden gondozási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a kisgyeľmeknevelő fudja: a

csecsemőnek és a kisgyermeknek önmagával kapcsolatos attitiĺdjét, beállítódását,
viszonyulását, és felnőttekkel való kapcsolatát meghatźtrozza a mőd, ahogyan testi és
pszichés szfüségleteit kielégíti a környezete,

* alkalmazni a csecsemők és a kisgyermekek korszeľíi tétp|áLkozásźnak alapelveit,
a|ka|mazĺĺ a csecsemők és kisgyermekek étkezéséhez szfüséges, az a|<tiv részvételt és a
gyerekek önállóságát segítő eszkĺizöket, módszeľeket,

* figyelembe venni a gyeľmek mozgásfejlődését és teľmészetes mozgásigényét, ismerni a
szabadban va|ő mozgás-játék személyiségfejlesztő hatását, a levegőzés és napsugĺĺľzás
hatását a gyeľmek fejlődésére,

* ismemi az a|vás élettani jelentőségét, a különboző korí gyeľmekek átlagos alvásigényét és
ritmusát, valamint a lehetséges egyéni különbséget, illetve az alvás zavaruinak lélektani
hátterét ismemi és megfogalmazni.

Btilcsőde bemutatása' kvalitások
Bölcsődénk 1980-ban éptilt, Józsefuaľos, Tisztviselőtelepén ta|á|hatő, keľtváľosi, csendes,
nyugodt köľnyezetben.
IntézményĹink 72 f&őhe|yen, 3 gondozási egységben, egységenként 2 csoportszobával és a
hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, fiiľdőszobával, gyeľmekö|tozővel
rendelkezik.

Mint első koragyeľmekkori intézmény, biaosítjuk a családban éLő, harom év alatti
kisgyermekek _ életkorának és egyéni adottságainak megfelelő _ napkĺizbeni e||átását,
szakszeru gondozását-nevelését. Feladatunknak tekintjfü, hogy a gyeľmekek fejlődéséhez
szfüséges biaonságos, gyeľmekbatát _ hangulatos és esztétikus ktlrnyezetet megteremtsiik.
Nevelési pľogramjaiĺlk vźt|tozatosak, melyek mindig a játé|<tevékenységekhez kapcsolódnak.
Játékkészlettink színes és fantźľ;iát keltő' melyben minden gyermek megla|áLja a
fejlettségének és éľdeklődésének legjobban megfelelőt. JátszókertĹink gondozott, ápolt, zo|d
pźusit és biztonságos mozgástér szo|gźija a levegőn való tartózkodás, mozgásigény
kielégítésének élményét. Kisgyeľmeknevelőink - a több éves tapasztalat mellett _ szakirrłnyú
végzettséggel rendelkeznek. A kisegítő szemé|yzet lelkiismeretes munkája, gyermekszeretete
hozzájarul a szakmai színvonal emeléséhez. Saját főzőkonyhránk hźzias ízeive|, a korszeríi
táp|źt|kozási elvek ťrgyelembevételével biztosítja a bölcsődések és saját dolgozóink
étkeztetését.
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BöIcsődénk pedagĺógiai hitvallása
A 0-3 éves koľosńźĺ|y nevelésének gondozásának minősége
rendkívĹil megýatźtroző, hiszen az egészséget, a jó|étet, az
együttműködés képességét, a szociális készségeket és vágyat
mind-mind ezek az élmények befolyásolják. Ebben az
időszakban a szellemi, &ze|mi és szociális készségek
kibontakoztatása a legfontosabb feladat, melyhez egy holisztikus
szemlélehÍ a gyeľmek szükségleteire és jogain alapuló integľált a
szülőket és a tarsszakmákat bevonó pľogľaÍnÍa van szĹikség'
Hissztik, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen
szociális lény, akinek joga van derĹĺs, szeretetteljes légkĺirben,
elfogadó kömyezetben) a közösségben tevékenykedve, megkapni mindazokat a fejlesztő
hatásokat, melynek segítségével sokoldalú harmonikus személyiség válhat belőle.
Aľra töreksztink, hogy a gondjainkra bizott gyeľmekekbłőI a viIágra nyitott, fogékony,
érdeklődő, ĺinállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.

Intézményĺink küldetése, missziĺĎja
A szülők źital ńnk bízott gyeľmekeknek ingergazdag, pozitiv érzelmekkel teli, elfogadó
köz<isségben biztosítani harmonikus személyiségfejlődését, fudatosan kialakítani azokat a
testi, éľtelmi és szociális képességeket bennük (a sziilőkkel egyĹittmfücidve), amelyek
elősegítik az ővodai életbe való beilleszkedést.
A családi élet soľiĺn felmerülő gyeľmeknevelési problémáknál is szeretnénk a lehető legtĺibb
segítséget nyujtani. Bcĺlcsődénk szakembergańája és dolgozói nyitottak az t$ feladatokra.
TörekszĹink aĺľa, hogy szakmai munkank színvonala folyamatosan emelkedjen.

Mottónk:
,,HafÓlgłújtjuk a głermekben a vele szijletett szilcrát,

azzal mindig olyan magaslatokfelé nyitunk utat,
amilyenelcről álmodni s em mertünk volną,,

Kristine Bamett

Jtĺvőképůink
B<ilcsődénket egy olyan intézménynek szeľetnénk, ahol a szülők partnerek, és aktív résztvevői
a bĺilcsődei életnek, hiszen közös a célunk. Mindannyian fontosnak taľtjuk, hogy a
családokkal megfelelő egyĹittmfüĺidés alakuljon ki a gyermek optimális fejlődésének
érdekében. olyan intézmény munkájanak szeretnénk részesei lenni, ahol nyugodt légktir
taľtalmas szakmai eredményeket hozhat, melyek egyĹittesen szolgáljak a gyermekek, szülők
és a szakma éľdekeit.

Gyermekképünk
Egy vi|ágranyitott, nyugodt, harmonikusan fejlődő, élményekkel teli gyeľmek, aki képes saját
természetes kíváncsisźrya á|ta| tanulni és fejlődni; szeľetettel foľdul az őt köľülvevő világhoz
(kĺiľnyezetéhez, felnőttekhez, tźtrsaihoz), valamint konfliktusait, életében felmerülő
problémáit életkoľĺĺhoz mérten megfelelően fudja keze|ni, szfüség esetén segítséget kéľni a
megoldáshoz.

Gondozĺónőképĺink
Szakéľtelmtik segítségével a gyeľmekek mindennapjait színes, fejlesztő hatású
játéktevékenységgel tĺiltsék ki. Innovatív, befogadó módon ktizelítsen az tú nevelési-
gondozási elvekhez.
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Segítsenek megismerni a gyermeknek ĺjnmagát és az őt k<jrülvevő világot. A|apozzék meg a
gyermekben a megfelelő viszonyulásokat a vilźry dolgaihoz (szocia|izźlció, egészségnevelés,
ktirnyezeti nevelés).

Személyi feltételek
Dolgozói létszám:25 fő

Bĺllcsődevezetó I fo

5isgyermeknevelő: 14 fő
Elelmezésvezętő I fó
Technikai dolgozók: 9 fő

Kvalitások
A munkahelyen dolgozók attiťúdjéľe je|Iemző, hogy mindenki szfüségesnek érzi a gondozási
nevelési ľendszer építését, szabadságźlt' illetve asajátkoncepció kimunkálását.

A nevelési ľendszer kiépítésében dcintő jelentőségĺĺ a testiilet érze|mi, értelmi ráhangolódása a
feladatokľa' a kĺizös cél eléľése éľdekében.

A 912000. (VIII. 4.) SzCsM ľendelet írja elő a személyes gondoskodást végzők továbbképzési
kötelezettségét és a teljesítés lehetőségét.

Biilcsődénk táľryi feltételeĺ
Az intézmény ĺinkormrányzati fenntaľtású, amely
Budapesten a VIII. keľületben, a Népligethezköze|,
a Tisztviselőtelep voluáskotzetében mfüöđik.
Tágas keľt veszi körül, így e köľnyezet gazdagítja a
nevelési lehetőségeket. A bölcsődében 6 csopoľt
mfüödik, 3 blokkban, 72 ferőhellyel. Az
épülettinkben lévő óvodában 6 vegyes életkoru
csopoľt mfüödik, l44 féróhe|lye|. Az intézmény
közel van 2 általános iskolához is, ami azt a
lehetőséget hordozza magźtbarl, hogy a bĺilcsődébe
bekerült gyermek később az óvodába, majd az
iskolába is szinte azonos helyre jaľjon.

A táľgyi feltételeket úgy kell továbbra is fejleszteniink, hogy szolgá|ja a gyeľmekek
binonságát' kényelmót, egészségĹik megotzését, és lehetővé tegye a mozgás és játékigényfü
kielégítését.

Az optimálisan kialakított targyi köľnyezet a
gyeľmekek életkori sajátosságainak megfelelő
tevékenységte, mozgźsra osztonző' binonságos és
ízléses, elősegíti a gyermek önállósodását.

IntézményĹinkben tágas világos csoportszobfü
találhatók, mindegyik csopoľthoz élő sövénnyel
e|v á|asztott tágas keľtré sz tartozik.

A berendezési tźrgyak a gyermekek biaonságos
szabad mozgását szo|gá|jźk, ösztönzik.

Yjvá|asztásĺĺnál figyelembevettiik a korcsopoľtok szerinti sztikségletet, a mozgásfejlettségi
szintet, illetve a csopoľtok létszámát is'
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A csoportok bemutatása
Csibe csopoľt I. II.
- csecsemők

5 hónapos kortól masfél éves korig fogadjuk a
gyermekeket.
A blokk két szobából áll és szobánként 12 gyermeket
tudunk fogadni.
A Csibe csoportban ĺit szakképzett kisgyeľmeknevelő
|źtjae| a napi teendőket.

Filozóťránk
A kisgyermek fejlesztése számunkľa azt jelenti, hogy
olyan köľnyezetet biztosítunk szźmźlra, amely
éľzelmekben és intellektuálisan is gazdag. Éppen ezért a
berendezések és a j átékok megválasztásakor gau;dag szín-,
foľma- és anyag-világot tartottuk szem e-lőtt. Ezzel is
minél inger-gazdagabb köľnyezetet szeretnénk biztosítani
a gyermekek szénnára.

Nyuszi csopoľt I. II.
. nagycsopoľt

Másfél éves koľtól
gyermekeket.

korig fogadjuk a

A blokk két szobából á1l és szobánként I2-|4 gyeľmeket
tudunk fogadni.
A Nyuszi csoportban négy szakképzett kisgyeľmeknevelő
|átja eI a napi teendőket.

Filozófiank
Minden gyeľmek tanul, hogy mit, az attő| fiigg, hogy milyen hatások érlk. E'zért mi,
kisgyeľmeknevelők és a munkankat segítő szakemberek, szakmai felkészültségünkkel' illetve
a korosztálynak megfelelő táĺgyi köľnyezettel napľól-napľa igyekszĹink hozzájáru|ni a
gyermekek ideális fej lődéséhez.

Maci csopoľt I. il.
- tipegők

ffi
két és féléves



Két és féléves koľtól óvodakezdésig fogadjuk a gyermekeket.

A blokk két szobábólátl és szobánként I2-|4 gyermeket fudunk fogadni.

A Maci csopoľtban négy szakképzett kisgyermekneve|ő |átja el a napi teendőket.

Filozófrrĺnk
A gyermekek szeretnekjétszari, ez belső késztetésből fakad.
Ugyanakkoľ inspirálni is kell oketa jatekra, mivel ezafejlílđéstik egyik legfontosabb foľrása.
A fő mozgáselemeket, a finom-mozgásokat, a gondolkodási készséget mind a játékon
kereszttil sajátítják el. Éppen ezért anagycsopoľt esetében a játékvéiasztáskoľ a fő szempont,
hogy a fent felsorolt tevékenységeket ezzę| isjobban elő
tudjuk segíteni.

Btilcsődei nevelés.gondozás feladataink
A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban
nevelkedő kisgyeľmek napkĺizbeni ellátĺĺsnak és
esetlegesen kiegészítő szo|gźl|tatźlsoknak biĺosítasával
20 hetes _ 3 éves egészséges és a 20 hetes _ 6 éves
sajátos nevelésű igénnĺ gyermek testĹ és pszichés
szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés
elősegítése.

Eeészségvédelem. az egészséges életmód megalapozása
o a harmonikus testi és lelki fejlődéshez sztikséges egészséges és biztonságos kĺiľnyezet

megteremtése, a fejlődés támogatása
o a primeľ sziikségletek egyéni igények szeľinti kielégítése
. egészségvédelem, egészségnevelés, a köľnyezethez va|ő alkalmazkodás és az a|apvető

kultuľhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testiJelki haľmónia kialakulását és
megőrzését segítő napirend _ ezen belül: mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra
nevelés, pihenés, levegőzés, j áték, mozgás),

. szfüség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és koľrekciós feladatok
ellátása.

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése
. derĹĺs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerĺiléssel jaró nehézségek lehetőség szerinti

megelőzése, ill. csökkentése, a gyeľmekek segítése az esetlegesen áté|t nehézségeik
feldolgozásában,

. a kisgyeľmeknevelő-gyeľmek kĺizcitt szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat
kialakulásĺĺnak segítése,

o az ełYéni szfüségletek kielégítése a csopoľtban élés helyzetében, az én-tlđat egészséges
fej lődésének segítése,

C abiza|mon és elfogadáson alapuló taľsas kapcsolatok alakulásának, az egyittéIés szabá|yai
elfogadásanak, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,

o lęhetőségteremetés a gondozónővel és/vagy a taľsakkal közĺjs élmények szeruésére az éĺ-
érvényesítés, és a tolerancia egyensúlyánakirányábabefolyásolva a gyermek fejlődését,

o a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével
é s fenntaľtásával (me ghall gatás, fi gyelem, kéľd é sek megv áIaszo|ása),
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. aszocia]'izćrcíős problémáva|ki,szdő,1assabban fejlődő, érzékszewi és/vagy mozgássériilt, a
sajátos nevelési igényiĺ, a hźtrźnyos helyzehi, az e|hanyagolt gyeľmekek nevelése-
gondozása speciális többlet tĺirődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával.

A me gismerési folyamatok fej lődésének se gítése
. aL?. érdeklődés kialakulĹsának, fennmaradásának, eľősiidésének, az éľdeklődési kcjr

bővtilésének segítése,
. a gyeľmek életkoľanak, éľdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének

biztosítása,
o a gyermek igényeihez igazodő közĺjs tevékenység során élmények, viselkedési és

helyzetmegoldási mintfü nyújtĺĺsa,
o az önźi|ó aktivitás és a kĺeativitiís támogatása,
o az oná||ó véleményalkotásľa, a d<lntésre, avá|asztásravalő képessé válás segítése,
. ismeretnyújtás, a tájékozőđásnak, atapaszta|atok és élmények feldo|gozźsźnak segítése,
. a gyeľmek tevékenységének támogató-bátorítő odafigyeléssel kísérése, megerősitése, az

ĺinkifej ezés lehetőségeinek megteremtése az egy es helyzetekben.

Elelmezés
A modem táp|á|kozás-fudomanyi elvek szem előtt tartźsáva|, szigoruan ellenőrzött minőségi
k<lvetelményeknek (HACCP) megfelelően tĺiľténik.

A bcĺlcsődei élelmezés sorĺín az alábbial<ra fordítunk figyelmet:

* Az étel mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes ĺisszetételű legyen
{. A higiénés követelményeknek megfelelő legyen.
{. Megfelelő konyhatechnikai eljĺírásokkal elkészített és élvezhető legyen.
* Uj ételek, ľeceptek kipróbálása, mely alkalmazkodik a gyermek egészséges életmódľa

nevelési pľo gľamunkhoz.

Táp|źikozéts
Az étrendtink véitozatos, mindig idényszeríi,ízében tĺsszehangolt' valamint mindig szem előtt
taľtjuk, hogy az önálló étkezésre való nevelés szempontjából is megfelelő legyen.

Tevékenységĺ foľmák
Gondozás
Célunk, hogy minél szorosabb, bensőséges kapcsolat alakuljon ki a gyermek és
kisgyermeknevelője kozott, amelynek elsődleges feladata a gyeľmek testi szfüségleteinek
kielégítése. A gyeľmek aktív ľészvevője kell, hogy legyen a gondozási műveleteknek, ezze| is
se gítve őt a szo ciźńi s ko mp etencia kialak ítźľiáb an'.

Játék
A játékot a kisgyeľmekkoľ legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tekintjiik, s mint
ilyet a bölcsőđei nevelés legfontosabb eszkozének taľtjuk.
A legtöbbet akkor tehetjfü gyeľmekeinkért, ha mfu kisgyermekkorban megteľemtjfü
számukľa a szfüséges feltételeket.

Ennek érdekében fudatosan ťrgyeliink a következőkre:
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* napirend szervezésénél megfelelő idő jussoĺjáté|<ra
.} megfelelő légkĺir, hely eszkĺiz biztosítása
r.. gyermekek igényeire, jelzéseire reagálunk
* ajatékfuźnyítźs módja, a gondozónő szerepe.
{. megfelelő minőségű és színvonalú játékok biztosítása

Konklúzióként elmondhatjuk, hogy felismertijk azt, hogy a játék az ember életét alapvetően
befolyásoló jelenség. A játék lehetőségét a koľai életévekben magas színvonalon biĺosítani
tehát hosszabb távon megtéľĹilő befektetés.

Mozgás
A mozgásos játékok, a toma fejlesztik a gyermekek teľmészetes mozgásźLt 6áÍás, futás, ugrás,
stb.) Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő tigyesség' gyorsaság' állóképesség, de fontos
szerepfü van az egészség megőrzésében.
Nevelési cél: a mozgźs az egészség megszerzésére, megszilarditáséra, a szeľvezet
fejlődésének- növekedés, gyarapodás és testi képességek kialakításanak- elősegítésére és a
mozgásműveltség fej lesztése mellet örömfoľrasként kell' hogy szolgálj on.

Alkotó játék
A finommotoľikát fejlesztjfü a különböző technikfü bemutatásával. Papíľtépés, nyomdázás,
vágás, ragasztás, gyurmźuás' festés. A gyeľmekek egyéni ötleteit tĺĺmogatjuk. A
tevékenységeket az évszakokhoz és az ünnepekhezigazítjuk. A gyeľmekek alkotásait a szülők
számára is láthatóvá tesszfü.

Ének-zene. mondóka
A gyermekek érzelmi és éľtelmi fejlődésének segítése a beszédfejlődés az artikliláciő
fejlesztése, zenei tevékenységek végzése. A mondókakat ritmikus mozgássoľľal bemutatjuk,
tcĺbbször ismételjfü. A zenét a gyeľmekek hangulatától fiiggően hallgatunk, alkotómuĺlkźúloz
komolyzenei cd gyĺĺjteményĹinkből választunk. Elalvás elősegítéséhęz relaxációs zenét
használunk. ,Nem azenéttanuljfü, hanem azenéhezvezeto érzékenységet'' (Kokas Klrĺra)

Vers. mese
A veľs' mese nagy hatással van a kisgyermek étze|mi, értelmi (ezen beltil beszéd,
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A verselés, mesélés,
képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs he|yzet igy a kisgyeľmek számáĺa
alapvető érze|mi biaonság, egyszeĺTe feltétel és eredmény. Ezá|ta| fejlődik embeľ ismeľte,
empátiája, gazdagodik szókincse. A bölcsődében a gyeľmekirodalom klasszikus és koľtiíľs
miĺveknek egy aránt helye van.

Egyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhęz és megoldásához az
egymásľól és a kĺimyezet szépségérőI va|ő gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás,
gyĹimölcsnap előkészítése stb.). A helyzetek lényeges tanulási lehetőségek az egymásra épülő
elemekből álló műveletsorhoz igazodással' próbálkozás, az egyĹittmfüĺiđés és a feladatok
megosztása. Ezekkel a tevékenységekkel fejlesztjfü a gyeľmek íz|ését, esztétikum iľanti
igényesség ét, empátiás készségét.

Tanulás
A teljesítmény elváráshoz kötĺitt erőltetett ismeretgyarapításnak bĺllcsődénkben nincs helye. A
tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, illetve tevékenységbe
źryyazottan történik. A kisgyeľmekkori tanulás szinterei a kisgyeľmekkori élethelyzetek: a
gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A
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tanulás formái: utánzés, spontán játékos tapaszta|atszerzés, a kisgyeľmeknevelő-gyermek
inteľakciób ő| származó i smeľetszerzé s. é s szokáski a|akítás.

Kapcsolattaľtás
Szülőkkel
A bölcsőde nyitott minden érdeklődő szźtmźlrafiiggetlenül attól, hogy jelenlegi illetve jcivőbeli
gyermekľől van szó.
Az idejáľő gyermekek szülei bármikor bejĺihetnek és megnézhetik, hogy mi is történik
intézményĹinkben, milyen ellátást kapnak gyeľmekei.

Családlátogatás
A családdal való kapcsolat felvétel a gyermeknek és a szülőknek otthoni köľnyezetben való
megismerése, lehetőség szerint a beszoktatás megkezdése előtt, valamint a gyeľmek ébrenléti
idejében kerĹil sor. Ez a he|yzet lehetőséget ad a szĹilőnek, hogy bővebben infoľmálódjon a
bĺilcsődei életről, jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikľe a gyeľmekét
bízza. A családi élet az emberek intim szÍérájźthoz tartozik, ezért a családlátogatás
lehetőségének ajrĺnlásakor az időpont megvźůasztásakor a család látogatáskoľ a csaláđ
Iźúogatás alatt és után a csaláđ kívlĺnságait mindenekfelett tiszteletben kell tartani.

Fogadóóra
A vezetőnő és a kisgyeľmeknevelők előre megbeszé|t időpontban, illetve szfüség szerint
bármikor állnak a sztilők rendelkezéséľe.

Csoportos szülői értekezletek
Egy évben két alkalommal rendezett, aktuális eseményekĺől, progľamokľól, közös
feladatokľólvalótájékoztatźls'eszÍnecsere.

Sziilőcsopoľtos beszél getések
A sziilőkben felmeriilő aktuális kérdések (pl. szobatisztaság, alvás, agresszió, étkezés, óvodai
beíľatás, betegség megelőzés, elvaľások) megbeszélése.

Közös progľamok tervezése
A paľtneri kapcsolat erősítése érdekében a szülők is ľészt vehetnek pľogramjainkon (pl.
farsang, gyeľmeknapi keľti mulatság stb.)
Tapaszta|ataink azt mutatjfü, hogy ezek a ta|á|kozźtsi foľmfü mfüödőképesek, igény van
ľájuk, és szoľosabbá teszik a kisgyeľmeknevelők és szülők kapcsolatát.

Pszicholó gus tanácsadas
Intézménytinkben a kisgyeľmekek magas színvonalú gondozása és nevelése érdekében
tanácsadó pszichológus dolgozik. A pszichológus munkájával támogatja mind a bölcsődébe
jaró családokat, mind a bölcsődében dolgozókat. A sziilők a meghirdetett időpontokban ľészt
vehetnek szülőcsoportos beszélgetéseken, valamint igény szerint kérhetnek egyéni
tanácsadásľa időpontot.

Éľdekképviseletĺ ľ.ĺíľum
Szülői érdekképviseleti fórum a gyermekek és a szülők jogainak érvényesítése céljából
szervezőđott, melynek tagai a mindenkori bölcsődei csopoľtokból választott szülők.

Bölcsődénkben előforduló egyéb kapcsolattaľtási foľmák :
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{. faliújság
* Ílzenő füzet
* egyéni igények, problémlík esetmegbeszélések
* terveink közĺitt szerepel szülőklub szervezése' ahola családokat érintő témák, problémák

kerĹilnek előtérbe' valamint bemutatók, nevelési, fozési tanácsadást (szakemberek
bevonás áva|)' baba-mama tornát tervezĺink

Ertckez|etek ľcndjc
Minden hónap első szerdáján szakmai értekezletet tartunk, ahol a munkatervben vállalt havi
feladatokat e|emezziłk, terv ezzuk.

Évente két alkalommal a b<llcsődében szakmai napot tartunk, amikoľ ktilönböző témákban
kĹilsős szakembereket is meghíwa tapasztalatokat cseréltink, tudásunkat bővítjük. Terveink
k<iz<ltt szerepel taľsintézmények Látogatása, szakmai eszmecserék, melynek cé|ja jó
gyakorlatok áttiltetése munkĺánkba.

ovodával
Folyamatosan egyeztetj fü nevelési elveinket, kĺizös pľogramokat szeľvezünk
(intézménylátogatások, kirlíndulások, iinnepségek).

Katicás sajátosságok
Aĺomateľápia
Tudományosan bebizonyított tény, hogy az illóolajok paľologtatása hatékony eszkoz az
egészségmegőrzés érdekében. Btilcsődénk évek őta a|ka|mazza, és statisztikai adatok
bizonyítj ak ennek létj ogosultságát.

Zenehallgatás
Altatásnál a nyugodt légköľ biztosítása mellett, ellazulást segítő relaxációs, illetve tudatosan
megvá|asztott komolyzeneí gyujteményĹinkből választunk az alkotő munka alatt.

Ünnepeink
Mikulás
* házhoz jtin, ajandékokat oszt a gyeľmekeknek

Karácsony és húsvéti családi délutĺán
.t. ilyen alkalmakkor a gondozónők kézmúves technikakat

mutatnak be a szülőknek és gyeľmekeknek egyaránt (ezen a
napon a családokat vendégiil látjuk sĺiteménnyel és üdítővel,
ezze|is meghitt iinnepi hangulatot fudunk teľemteni).

Farsang
* a gyeľmekek és a gondozónők is jelmezbe bújnak, egész

napos a mulatság, zenebona, tánc, miegymás...

Anyák napjan
* az édesanyríknak gondoskodunk meglepetésről



Gyermeknap. amely eeyben évzaľó is
{.júniusban egész napos keľti mulatság a sziilők bevonásával,

amely során közös j átékok, kézműveskedés, zene-bona teszi
feledhetetle ĺlné a napot.

Napiľend

ll8



I l@-l ls:
Bejövetel, vetkőzés, kézmosás

114-12@: Bbéd

|2w-:r2Đ:
Mosakodás, fogmosás, készĺilődés a csendes pihenőhöz
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|2Đ-|4Đ
Csendes.pihenő

14Đ-l5@: Uzsonna

15@-l7Đ:
Szabadjáték a szobában, kiadás

15@-15tr:
Öltözés, készülődés az udvari
játé|<hoz

l5@-17Đ:
Szabadjáték az udvaron, kiadás

l5E-l7Đ:
Szabadjáték az udvaron, kiadás
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11.8. Bzros Kľzonr GynnnxnÁz

1083 Bp. Szigetvari u. 1.

Megközelíthetőség:
BKV jéľmíĺvekkel
o 9 busszal Megálló: Muzsikus cigányok parkja
o 83 trolival Megálló: Muzsikus cigĺányok parkja
o 24 villamossal Megálló: Magdolna utca

Személygépkocsival
Azíntézmény előtt a Szigetviĺr és a Magdolna utcában ťlzetós parkolási lehetőség van.

A Biztos Kezđęt Gyerekhaz biĺosítja a gyeľmekek szźtrnáta képesség-kibontakoztató
foglalkozást, állapotfelméľést, fejlesztést. A szülőknek a gyermekkel egyĹitt tĺjľténő
részlĺételét a foglalkozásokon, a sziilők szźlmźra személyiség- és kompetenciafejlesztést céLző,
valamint egyéb preventív célú programokat, közĺisségi ľendezvényeket. A helyi
szfüségleteknek megfelelően a szĹilők tészére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős
meghívott szakemberek általi tanácsadásokat biztosít. Szülői csopoľtos beszélgetéseket
szeflIez, illetve konzultációs lehetőséget biztosít. Különböző módszerek alkalmazásával segíti
a szülőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a gyeľmekkel való kommunikációjukról' nevelési
módszereikľől.

A Biztos Kezdet Gyerekhĺĺz nyitva tartźsa..
Hétfő:
Kedd:
Szeľda:
Csütörtök:

08.00 - 18.00,a családok fogadása 08.00 _ 13.00
08.00 _ 16.00,a családok fogadása 08.00 _ l3.00
08.00 _ l6.00, a családok fogadása 08.00 _ 13'00
08.00 _ 16.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00

Péntek: 08.00 _ 14.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00

Igénybevétel feltétele, hogy a család Budapest, VIII. keriiletközigazgatási teľületén éljen. A
Gyeľekhazat 0-5 éves koľú, intézménybe nem jĺĺľó gyeľmek és szülője, vagy nagykoru
kíséroj e láto gathatja. A megj elenés ĺinkéntes.

A családok a Biztos Kezdet Gyerekhaz mindęn programját, szo|gá|tatáLsźi téÍítésmentesen
vehetik igénybe.

A gyeľekekre iranyu|ő szolgtůtatások kidolgozźsa sorĺĺn figyelembe vesszĹik a gyermekek
erősségeit, esetleges fejlesztendő teľĹileteit és a csopoľt összetételét.

Minden hétnek előre megtervezett menete van. A heti terv fő vezérfonala, hogy a gyeľmekek
testi és szellemi fejlődésének minden szegmensét érintsĹik a mindennapi foglalkozások során.
Igyeksziink úgy szervezni, hogy a hasonló terĹileteket érintő tevékenységek azonos napokľa
kerüljenek, ezze| is eľősítve a gyeľmekekben a rendszerességet, a sziilőkben pedig a
kiszámíthatóságot.

Szabad játéktevékenvség: Gyeľmekhazunkban 8'30-10.00-ig szabadjátéktevékenység zaj|ik,
mely során a gyerekek a szülőkkel egyĹitt fedezik fel a világot, gyakorolj ák a mén elsajátított
mozgásformfüat, cselekvéseket, tapaszta|ják meg az alkotás örömét.
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Tizőrai biztosítása:10.00-10.30-ig tar:t a tizőraí étkeztetés. A tízőrait a szülőkkel együtt
készítjük el, figyelembe véve a korszeriĺ, egészséges étkezési alapelveket, a gyerekek életkori
összetételét. TörekszĹink a változatosságra, a szép tźia|ásra) a zĺĺldség, gyĹimĺllcs aľányok
ntivelésére. A gyerekek elsajátíthatják és gyakoľolhatjak az étkezési kultúrát: kézmosás,
terítés, evőeszkoz, sza|vétahaszná|at, poharból ivés, aszta|nál ülve evés, az étel megosztása a
tĺĺľsakkal.
Irlĺnyított foglalkozás: Hétfőn a hagyományos kisgyermek dalokat énekeljfü és az azt kísérő
mozgásformákat gyakoľoljuk, ezze| fejlesztve a gyerekek ritmus érzékét, ha|Lását,
egyensúlyérzékét. A gyerekek kezébe hangszereket adunk, hogy még inkább alkotóivá
váljanak a foglalkozásnak. Igyeksziink önkéntes szakembereket bevonni, így gyal<ran gitár-,
hegedűkí s é rct gazdagítja a pľo gramot.
Keddenként iranyított tevékenység foľmájában zajIanak a nagymozgásos foglalkozások.
Gyerek'hźnunk rendelkezik a beltéren használható fejlesztő eszk<izĺikkel, melyek szakszeru,
egyéni fejlesztést is segítő a|ka|mazásźůloz a konduktor nyújt segítséget. Udvarunk nincs,
ezéľt rendszeľesen szervezĹink kirandulásokat a szomszédos paľkokba és a kcizĺjsségi keľtbe,
ahol saját kertecskét is gondozunk.
Szeľdĺĺnként mondókĺázunk, mesét monđunk. Az ölbeli játékok, lovagoltatók, hĺicögtetők,
mondókával kíséľt mozgásfoľmák seľkentik a gyeľmek testséma tudatát, értelmi és érzelmi
fejlődését' az aÍrya-gyeľmek kapcsolatot, a k<ĺtődést.
Csütöľtöktin és pénteken kreatív, manuális
foglalkozásokat taľtunk, és ápoljuk a népi
hagyományokat. A finommotoľikát érintő
tevékenységek az alkotás öľĺimén túl élményt és
tapaszta|atot nyújtanak a kiilönboző texfuľájú és
szintl anyagok hasznáIatźxa| a kisgyeľmekek
szélrnźxa. A foglalkozások taľta|mazzźlk a pracli
festést, ecset és nyomda hasznźůatot, a fíĺzij.tt
gyurmával 1'orténő alkotast, tépést, ragasztást,
gyeľekolló hasznéĺIatot, színezést, fflzést stb. A
családokkal felelevenítjfü a néphagyomĺĺnyokat,
iinnepekhez kĺjthető játékokat, díszek elkészítését.
Kiilönĺisen odafigyeltink az tĄrahasznosításra, köľnyezetfudatosságra, rémutaíĺa arra, hogy a
ľégi dolgokból kľeatívan készĹilt játékok tcibblet értéket jelentenek a gyerekeknek, és
pénnfucakímélők is.

MegĹinnepelifü a születésnapokat. megtartjuk az aktuális
ĺinnepnapokat, megemlékeztink a jeles eseményekľől. A
hétkĺĺznapok biztonságot nyújtó, ám hosszú távon monoton
ritmusát az tinnepek megtörik. Az egyeđi dekorációk, kellékek,
rituálék emelkedetté teszik a hangulatot, a gyerekek átétzík a
kĹil<ĺnlegesség élményét, a tÚIeľadő érzelmek megélésének
lehetőségét.

A sziilők szźlmára szewezett tevékenységek szakmailag alapvető
fontosságfüat, hiszen a korai gyeľmekkoľban a szülői minta
meghatźroző hatású, elsődleges foľrás. Tĺjreksziink a szülői
szęrep megeľősítésére, a szakmailag megfelelő minta nyújtásríra.
A Gyerekház segítséget tud nffitani a rokoni, családi témlaszt, pozitiv megerősítést nélkĹilöző
édesanyĺĺknak, akik a mindennapi feladatokkal' a gyeľmekneveléssel magányosan,
elbizonýalanodva kĺ.izdenek.
A sziilői forumok. rendszeres beszélgetések alkalmat teľemtenek az aktuális problémák,
kéľdések, nehézségek, öľtimĺik és sikerek megosztásáľa, feldolgozásźra. Rendszeľes téma a
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gyermek fejlődésével együtt jaró életkori sajátosságok' a fejlesztési lehetőségek, sziLői
szeľepek, szobatisztaság, dac korszak, étkezési alapelvek és szokások, higiéniai normák,
testvéľfeltékenység, kĺjtődés-leválás stb.

Szakemberek meghívásával segítjfü a szĹilők
képzését, a gyermekek elmaľadásĺĺnak feLtźtrásźĺt, a
szakszeru fejlesztési lehetőségek megismerését. A
védőnő, a gyeľmekoľvos' a pszichológus, a konduktor
és a dietetikus az általános tájékoztatáson túl egyéni
tanácsadást is taľt, szfüség szerint felméri a gyeľekek
źůIapotát, és megfelelő szakemberhez irányítja a
családot.

A háztaľtási ismeľetek keretében az édesanyák megtanuljak a kézí és gépi vaľrás, javitás, játék
készítés fortélyait. Szerdánként a szĹilőkkel sütiink-főztink, elsajźĺiwa ezze| a különbĺiző
konyhai technikákat, taľtósítási eljĺĺľásokat. Célunk, hogy az édesanyák egészséges, olcsó,
vá|tozatos, kĺinnyen elkészíthető ételeket ismerjenek meg, és ezeket beépítsék a család
táp|á|kozási szokásai kozé. A Gyerekhaz rendelkezik mosó- és sztritőgéppel, gyeľmek
ftirdőkáddal, amit a sziilők igény szeľint használhatnak.

A családi nyaľalás Magyarkúton mźr hagyomĺĺnya a józsefuaĺosi Biztos Kezdet
Gyeľekháznak. A ľendszeresen jań családok kiegészülve a nagyobb testvéľre|, az apá|&a|

vehetnek tészt a progľamon. Ez az interzív együttlét módot ad a családok fokozottabb
megismerésľe, jelentős a kcizĺisség építo ereje, és hatalmas élméný nyujt minden
résztvevőnek.

Számítógép. intemet használat. és ügyintézés is gazdagítja a szülőknek nyújtott szolgáltatást.
Amennyiben ez nehézséget okoz, segítiink az onéIettajz megírásban, źi|ásajźnlat beadásában,
albérlet keresésben, báľmilyen hivatalos levél elkészítésében.

Könyv. eszköz kölcsönzéssel is tĺámogatjuk a családokat. A gyeľmekneveléssel kapcsolatos
szakkönyvek, légzésfigyelők, babakocsik, külĺinböző eszközök kĺjlcsĺjnzésére nem csak a
rcgiszttźit Gyerekhazat |túogatőknak van lehetőségfü, hanem a keľület más rászoruló
családjainak is.

A kĺizösségi ľenđezvények is fontos pillérei aGyereh'hźz mfüödésének. A helyi közösséget is
építő pľogľamok lehetőséget adnak a Gyerek'hźz megismeľtetésére, a helyi lakosság
megsző|ításĺĺľa, el éľésére.

Csere-Bere Nap alkalmával lehetőséget adunk a környékbeli családoknak, hogy a mlíľ kinőtt
vagy megunt ruhákat, játékokat e|hozzők, és helyette a szźĺľnil<ľa megfelelőket kiválogassĺĺk
éshazavigyék.Ezt arcndezllény egy közeli bĺilcsőde udvaľán rendezzfü meg, ahol megfelelő
tér áI1' rendelkezésľe a kipakoláshoz és válogatáshoz.

APaLánta Jtúszőház até|i időszakban szombat délutánonként akornyezo bĺilcsődékben zaj|ő

nyitott pľogľźrm' ahol a családok megismerkedhetnek a bölcsődei élettel, a játékokkal,
tanácsokat kapnak gyermeknevelési kéľdésekben. A szabadjáték melleÍt az évszaknak és

ĺĺnnepeknek megfelelő manuális tevékenység folyik.
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A Gyereknapi rendezvényiink is nyitotĺ, egy kerületi paľkban tartjuk. Igyekszünk zenéve|
kísért gazdag pľogramot ĺjsszeállítani, hogy a komyező lakosság bepillantást kapjon a
Gyeľekhaz taľtalmas életébe, és megismerhessen egy ĺisszetaľtó kĺizösséget.

Szakmai együttmfüödés keľetében folyamatosan kapcsolatot tartunk a helyi kisgyeľmekes
családokkal foglalkozó intézményekkel, szakemberekkel :

- Biaos Kezdet progÍam általkijelölt mentorľal,
- JózsefuarosiEgyesítettBölcsődével,
- Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekvédelmi Kĺizponttal,
- Józsefuĺĺľosi Pedagógiai Szakszo|gá|atta|,
- JózsefuarosiVédőnőiSzolgálattal.

Havi rendszerességgel tarfunk teameket, ahol a szakmai és mfüĺjdési kéľdéseket tervezziik,
vitatjuk ffiog, aktuálisan kĺ'ilső szakemberek bevonásával. Szfüség szerint
esetmegbeszéléseken veszĹink részt a gyerekek és a családok minél hatékonyabb segítése
érdekében.

t2. MrcĺĺÉxr,Bľnx

|2.I. Az Intézményvezeto és a tĺirvényes képviselő közötti megállapodás.
|2.2. A JEB bölcsődéinek hrĺziľendje.

Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezetó

ZARADEK

A Jóaefvdrosí Egłesí.tett Bijlcsődék Szakmai programjót Budapest Fővdros WII. keriilet
Jóaefvdrosi onkormdnyzat Képvíselő-testiilete szdmú hatdrozatdval 2016.
januúr 01. napí hatdllyal hagłta jóvtĹ

Budapest, 2015. december

dľ. Kocsis M:áúé
polgármesteľ
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Józsefvárosi Egyesített Biilcsődék
Kiizponti Szerv ezeti Egység Jt3ffit#ť-

A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi )ooil. töľvény (Gyvt)
32. $ (5) bekezdés a) ponda éľtelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a
megkezdése előtt, állami fenntaľtású iĺtézmény esetén az intézményvezető, a kérelmezővel,
illetve törvényes képviselőj ével írásban megállapodást köt.

MEGÁLLAPoDÁS

amely létrejött egyrészĺŕĺ| a

Józsefuárosi Eryesített Btilcsődék (JEB)
székhely címe: 1083 Budapest, Szigetvĺĺľi u. 1.

adő szźlm: | 69225 4 5 -2 - 42
képviselőj e : Ko scsóné Kolkopf Judit, intézm ényv ezeto,
mint személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti a|ape||átást _ gyeľmekek napközbeni
e|Iátását (a továbbiakban: biilcsődei ellátást) - biĺosító intézmény (a továbbiakban:
Intézmény),

másrészľől

Kérelmező (a továbbiakban: ryermek)

születési neve:
sziiletési helye, ideje:
állampolgársága:
aÍLyja neve: ------------
lakóhelve:
taľtózkodási helve:
mint bölcsődei ellátást igénylő gyermek tĺiľvényes képviselője (a továbbiakban: Képviselő)

a továbbiakban egyĹittesen Felek között alulírott helyen és napon, az alźtbbí feltételek szerint.

1. Felek jelen megállapodást a Gyvt, a személyes gondoskodást nffitó gyeľmekjóléti'
gyeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műkĺjdésfü
feltételeiről szóló |5lt998. (Iv. 30.) NM rendelet (NM rend.), valamint a Budapest
Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuaĺosi onkormźnyzat I8l20I5. (III.27.) sz. önkoľmźnyzati
ľendęletével módosított bolcsődei térítési díjakról sző|ő 13120|2. (I.23.) <inkormányzati
rendelet (oR) alapjan kĺitik meg.

2. Képviselő a bĺjlcsőđei ellátást az a|źtbbi kiskoru gyeľmekĺe igényli:
Gyermek neve:
sziiletési neve: -----
születési helye, ideje:
állampolgáľsága: ------
anyja neve:
lakóhelye:

Tel./fax: +36-I /210-9188:
+36-I/303-1767

www.bolcsode-bp08.hu

email : jeb@bolcsode-bpO8.hu

1083 Budapest, Szigetváľi u' 1.
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Józsefváľosi Egyesített Btilcsődék
Központĺ Szeľvezeti Egység JJ3imTť'

tartőzkodźlsi helve:
T AJ szźmla: ------------

3. Az NM renđ. 36. $ (1) bekezdése aIapjan bolcsődébe a gyermek húszhetes koľától
harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a
gyeľmek a harmadik életévét betĺjlti.

4. A GyVt 32. g (7) bekezdése szerint jelen megállapođás az alábbiakra terjed ki:
. a biilcsődei ellátás kezdetének időpontja: 201
. n megállapodás hatáľozottidőtartamrĺ: minden év maľcius 31. napjáig taľt.
r Ą gyeľmek szźlĺrlźlra nyújtott szo|gá|tatások és ellátások tarta|ma, módja:

szo ciaIizźrci ó se gítése,

segítése,

A megállapodásban foglaltak évente feltilvizsgálatľa kerülnek! A felülvizsgálat
eredményének alapjan az intézményvezető dönt az ellátás további igénybevételének
lehetőségéľől és a megá||apodás meghosszabbításĺáľól.

5. A Gyvt 146. $ (1) bekezdése éľtelmében a bölcsődei ellátas keretében biztosított
gyermekek napkozbeni el|átásźÉrt személyi térítési díjat (étkezés, gondozás) kell ťlzetni.
A téľítési díjat az ellátást igénybe vevő gyeľmek esetén a sztilői felügyeletet gyakorló
szĹilő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban egyĹitt: kötelezett) az Intézménynek
fizeti meg.

A bölcsődei ellátás esetében a téľítési díj kiilön keľül meghatáĺozźsra a
gyeľmekétkeztetésre (továbbiakban: étkezési díj) valamint a gyermek gondozźsáľa,
nevelésére' nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban:
gondozási díj), melyet a Budapest Főviĺľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat
l8l20|5. GII.27.) sz. önkormźnyzati rendeletével módosított bĺjlcsődei térítési díjakľól
sző|ő 13 l 2O|2. (I. 23.) ĺinkoľm ányzati ľendelet (oR) szabályoz.

A ryeľm ek étkeztetésre vonatkozó szabályok:
A Gyvt 148. $ (1)-(3) bekezdései, valamint (5) bekezdése alapjĺĺn a kotelęzett źútal
ťlzetenđł5 étkezési díj összegét az intézményvezető konkĺét cisszegben á||apitja meg, az
OR alapjan.

www.bolcsode-bp08.hu

email : ieb@bolcsode-bpO8.hu

Tel./fax +3 6-l /210-9 1 88:
+36-I/303-r767

1083 Budapest, Szigetvári u. l.
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Az étkezési díjat az intézményvezeto az éIe|mezés nyersanyag költségének egy ellátottľa
jutó napi összege általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett
étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív keđvezményeknek
a figyelembevételével állapítja meg (a kedvezmények a tajékoztatőban).

A szülő źita| ťĺzetendo étkezési díj 457,- Ftlfőlnap.

Az étkezési díjat az intézmény nyitvatartási napjaiľa vonatkozóan havonta, targyhónap
10. napjáig kell megfizetĺi, az igénybevett étkezési napok szźtmaa|apján.

A gondozásra vonatkozĺó szabályok:
A gondozási díj méľtékét az oR alapj án az intézményv ezető határozza meg.

A gondozási díjat havonta, trĺľgyhónap 10. napjáig kell megfizetni a személyes
gondoskodást nytijtó gyeľmeĘóléti alapellátasok és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáľól és az igényléstikhoz fe|hasznźiható bizonyítékokĺól sző|ő 328/20||.
(XII.29.) Korm. ľendelet (továbbiakban : rendelet) alapj án.

A ľendelet 9.$ (3) bekezdése szerint a goĺdozźlsi díjat akkor is teljes hónapra kell
megállapítaní,haa gyermek azel|átást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

a.z oR 5. $ (2)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapjan a sztilő á|ta| fizętendő gondozási dť1

összege a család egy főľe eső jövedelmének az oregségi nyugdíj mindenkoľi legkisebb
összegéhez (20|5. évben: 28.500,- FĐ viszonyított arányában vá|tozlk az a|ábbi
táb|azatb an fo glaltak szerint.

Jövedelem alsó
határa

Jövedelem felső
határa

Gondozási díj
Ft/főlnap

0,- Ft 70.000.- Ft 0.- Fr

70.001.- Fr 100.000.- Ft 210.- Ft

100.001.- Fr 130.000.- Ft 350"- Ft

130.001.- Ft 150.000.- Ft 450,- Ft

150.001.- Ft 200.000.- Ft 600,- Ft

200.001.- Ft 250.000.- Fr 800,- Ft

250.001.- Ft 1000,- Ft

Jövedelemnvi|atkozat hiánvában 1500,- Ft

A Gyvt. l50. $ (3) bekezdés b) pontja értelmében - bölcsőde ellátás esetén' ha a
Fenntaľtó az étkezési díj mellett gondozási díjat is megállapít _ a ťlzeteĺdő ĺlsszes térítési
đíj ĺisszege gyeľmekenként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó
ľendszeľes havi nettó jĺjvedelem 25%o-át.

Tel./fax: +36-112 I 0-9 I 88:

+36-|ĺ303-|,|67
www.bolcsode-bp08.hu

email: jeb@bolcsode-bpO8.hu

1083 Budapest Szigetvari u. l.
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A biilcsődei ellátást ĺgénylőre vonatkozó adatot téľítési díjak:

Gyeľmek neve:
Sziil. hely, idő:
A család jövedelemigazolásai a|apjänmegállapított téľítési díj ellátasi naponként:
o étkezési díj:
o gondozási díj:

;Ft/nap.
,- Fťnap.

A GyVt 148. $ (6) bekezdése alapjĺán,ha a kcitelezett a térítési đíjakat vitatja, illetve annak
csökkentését vagy elengedését kéľi, a téľítési díjakÍól szóló éľtesítés kézhemételétől
szálmított nyolc napon belüla Fenntartóhoz fordulhat.
Fenntaľtó: Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuĺĺrosi Önkoľmányzat (cím: 1082
Budapest, Baross utca 63-67. szám)

A Gyvt 42. s (l) bekezdése szerint a bĺjlcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napktizbeni el|źtását, szakszeru gonđozásźlt és nevelését biĺosító iĺtézmény.

A bölcsődei ellátas megszűnésének esetei a 15l|998. (Iv.30.) NM rendelet 43.$ alapjan:
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 36. $ (2) bekezdésében
meghatlíro zottak alapjan augusztus 3 1 -i g,

b) a sajátos nevelési igényu gyermek esetén a 41. $ (2) bekezdésében meghatáľozottak
a|apjźn, annak az évnek az augasztus 3l -ig, amely évben a hatodik életévét betĺilti,
,,c) az a) és b) pont alá nem tartozó głermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) január I-je és augusztus 3]-e kôzott tölti be, az adott balcsődei nevelési év végéig,
cb) ha szeptember l-je és december 3]-e kazatt fulti be, a lavetkező btilcsődei nevelési
év végéig.''

A btilcsődei ellátas megszĹintetésének esetei :

r ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt
bölcsődében nem gondozhatő, illetve magataľtása veszélyezteti a tĺĺbbi gyeľmek
egészségét.

. a Gyvt. 37lA. $ (2) bekezdése értelmében az ĺinkéntesen igénybe vett gyeľmekjóléti
ellátás megsziintetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek
alapjźn az intézményvezetó az ellátást megsziinteti. Az ellát.ís a megegyezés
időpontjában, illetve ennek hiĺĺnyában a megállapodásban foglaltak szeľint szűnik
meg.

. A Gľm. 37lA. $ (3) bekezdése szerint az íntézményvezetó az önkéntesen igénybe vett
gyermekjóléti ellátást megszĺinteti, ha a jogosult a hźzirendet ismételten súlyosan
megsérti, vagy az e||átás feltételei, okai mar nem állnak fenn.

r Amennyiben a gyeľmek bölcsődei e||atasát több alkalommal és legalább egybefiiggő
10 napig indokolatlanul nem veszi igénybe, az a gyermekjóléti alapellátĺís keretében
biaosított gyeľmekek napközbeni ellátásanak (bĺĺlcsőđei ellátás) megszűntetését
vonhatja maga után. Az ismételt indokolatlan kĺźnyzás a hźz;irend súlyos
megsértésének minősül! Indokolatlan hlźnyzás esetén a szülő, tcirvényes képviselő

6.

7.

8.

Tel./fax: +3 6-I /210 -9 188:
+36-1/303-1767

www.bolcsode-bp08.hu

emai I : jeb@bolcsode-bpO8.hu

1083 Budapest' Szigetvári u. 1.
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részére levélben felszólítás keľül kiküldésre, hogy igazolja a gyermek távollétét.
Amennyiben eITe a levél kézhezvételéto| szźlmitott 5 napon belül nem kerül soľ' a
gyeľmek bĺilcsődei j o gvi szonya me gszĹintetésre keriil.

A Gyvt. 37lA. $ (4) bekezdése alapjźn az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett
gyeľmekjóléti ellátás megszĹintetéséľől, illetve az ellene tehető panaszról íľásban éľtesíti a
jogosultat, illetve tcirvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve
törvényes képviselője az éľtesítés kézhenéte|étó| számított nyolc napon belĹil a
Fenntaľtóhoz fordulhat.

9. A bölcsődék a Gyvt. 35-36, $-a alapján Érdekképviseleti Fórumot míĺködtetnek, melynek
munkájában a szülők, a dolgozók és az onkormźnyzatképviselői vesznek részt.
Az Erdekképviseleti Fórum dont az elé terjesztett intézményi panaszokľól, intézkedéseket
kezdeményez az Oĺlkormźnyzatná|, az A|lalrli Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
füvłírosi, megyei intézeténé|' és más hatískönel rendelkező szervnél.
Az Érdekképviseleti Fórumnak cimzett panastĺ az intézményvezetőnél kel l benyuj tani.

l0. A Gyvt 33. $ (1)' (2) bekezdésében foglaltak éľtelmében a szeméIyes gondoskodás
feltételeiľől a kérelem benyújtásakor, ellátás esetén az ell'źfiás megkezdésekor tájékoztatru
kell az e||átásra jogosult gyeľmeket és ttiľvényes képviselőjét. Az ellátás
igénybevételének megkezdésekor a gyermek ellźtasát biĺosító tagintézménv az
alábbiakĺó l táj ékoztatj a a törvénye s képvi selőt :

a) az e||átás tartamáról és feltételeiľől,
b)azintézméĺyźůta|vezetett,ľeávonatkozőnyí|vźntaľtásokľóll,
c) az e||źttásra jogosult gyeľmek éshozzátartozőiközotti kapcsolattaľtásról, kiilönösen
atźlvozás és a visszatérés rendjéľől
d) azéfték- és vagyonmegőrzés módjaľól,
e) az intézmény hźľ;irendjér o|,

fl panaszjoga gyakoľlásának módj áĺól'
g) afizetendő térítési, illetve gondozási díjról,
h) a jogosl'llt jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumĺól.

Tagintézmények:
Mini-Manó Bölcsőde
Babóca Bölcsőde
Játékvźtr Bĺilcsőde
Gyermekkeľt Bölcsőde
TücsĺikJak Bölcsőde
Fecsegő-tipegők Bölcsőde
Katica Bölcsőde

1083 Bp. Baross u. 103/a.
1083 Bp. Baross u. II7.
1085 Bp. Horánszky u.2|.
1082 Bp. Nagy Templom u. 3.
1084 Bp. Tolnai Lajos u. 19.
1087 Bp. Százados út 1.

1089 Bp. Vajda Péteľ u. 37-39.

l A törvényes képviseló kiiteles az intézménvi nyi|vántartásokhoz szükséges adatokľól és az azokban
tiirténő változásokľrĺ| 15 napon belül információt szo|gá|tatni!

T e|.ĺfax: +36- 1/2 l 0-9 l 88:

+36-1/303-1767
www.bolcsode-bp08.hu

email : ieb@bolcsode-bp08.hu

1083 Budapest, Szigetvári u. 1.
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ll. Képviselő jelen megállapodás a|źúrásáva| igazo|ja, hogy a megtůLapodás egy eredeti
péIdányát, valamint a személyes gondoskodás feltételeiľől szóló szóbeli tájékoztatást a
tagintéz:nényben megkapta. Képviselő jelen megállapodás a|źirásáva| tudomásul veszi a
tagintózmónyben folyó gondozó.ncvclő munkĺĺĺól és a 10. pont ,,a-h'' pontjaiban
felsoľoltakról szóló szóbel i tájékoztatást.

Budapest,201

a JEB képviseletében
Koscsóné Kolkopf Judit

intézménwezető

Eľről éľtesülnek:
1. Tcirvényesképviselő
2. JEB Központi Szervezeti Egység
3. JEB tagintézmény

gyermek töľvényes képviselője

ERTESITO
cyBnľĺexńľxľzrBrÉs ľÉnÍrÉsI oÍĺ,ł

Gyermek neve:
Sziil. hely, idő:
Egy főre jutó jövedelem:
Megállapított térítési díj összege:
Megállapított téľítési đíj fizetésének kezdő időpontja:

Buđapest,201.

Koscsóné Kolkopf Judit
intézménvvezętő

bölcsődevezető

ÉnrBsÍro
coľnozÁs rÉnÍľÉsl oÍĺĺ.

Gvermek neve:
Szül. hely, idő:
Egy fore jutó jövedelem:

Tel./fax: +36- 1/2 1 0-9 I 88:

+36-r/303-t767
www.bolcsode-bpO8.hu

email: jeb@bolcsode-bp0

1083 Budapest, Szigetváriu. 1.
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Megállapított gondozási díj összege:
Me gál lapít ott gondozás i díj frzeté sének kezdő időpontj a :

Budapest,20l.

Koscsóné Kolkopf Judit
iĺ:ŕ;ézménwezetó

bö1csődevezető

ľÁĺÉrozľ,ł'ró

A gyeľmekek védelméről és a gyámiigyi igazgatásľól szóló 1997. évi x)oil' t<irvény (Gyvt)
146. $ (l) bekezdése alapjĺĺn, a szeméIyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti alapellátás
keretében biztosított gyermekek napközbeni e||áÍźLsaért térítési díjat (étkezés, gondozás) kell
ťlzetru.

A Gyvt l48. $ (1)-(3) bekezdései, valamint (5) bekezdése alapjĺán a kötelezett á|tal ťlzętendő
téľítési díj összegét konkrét összegben az intézményvezeto źi|apítja meg a Budapest Főváros
VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a bölcsődei térítési díjakról
szóló 13/20|2. (II. 23.) önkoľmanyzati rcndelete tźlrgyévi módosítása és a noľmatív
kedvezmények figyelembevételével.

Normatív kedvezmények:
- A ľendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részestilő családok

mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási dij ťlzetése alól. Számukĺa a bĺilcsődei
ellátás térítésmentes. (Kéľelmezni a lakóhely szerinti illetékes jegyzőnél kell.)

- A 3 vagy több gyeľmeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj, és a gondozísi
đíj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes. (A családi pótlék MAK
vagy akifizetésről szőIő igazolás és nyi|atkozat alapjrĺn.)

- A taľtósan beteg vagy fogyatékos gyeľmeket nevelő családok mentesiilnek az étkezési
díj, és a gondozási díj fizetése alól. Szlímukĺa a bĺilcsődei ellátás térítésmentes. (MÁK
igazo|ása alapjan.)

- Azok a családok, amelyekben a szülő nyi|atkozata a|apján az egy főľe jutó havi
jĺlvedelem osszege nem haladja meg a kĺjtelező legkisebb munkabér szeméIyi
jĺivedelemadóval, munkavállalói, egészségbiaosítási és nyugdíjjárulékkal csĺlkkentett
összegének |30%-át (20|5. évben: 89.407 '. Ft) mentesülnek az étkezési díj fizetése
alól.

A kedvezmények igénybevételének feltétele: a 32812011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.

melléklete szerint nyiĺatkozat a csatolandó jĺivedelemigazolásokkal egyĹitt.

A nyilatkozat nyomtatv źnyt abölcsődevezeto binosítja.

T el. I fax: +3 6 -1 / 21 0 -9 1 88;
+36-I/303-1767

www.bolcsode-bpO8.hu

email : jeb@bolcsode-bpO8.hu

1083 Budapest, Szigetvári u. l.
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Budapest,20l.

Koscsóné Kolkopf Judit
intézménvvezetó

tlĺzlREND

Bölcsődevezetőz
Távollétében helyettes személy:

A bölcsőde naponta reggel 6.00 órától 10.00 óráig fogadja az érkező gyeľmekeket.
Kérjfü, hogy 8.00 - 8.30 őrakozött ne zavĄźk a reggelizést, gyermekiikkel előtte vagy
utana érkezzenek. A gyermek hazavitelére délut,rán 18.00 óráig van lehetőség.

A bölcsődéből a gyeľmekeket csak a szld,lo vagy az áIta|a írásban megbizott személy
viheti e|. |4 éves kor alatti kiskoru e feladattal nem bízhatő meg.

Kéťtik, hogy a b<llcsődei átadóban csak a legszfüségesebb dolgokat tarolják a
szekľényben, meľt a btilcsődében hagyott, illefue a gyeľmeken lévő vagy hozott
tźtr gy akért fel elő s sé get vállalni nem tudunk.

A bölcsődébe csak egészséges gyeľmek hozhato. A kĺiz<isség egészsége érdekében lázas
(37 

'5" 
C és ennél magasabb hőmérséklehĺ), antibiotikumot szeďo, vagy fertőzésre gyanús

gyermek a bölcsődét nem lźúogathatja. A családban előfoľdu\ő fertőző betegségről a
btilcsődét éľtesíteni kell. Ha a gyeľmek győgyszert vagy gyógyhatasú készítméný kap,
arrő| a szülő írásban köteles těljékonatni gyermeke kisgyeľmeknevelőjét.

Abban az esetben, ha a gyeľmek napkĺizben megbetegszik a bĺjlcsődében, a
kisgyermeknevelő éľtesíti a szilőt, illetve a hozzźúartozőt.
Ellhęz feltétlenül szĹikséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben
minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazavite|éről, illetve oľvosi e|Iátźrsźrrő|, ezze| is
növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

Betegség miatthiźnyzó gyermeket győgyu|ása után, vagy több napos _ más okból adódó
_hiányzást k<jvetően a gyeľmeket csak 3 napnál nem régebbi _,,Egészséges, közösségbe
mehet'' _ orvosi igazolással tudjuk fogadni'

A megtörtént kcitelező védőoltásokľól folyamatosan kéľjiik a tájékoztatast a
kisgyeľmeknevelő felé.

8. Az ilzenó ftizetbe töľténő bejegyzéseiket szívesen vesszfü, akár a gyermek egészségi
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á||apotéra, akétr a gyermek fejlődésére' vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.

Ha a szülő a gyeľmekét betegség, r,agy más ok miatt nem hozza bĺilcsődébe, a
távolmaradást legkésőbb másnap ľeggel 9.00 őráig kérjük' kĺizĺilje a
bölcsődevezetove| vagy gyeľmeke kisgyeľmeknevelőjével; az étkezési téľítési díj
elszámolásánál csak a bejelentést következő naptól tudjuk a gyeľmek hiányzźsźt
figyelembe venni.

Kérjük, hogy a térítési dijat az előre jelzett napon pontosan Íizessék be. Fizetési és egyéb
gondjaik esetén keressék a bĺilcsőde vezetójét, aki felvilágosítassal és segítőkészséggel áll
szíves rendelkezéstikľe.

Tájékoztatjuk on<iket, hogy a37120|4. (IV.30.) EMMI rendelet (továbbiakban rendelet)
2. $ 14. pontja a|apján a bölcsőde kozétkeztetést biztosító gyeľmekjóléti alapellátást
nýjtó irténnény. A ręndelet 5. $ (2) bekezdése szennt, mint közétkeztető, bĺilcsődénk
napi 4x-eri étkezést biaosít' A heti ét|ap az infoľmációs tablán megtekinthető.

Tájékoztatjuk onĺlket, hogy a rendelet 15. $ (1) bekezdésében foglaltak a|apján a
bĺjlcsődében minđen, szakorvos źůta| igazo|t diétás étkezést igénylő gyeľmek szźlmára az
állapotának megfelelő, dietetikus által cisszeál|ított diétás étrendet biztosítunk. A diétás
étrend olyan ételekből ĺisszeállított étrend, amely speciális táp|źůkozási igényeket elégít
ki, bizonyos anyagok ellenőľzött mértékben t<jľténő fogyasztásával.

Mivel a bölcsődénk biztosítja a gyeľmekek szźmáĺa a normá| és diétás étkezéseket, ezért
kívülről töľténő étel behozásźůloz nem jaľulunk hozzá! Kivételt képezhet ez a|ő| az
élelmezésvezető á|ta| jővahagyott, az iinnepek alkalmával a szülő á|ta| vásaľolt,
szárriáv aI igazo|t ké szteľmék.

A gyermek vagy szülője, tĺirvényes képviselője adataiban (lakóhely' tartőzkodási hely,
elérhetőségi adatok, család jĺivedelmi adatai, stb.) töľtént vtitozást 15 napon belül kérjfü
bejelenteni!

A bölcsőde terĺiletén és a bcilcsőde udvarĺín a dohźnyzźts szigoruan tilos!

A babakocsikat csak az etÍe kijelölt helyen kéťük tĺĺrolni. (A helyhiríny miatt kérjfü, a
babakocsikat lehetőleg ö sszecsukva tarolj uk. )

A bölcsőde iinnepnapokon és a hivatalos munkasziineti napokon zétrva tart. A nyari és a
té|i zárást, a szülők igényeihez igazodva, a Fenntaľtó źů|apitja meg, melyľől a szülőket
minden év miĺrcius 15-ig tájékoztatýlk. A nyári zźrás idején igény szerint ügyeletes
bölcsődét biztosítunk.

l8. Amennyiben a gyeľmek bölcsődei ę||átásźÍ több alkalommal és legalább egybeftiggő 10
napig indokolatlanul nem veszik igénybe, az a gyerÍnekjóléti alapelIátás keretében
biztosított gyermekek napkĺizbeni ellátásának (bölcsődei ellátás) megszűntetését vonhatja
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maga után. Az ismételt indokolatlan hiányzás a házfuend súlyos megsértésének minősül !

Indokolatlan Łĺźnyzźls esetén a szülő, töľvényes képviselő részére levélben felszólítas
keľül kikiildésre, hogy igazolja a gyeľmek távollétét. Amennyiben eĺľe a levél
kézhezvételétől szĺĺmított 5 napon belül nem kerül sor, a gyeľmek bölcsődęi jogviszonya
megsziintetésre kerül, melyről írásban értesítést küldiink.

19. A gyermeki jogok, azok védelme, valamint a sztilői jogok és kötelességek részletes
leírása a hźľ;íreĺd mellékletét képezi.

Érdekképviseleti Főľum míĺkiidése:

A bölcsődék Éľdekképviseleti Fórumot mfüĺidtetnek, melynek munkájában a szülők, a
dolgozók és az onkormányzatképviselői vesznek részt. A Fórum sztikség szerint, de legalább
évente egy alkalommď ülésezik. Az Erdekképviseleti Fórum đont az elé terjesztett intézményi
panaszokró|, íĺtézkeđéseket kezdeményez az onkormányzatnźů, az A||ami Népegészségtigyi
és Tisztiorvosi Szolgálat fővarosi, megyei iĺtézeténé|, és más hatáskĺiľrelrendelkező szervnél.

Az Érdekképviseleti Fórumnak cimzett panaszt az Intézméĺyvezetóĺél kell benyujtani.
Az Intézményvezeto haladéktalanul éĺtesíti az Erdekképviseleti Fórum Elnökét a paÍIasz
benyújtásaľőL. Az Érdekképviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze. A panasztevőt
kifejezett kérelmére az Eľdekképviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni.

A panasztevot az Elnĺik értesíti az ülés időpontjĺĺróI azza|' hogy távolmaľadása az ülés
meglartását és a panasz kivizsgĺílásźú nem akadźiyozza. Az Erdekképviseleti Fórum üléséről
jegyzőkĺinyvet kell vezętĺi, Az Éľdekképviseleti Fórum Elnĺike apaÍIasz IntézményvęzetőnéI
történt benffitásától szĺámított 15 napon beltil értesítl apanasztevőt apanasz kivizsgálásának
eredményéről.

A gyermek sziilője, vagy mas törvényes képviselője az intézmény Fenntaľtőjőúloz, vagy a
gyeľmekjogi képvise|őhoz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy az érdekképviseleti
fórum 15 napon belül nem kiild értesítést a vizsgźiat eredményérő|, vagy ha a megtett
intézkedéssel nem ért egyet.

A hĺĺziľend betaľtását kĺiszĺinjfü !

Budapest,

Koscsóné Kolkopf Judit
Józsefuiíľosi Egyesített Bölcsődék

intézménvvezetó
bĺilcsődevezető

Erdekképviseleti Fórum elnöke
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