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a Bal assagyarm at Városi BöIcsőde Szakm ai Programján ak jóváhagyásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármesíere a katasztrófavédelemról és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVlll. töruény 46. § (4)
bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséröl szóló 27/2021. (l. 29.) Korm. rendeletre, a
gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. éviXXXI. töruény 104, § (1)
bekezdés d,) pontjában meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a Balassagyarmat
VárosiBölcsőde (székhely:2660 Balassagyarmat, Achim András utca 20.) SzakmaiProgramját
- a Manóvár Mini Bölcsöde (telephely: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1.) szolgáltatói
nyilvántartásba történó bejegyzésének kezdeményezése okán - a határozat melléklete szerinti
tartalomm al jóváhagyja.

2.) A Polgármester felkéri a Jegyzőt a döntésből adódó egyéb szükséges intézkedések
megtételére.

Határidö: 2021, július 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyzö



BÖLCSŐDEI NEVELÉS - GONDOZÁS
SZAKMAI PROGRAMJA

Ba lassagyarmat Városi Bölcsőde

és

Ba lassagyarmat Városi Bölcsőde

Manóvár Mini Bölcsődéje

készítette: Borkó Edit intézményvezető

202I



lr

,a

Tartalomjegyzék

Bevezető

|- Az intézmény adatai
ll- Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői
lll- Az lntézmény bemutatása, személyi feltételei, szakmai felkészültség biztosítása
lV- A bölcsődei nevelés célja, feladata
V- A bölcsődei nevelés alapelvei
vl- A bölcsődei nevelés feladatai
Vll- A bölcsődei nevelés főbb helyzetei
vlll- A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei
lX- A családok támogatásának módszerei és lehetőségei
X- Az igénYbe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak

védelmével kapcsolatos szabályok
Xl- Élelmezésitevékenység
Xll- Dokumentációk
xlll- A fejlődés leggyakoribb jellemzői a bölcsődéskor végére
xlv- Az ellenőrzés és értékelés rendszere
XV- Hagyományos ünnepek
XVl- A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

Összefoglaló

xvll- záró rendelkezések

Mellékletek



,, Akkor jó a vilóg, ha jó benne gyereknek lenní,,,''

Bevezető

A BalassagYarmat Városi BÖlcsőde (továbbiakban: tntézmény) Szakmai programja a Bölcsődei
nevelés-gondozás országos alapprogramja (továbbiakban: Alapprogram)fityelembevételével
került kidolgozásra.

Az lntézményben folyó nevelő-gondozó munka szakmai alapetveit

- az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata,
- az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól,
- az EuróPa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2oo2.'t 8-as ajánlása a tagállamok

számára a napközbeni gyermekellátásról,
- a gVermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tgg7. évi XXXI. törvény- (továbbiakban:Gyvt.),
- a személYes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,

valamint személYek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (lV.
30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet),

- a szociális, gYermekjóléti és gyermekvédelmi szotgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nYilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 36912013. ( x.24; Korm. rendelet,- a személYes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
szóló 8l2O00. ( Vll1.4. ) SzCsM rendelet,

' a személYes gondoskodást végző személyek továbbkép zéséről és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2OOO. (Vll1.4. )SzCsM rendelet,

- a pszichológiai és pedagógiai kutatások eredményei,
- az első életévek meghatároző szerepének elismerése a későbbi fejlődésre,- a bölcsődei nevelés-gondozás története alatt felhalmozott emberi és szakmai értékek,- a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata,
- módszertani levelek, Útmutatók, ajánlások határozzák meg, igazodva a csatádok, a

fenntartó elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez.

Az lntézmény neve, székhelye:

Telephely neve, székhelye:

Az lntézmény adatai

Balassagyarmat Városi Bölcsőde

2660 Balassagyarmat, Áchim András utca 20.

Balassagyarmat Városi Bölcsőde

Manóvár Mini Bölcsődéje

2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út tZ.
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Az lntézmény fenntartója, székhelye:



Az intézményi férőhelyek száma:

A telephely férőhelyeinek száma:

56 fő férőhely

7+tfő férőhely

Az lntézmény azirányító szerv által elfogadott napi nyilvántartási időn belül
között biztosltja a gyermekek ellátását, a telephetyen 7.00 - L7,oo óráig.

6.00 - t7.00 óra

Az lntézmény elérhetősége:

Telefonszám: 06-30-300_066

06-20-779-o96L

yat psÉplps gdeejib.ffm_a 
l JsE-mail:

ll. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői

A GYvt-ben, valamint az NM rendeletben foglalt rendelkezések szerint a személyes
gondoskodást nYÚjtó gyermekjóléti alapellátásnak a feladata a gyermekek testi, érzelmi,
értelmi és erkÖlcsi fejlődésnek, jólétének és a családban történő nevelésnek elősegítése. A
Fenntartó műkÖdtetésében a Gyvt. 94, § (3) bekezdés a) pontja alapján előírt
kÖtelezettséget, valamint az Önkormányzat azon kinyilvánított szándékát figyelembe véve,
melY szerint célja a településen élő kisgyermekes családok segítése, a gyermekek napközbeni
ellátása biztonságos keretek között.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy jelentősen növekedett a családok igénye a
gYermekek naPkÖzbeni elhelyezésére. A szolgáltatások elérhetősége, a férőhelyek korlátozott
száma - kÜlÖnÖsen a 3 év alatti kisgyermekek esetében ( a gyermekgondozási díj, a
gYermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett dolgozó
szÜlők száma nÖvekedik ), valamint a sajátos nevelési igényű vagy egészségügyi problémával
küzdő kisgyermeket nevelő családok esetében, igen nagy nehézséget okoz.

A bÖlcsődében koruknak, egyéniségüknek és egyéni szükségleteiknek megfelelően
gondoskodnak a gYermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a családok
igénYeihez. Ez a szolgáltatás lehetőséget teremt a család és a munkahely elvárásainak
ÖsszeegYeztetésére, a szülők munkavállalási és munkahely-megtartási esélyeinek
növeléséhez.

Ellőtottak köre:

BÖlcsődében a gYermek húszhetes korától nevelhető és gondozható az adott év augusztus 31_
éig azon gyermek esetében, aki a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti
be, vagY a kÖvetkező év augusztt*s 31-éig azon gyermek esetében, aki a harmadik életévét
szePtember l-je és december 31-e között tölti be, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik
arról, hogY a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében
kívánja megoldani.

Ha a gYermek harmadik életévét betöltötte, de a testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az Óvodai nevelésre, és Óvodaijelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei



ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő
augusztus 31-éig.

A bÖlcsőde a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása keretében, az Alapprogram szerintjogszabálYban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező szeméty által az
intézménYben Öt, illetve a telephelyen egy csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést,
valamint ellátja a nemzeti köznevelés ről szóló zolt.évi cxc. törvény 4. § zs. pontja szerinti 6
éven aluli sajátos nevelési igényű gyer:mek napközbeni nevelését és gondozását.

ltl, Az lntézménY bemutatása, személyi feltételei, szakmai felkészüttség biztosítása
Az lntézmény 56 férőhelyen fogadja a gyermekekeU a Mini Bölcsőde 7+1 férőhellyel épült, jól
megkÖzelíthető gyalo8osan, biciklivel, autóval. A bölcsődében egységes szakmai etvárások
érvénYesÜlnek a szakszerű nevelés gondozás területén, kiemelet szerepet kap a
gyermekközpontú pedagógiai megközelítés.

QYermekkéPÜnk: a harmonikusan, sokoldalúan fejlődő gyermek, aki testileg és lelkileg
egészséges, szociálisan kompetens, Nyitott az őt körülvevő környezet ingereire, kitartó, aktív
és tevékeny. r

lntézménYÜnk egYénÍ arculatánok kialakításánál fontosnak tartjuk megőrizni és tovább adni
mindazon értékeket, melYek vá]tozó világunkban fontosak. Nevelő munkánkban olyan pozitív
emberi magatartásformák kialakítására törekszünk, mint a szeretet, udvariasság, empátia,
egYÜttműkÖdés, a rend szeretete és megőrzése, a tevékenység örömének felfedezése, mások
munkájának megbecsülése.

Szakmai Programunkban kiemelten kezeljük a gyermekek környezettudatos, egészséges
életmódra nevelését, melYet rendszeres mozgással, a természetes mozgáskedv
fenntartásával, tornaszoba használatával, egészséges és füstmentes környezet biztosításával,
korszerű táplálkozással, fogászati prevencióval, kuttúrhigiénés szokások kialakításával és az
érzelmi biztonság megteremtésével valósítunk meg. A gyermekek kognitív fejtesztését, a
kitűzÖtt nevelési célokat és feladatokat az egész napitevékenységek során valósítjuk meg, az
Önkéntességre és a Pro8ramok kötetlenségére építve, a kezdeményezésekre alapozva.

A bölcsőde eneedélvezett átláshelve:

lntézményvezető Lfő

Kisgyermeknevelő

székhely L2 fő

telephely Lfő

Bölcsődeidajka

székhely 3 íő

telephely Lfő



Él e l m ezésvezető megb ízássa l

Szakács 2fő

tfő

Udvaros 7 fő

Összesen: 22 fő

A bÖlcsődeorvos havi 20 Órában megbízási szerződés alapján látja el feladatát.

Szakképzettség szerinti megoszlás:

lntézménYvezetŐ: főiskolai végzettség szociál-pszicho-gyógypedagógus , óvőnő,
kisgyermeknevelő

Kisgyermeknevelő:

1 fő főiskolai végzettség - szociálpedagógus és kisgyermekgondozó,-nevelő

3 fő főiskolai végzettség - csecsemő és kisgyermeknevelő (BA)

8 fő kisgyermekgondozó,-nevelő (OKJ)

2 fő csecsemő- és gyermekgondozó

Bölcsődeidajka:

3 fő bölcsődei dajka tanfolyam

O ruos: gyerm ekgy őgy ász sza korvos

É l e I m e zé sv ezető,. é le l m ez ésvezető sz a kké pes ítés (O KJ )

Sza kócs: sza ki rá nyú sza kácsképesítés

A szakmai munkakörökben foglalkoztatottak létszáma és képesítése megfelel az NM
rendeletben foglaltaknak. A szakdolgozók részvétele a kötelező továbbképzéseken
rendszeres.

Az lntézmény vezetője éves továbbképzési tervet köteles készíteni, mely tartalmazza a
tárgYévben továbbképzésben résztvevők, valamint az arra önként jelentkezők várható számát,
helYettesítésÜkre vonatkozó tervet, a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra fordítható
források megjelÖlését és felosztását; a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.

A Szociális és GYermekvédelmi Főigazgatóság felé a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak műkÖdési nyilvántartásáról szóló 812OOO. (Vll1.04.) SzCsM rendeletben előírt
nYomtatvánYokon és módon az lntézmény a nyilvántartási kötelezettségét teljesíti.

lV. A bölcsődei neve|és célja, feladata

Célunk és feladatunk a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermekek
fizikai és érzelmi biztonságának és jólétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és
elfogadással, a gYermekek nemzetisé8i-etnikai hovatartozásnak tiszteletben tartásával,

a



identitásu k erősítésévet, kom petenciájuk figyelem bevételével, tapasztatatszerzési
lehetőségek biztosításával, pozitív viselkedési minták nyújtásávat etősegíteni harmonikus
fejlődésüket.

A bÖlcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének megfetet ően azlntézmény biztosítja a nevetés-gondozás feltételeit, így kuicinclsen :

- a szÜlő kÖzreműkÖdésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét- a felszerelési jegYzékben meghatározott textíliát, bútorzatot, egyZb eszközöket és
felszerelést

- a játéktevékenység feltételeit,
_ a szabadban való tartózkodás feltételeit, és- a gYermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének

megfelelő étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló m i n iszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A nevelési célok és feladatok bölcsődénk minden csoportjában azonos elvekre épülnek. A
megvalósítást, a csoPort arculatát a gyermekek és a kisgyermeknevelők személye formálja,
alakítja, A bÖlcsődei nevelés továbbicélja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének
széles kÖrű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő
prevenciós tevékenységet folytasson.

V. A bölcsődei nevelés alapelvei

7, A csatád rendszerszemléletű megközelítése

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődteges
szemPont a család műkÖdésének megismerése, megértése. A rendszerszemlétet lényege,
olYan komPlex látásmód atkalmazása, amely nem csak a klsgyermeket, hanem a családot iskiindulóPontnak tekinti. Az interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képetkaPhatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsútyozása által aszakember hozzájárulhat a család életminőségének javításához,

2, A koragyermekkorí interuenciós szemlélet befogadása

A koragYermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely akisgYermek sajátos szÜkségleteinek meghatározását és figyetembevételét szolgálja. AbÖlcsőde funkcióját tekintve alkalmas színtér a koragyermekkori intervenció szemléletének
alkalmazására, Ennek értelmében a kisgyermeknevelő feladata az esettegesen felmerülőfejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felism erése és jelzése.

3. A családi nevelés elsődleges tísztelete

A kisgYermek nevelés a csalás joga és kötelessége. A bölcsőde a családi neve]és értékeit,hagYománYait és szokásait tiszteletben tartva és azokat erősítve vesz részt a gyermekeknevelésében, Mindezek értelmében fontos a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny,kÜlÖnbÖző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe.



4. A kísgyermekí személyíség tísztelete

A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individum, egyéni
szÜkségletekkel rendelkezŐ, fejlődő személyiség. Különleges védelem, bánásmód illeti meg.
A bÖlcsődei nevelés a gYermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociálisés a kognitív komPetenciák fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok
tiszteletben tartásával. Figyetmet kell fordítani az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi,
valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására.

5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe

A bÖlcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a
kisgYermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A
feladatok színvonalas megvalósításra megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő
önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből adódóan a
kisgYermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai
kompetenciái fejlesztéséért.

6. A bíztonsőg és a stabílítás megteremtése

A kisgYermek egYéni igényeitőlfüggő bölcsődébe történő beszoktatásra, adaptációs időszakra
ÚgY tekintÜnk, mint a kisgyermek elveszett biztonságának újrateremtésére. A kisgyermek
személYi és tárgYi körnYezetének állandósága (,,saját kisgyermeknevelő,,-rendszer,
felmenőrendszer, csoport- és helyállandósáe) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a
tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az egyes
mozzanatok egYmásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást,
kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek
biztonságérzetét. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a
pszichikai erőszak minden formájátólvaló védelmet is.

7. Fokozatossőg megvalósítása

A fokozatosságnak a bÖlcsődei nevelés minden területét érintő bármely váttozás esetén
érvénYesÜlnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti
alkalmazkodását, a változások elfogadását, azújdolgok, helyzetek megismerését, a szokások
kialakulását.

8. Egyéní bőnásmód éruényesítése

A kisgYermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, hitetes
nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek spontán
érésének, egYéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát,
komPetenciáját, nemzetiségi/etnikai, kulturális és vallási hovatartozását. A fejlődés ütemét
mindig magához a gyermekhez viszonyítva kell megítélni. Minden új fejlődési állomásnak
kiindulóPontja ma8a a gyermek. Ezért fontos, hogy a bölcsődébe járó kisgyermekek
mindegYike egYéniszÜkségleteihez igazodó mértékben részesüljön érzelmi biztonságot nyújtó
gondoskodásban és támogatásban.



9. Gondozősi helyzetek kiemelt jelentősége

A gondozási helYzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensőséges, intimhelYzetei, A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak
elválaszthatatlan egYséget kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, anevelés helYzetei, lehetőségei nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás
szÜkségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kietégítésének
feltételeit, A Professzionális gondozás, hozzájárul a szemétyes kapcsolatok pozitív
alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere.

70. A gyermeki kompetenciakésztetés tómogatúsa

A krai életévekben alaPozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezérttámogatásuk kiemelet jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben. Biztosítani kelt annak alehetőségét, hogY a kisgYermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken
keresztÜl ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, átélhesse a spontán tanulás
ÖrÖmét, megerősÖdjÖn benne a világ megismerésének vágya. Kíváncsiságának fenntartásával,
Pozitív visszajelzések biztosításával segíteni kell önálló kezdeményeiéseit, megteremtve
ezáltal az egész életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait.

Vl. A bölcsődei nevelés fe!adatai

1, A csdládok támogdtása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése
A bÖlcsőde, mint a kisgYermekes családokkal kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény
jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A család erősségeinek
megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével valósul meg. A családi és bölcsődeinevelés Összhangja, a szÜtők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív
kÖlcsÖnÖs bizalmon alaPuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek
harmonikus fejtődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetítenitudja szokásait,
igénYeit, szÜkségleteit, nagYmértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek
ismeretén alaPuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő, mintszakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a szülők igényeihez igazodva közvetíti a koragYermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, módszereket.

2, Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása

A szakemberek feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása,
támogatása, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságoskörnyezet megteremtése. A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése agondozási helYzetekben valósul meg. A rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyénifejlettségiszintjéhez és az évszakhoz igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő változatos ésegészséges táPlálkozást, a játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenésfeltételeit, Az egészséges életmód, az egészségnevelés érdekében törekedni kell az alapvetőkultúrhigiénés szokások kialakítására. A prevenciós feladatok megvalósításába szükség eseténsPeciális szakemberek is bevonhatók: gyermekorvos, dietetikus és gyógypedagógus.



Elsősorban Preventív szerepet tö]thet be, de a sajátos nevelési igényű, a ma*atartás- vagy
fejlődési Problémákkal küszködő kisgyermekek esetében korrektív lehetőségeket hordoz, az
lntézménY lehetőségeihez mérten kialakított, a nagymozgások gyakorlásához, különféle
mozgásfejlesztéshez szükséges eszközökkel felszerelt szoba.

3, Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése

A biztonságot nYÚjtó nevelői ma8atartás magában foglalja a szakember érzelmi elérhetőségét
és hitelességét, az érzelmek kifejezésére való ösztönzést, a pozitív és bíztató üzenetek
rendszeres kÖzvetítését, a világos elvárások és határok megfogalmazását. A kisgyermek
bÖlcsődébe történő kerülése több lehetőséget teremt a társas kapcsolatok
megtaPasztalására. Az együttlét helyzetei az énérvényesítés, a tolerancia, az empátia
gYakorlásának színterei, amelyek hozzájárulnak a2 érzelmi és társas kompetenciák
fejlesztéséhez. TÖrekedni kell az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti
nYitottság megőrzésére. A kisgyermeknevelő feladata a kisgyermekek beszédkészségének
fejlesztése érdekében az ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezete biztosítása, a
kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása a bölcsődei nevelés-gondozás minden
helYzetében, mondókák, énekek, versek, mesék közvetítésével. Különös figyelmet kell
fordítani a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi
komPetenciáinak fejlesztésére szükség esetén más segítő szakemberek bevonásával is.

4. A megismerési folyamdtok íejlődésnek segítése

A kisgYermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás
lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő
kÖrnYezet kialakításával történik. A bölcsődej nevelés-gondozás helyzeteiben a szakember
ismeretet nyújt, segíti a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. A kisgyermek
igénYeihez igazodó kÖzÖs tevékenység során szerepet kap az élmények, viselkedési és
helYzetmegoldási minták nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás támogatása. Az
Önálló választás és a döntési képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző nevelői
magatartás.

V!l. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei

AlaPvető szemPont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre
motiválÓ, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet
alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód érvényesítése, a kisgyermek pozitív
Önállósági tÖrekvéseinek, önértékelésének erősítése. A nevelés-gondozás valamennyi
helYzetének célja, a gyermek testi, lelki harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a
személYi- és tárgYi környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás valamennyi
helYzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára ahhoz, hogy érdeklődésnek,
PillanatnYi Pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi_ és tárgyi
kÖrnYezetével. A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, WC használat, kézmosás, étkezés) és a
játék a bÖlcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad
aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése.



Tanulás

A bölcsődei nevelés területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük. Tanulás,
minden olyan tapasztalat-, illetve információszerzési fotyamat, amely tartós változást idéz előa viselkedésben, illetve a gondolkodásban, valamint etősegíti, hogy a gyermek megismerje
Önmagát és kÖrnYezetét. A tanulás a 8yermek korából és f;jlettségéből adódó
tevékenYségekbe ágYazottan történik. A tanutás a gyermek korából és fejlettségéből adódótevékenYségekbe ágYazottan történik. A tanulás a legfontosabb irányítója a személyes
kíváncsiság, az érdeklődés, a kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek,
gondozás, játék, egYÜttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, játékos
taPasztalatszerzés, szokás, szabálykialakítás, interakciókra épülő ismeretnyújtás. AkisgYermeknevelőnek a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében szem előtt kell tartania,
hogY náluk más jellegű és hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat. A beszéd akisgyermekkori tanulás na8yon fontos eleme. A kommunikatív képességek fejlődésnek
feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek
interakciók.

Gondozás

Cé]ia: a gYermek fizikai, testi szükségleteinek kielégítése. A személyes és a szociális
komPetenciák kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan
vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben
érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait afelnőtt megerősítésset, dicsérettel jutalmazza, ami növeli az együttműködési kedvet. Agondozási helYzetekben sem érvényesülhet teljesítményelvárás. Lényeges, hogy elegendő idő
álljon rendelkezésre, mivet az egyes mozzanatok megtanulása gyakorlást igényel. A felnőttelvaló kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekiőt adott jelzései
kihatnak az Önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. A gondozás minőségejelentős mértékben befolyásolja a szokások kialakulását és az önállósodás folyamatát.
Játék

A gYermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és abefogadásában, elősegíti a testi és értelmi-, az érzelmi- és a szociális fejlődést. AkisgYermeknevelő a játék fettételeinek biztosításával és nevelői magatartásával támogatja azelmélYÜlt, nYugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől
fÜggően szerePet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataivat színesíti. A játékad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel valóegyÜttlét ÖrÖmforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve aszociális kéPességek fejlődését. A játék révén fejlődnek kognitív és pszichikus képességei,személyisége jellemző vonásai.

Mozgás

csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. AmozgásigénY rendkívÜl nagY, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind aszobában, mind az udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret,
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moz8ásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az e*yes
mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. AjátékeszkÖzÖk szerePe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása. Fontos
szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. Minél
változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermeknek, annál nagyobb örömét lelik a játékban.
Csecsemőknek olyan játszóhelyet biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll
rendelkezésre, Pl. hemPergŐ, elkerített szobasarok. A nagymozgásosjátékokra a szabadban,
udvaron, teraszon több lehetőség adott, mint szobában. A szobaijátékok sokféleségük folytána na8Vmozgásos játékok. Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási
műveletekben való aktív részvétel, a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad
lehetőséget.

Mondóka, ének

A bÖlcsődében sokréű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a
kÖrnYezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes ének- és beszédhangja,
sPontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása,
megszólaltatása, a kÖzÖs éneklés. A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez,
érzelmi, hangulati állapotához igazodő, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos
mondókák, gYermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődést,
formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését és
tovább élését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mond ókázás, éneklés,
zenehallgatás Pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot adnak a
kisgYermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei
emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajátítását, a
személYiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez, valamint a csoportban
a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés eredményes
megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.

Vers, mese

A vers, mese na8y hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi (ezen belül beszéd, gondolkodás,
emlékezet, kéPzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban ritmusa, a mesének pedig
a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-
nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi
biztonság egYszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz
szert, amelYekre más helyzetekben nincs lehetősége. A mese és a vers a gyermeki igényeknek
megfelelően sPontán jelenik me8 a bölcsődei életben. A motiválást segítik a puha sarkok,
kuckók, szőnYegek, a csoPort korosztályi sajátosságainak megfelelő érdekes könyvek, melyek
jól hozzáf érh ető helyen va n nak ethelyezve.

Alkotó tevékenységek

Az ÖrÖm forrása ma8 a tevékenysé 8- az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés _
nem annak eredménYe. A rajzolás-mintázás során kerülni kell a direkt nevelői ráhatásokat, a
gYermek sPontán kezdeményezésére építve segítse a kisgyermeknevelő az alkotókedv,
készség kibonta koztatását.



Egyéb tevékenységek

Ezek a tevékenYségek valamilyen élethelyzet közös előkészítéshez és megoldásához, akÖrnYezet széPségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, gyümölcsnap
előkészítése stb,), Az ÖrÖm forrása az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenységfontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsotódhatnak, ésbármikor kiléPhetnek, az önkéntesség na8yon fontos, a tevékenykedés nem tehet feladat. AhelYzetek lénYeges tanulási lehetőséget biztosítanak a próbá]kozások során. Az emberiség
régebben a legfontosabb törvényszerűségeket a természetből merítette. A külső világ, azaz akörnyezet megismerése iránti vá8y működik a gyermekben. A gyermeki jellemzők arácsodálkozás, az erős kÖzlési vágy, a kommunikációra való nyitottság, az érzelmi fogékonyság
a természet széPségeire, a személyes kipróbálási vágy, a tettre kész cselekvőkészség, mindkedveznek a tevékenységeken keresztül történő tapaiztalatszerzésnek.

Vlll. A bÖlcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei

1,,,Saját kísgyermeknevelő''-rendszer

A kisgYermeknevelő a bÖlcsődei nevelés szakembere, akiszemélyiségével, nevelői attitűdjével
mintát jelent a családok és a gyermekek számára egyaránt. A ,,saját kisgyermeknevelő,,_
rendszer a biztonság és a stabilitás megteremtésének szabályán alapul. Á'.roport va*y acsoPort gYermekeinek egY része tartozik közvetlenül egy kisgyermeknevelőhöz. A ,,sajátkisgyermeknevelő" szoktatja be a gyermeket a bö]csődébe, és a bölcsődébe járás egészidőtartama alatt Ő a kisgYermek nevelője (felmenőrendszer). ő kíséri figyelemmel akisgYermek fejlődését, tartja számon az egyes fejlődési átlomásokat, vezeti az ehhezkaPcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért. A,,saját
kisgYermeknevelŐ"- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani agYermekek egYéni igénYeit, Problémáit, szokásait, elsősorban a ,,saját kisgyermeknevelő,,
segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.

A kisgyermeknevelő stílusa, jellemzői a következők legyenek:

- legYen megnYugtatÓ, biztonságot adó a viselkedése a gyermek számára,- magatartásában kiemelten fontos az elfogadás, a tolerancia, a nyitottság,- érvényesÜljÖn ma8atartásában a másfajta értékek pozitív irányú megközelítése,- jellemezze a pedagógiai optimizmus, tapintat, empátia,- jellemezze munkáját a Pedagógiai elvek, nevelési módszerek összehangoltsága, azegymás, a szülők és gyermekek felé irányuló segítőkészség, tapintat,- jellemezze munkáját a gyermek iránti tisztelet, együttműködés, türelem,- nevelői stílusát a demokratikus elvek, nevelési módszerét a meggyőzés, ma'yarázat,dicséret hassa át.
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2, A gyermekcsoportok szervezése

A gyermekcsoportokat a gyermekek korösszetételét, fejlettségi szintjét figyelembe véve
alakítjuk ki, melyhez a tárgyi és személyi feltételek igazodnak.

A csoportok kialakításánál a törvényi előírásokon kívül megh atározó:

- a gyermekek mozgásigénye, mozgástere,
- a megfelelő élettér
- lehetőség az elvonulásra
- érzelmi biztonság.

A csoPortlétszám egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 fő, ha valamennyi gyermek
betÖltÖtte a második életévét legfeljebb L4 fő, sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó
csoPortban legfeljebb 10 fő lehet. A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben,
gondozásban annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik
életévét betÖlti. A gyermek képességeiről ötödik életévének betöltésekor a szakértői
bizottságnak szakvéleményben kell ismételten nyilatkoznia,

3. A bölcsőde tárgyifeltételei

Külső-belső környezet leírása

Az lntézmény a város központjában 1960-tól működik. A bölcsőde 56 férőhelyes, egyedi
tíPusterv alaPján épÜlt. A bölcsőde tárgyi felszereltsége, játékeszköz, gyermekruházat, edény
készlete megfelel az NM rendeletben etőírtaknak.

A Mini BÖlcsőde 7+1,fő férőhellyel működik a városközpontban lévő Cseperedő Tagóvodában
került kialakításra, a Balassagyarmat városi Bölcsőde telephelyeként.

A csoportszobák száma: 5

A fürdőszobák száma: 3

ÁtaOók száma: 3

Az egyes fÜrdőszobákban 2 db gyermekmosdó, 2 db gyermek WC, 1 db lemosókád, 1 db
zuhanytálca, 1 felnőtt kézmosó található. Valamennyi csoportszobához megfigyelő helyiség
kapcsolódik.

A Mini BÖlcsődéhez és mindhárom gondozási egység részére az udvari játéklehetőség
biztosított, A játszóudvarok biztonságosak, homokozóval, beépített és mobil mozgásfejlesztő
eszkÖzÖkkel felszereltek. Az udvaron udvari játék és babakocsi tároló biztosított. Egy
gondozási egYség bejárata és a Mini Bölcsőde akadálymentesített, ebben a részlegben került
kialakításra a mozgáskorlátozott WC.

A gYermekek saját ruhában vannak, ágyneműt, törülközőt, asztalterítőt étkezéshez szükséges
textíliát az l ntézmény biztosítja.
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A szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei részére a bölcsőde megfelelő ruházatot
biztosít, A csoPortszobák berendezése, felszereltsége a gyermekek korához, fejlettségi
szintjéhez igazodik.

otthonossá, színessé a kisgYermeknevelők és a gyermekek munkái varázsotj ák az lntézményt.
JátékkészletÜnk alkalmas a gYermekek készségeinek és képességeinek fejlesztésére. Azudvarunk szabad és biztonságos teret biztosít a játékra, mozgásra, mozgásfejlesztő eszközök
használatára, A tárgYi kÖrnYezet változatos terepet nyújt az ismeretek, készségek, szabályok
elsajátítására.

4. A napírend

A gYermekek életének megszervezése során a megismerésük elsődleges feladatunk.
lsmernÜnk kell a gYermek állapotát, érdeklődését, szükségteteit, társaihoz vató viszonyát,egész naPi tevékenységét Úgy kell megszerveznünk, hogy mindig érezze a számáralegfontosabbat, az érzelmi biztonságot. A kisgyermeknevelő számára fontos a teljes nevelési
folyamat tudatos, tervszerű átgondolása.

A gYermek szűkebb és tágabb kÖrnyezetében szerzett tapasztalatok igénylik a nevelőmunka
rugalmasságát, A nevelőmunka során az ismeretek sokoldatú megközelítését a törzslapon
rÖgzítjÜk és a családi fÜzetbe is bejegyezzük. A kisgyermeknevelő a gyermekek tevékenység_
szerkezetét és annak keretét, a fejlesztési célokat a gyermekek fejlettségi szintjének
megfelelően tervezi meg. A napirend biztosítja a gyermekek számára a kiszámíthatóságot, azaktivitás és Önállósodás lehetőségét, a felesleges várakozási idő kiküszöbölését, az egészséges
fejlődéshez szÜkséges tevékenységeket és a pihenést. A napirend kialakítása a csoportban
dolgozó kisgyermeknevelők feladata.

A gondozási egYségben egYÜtt dolgozó kisgyermeknevelők munkájukat összehangoltan végzik.A gYermekek naPirendjét a folyamatosság, egyéni bánásmód alapján szervezzük meg,figyelembe véve a szakmai elveket, az egyéni és csoport szükségleteket, az évszakok
változását, a csoPort létszámát. A személyi állandóságot a,saját kisgyermeknevető,,_rendszer
és a felmenőrendszer alkalmazásával biztosítjuk. A zavartalan ellátást a kisgyermeknevelők,
bölcsődei dajkák és kisegítő személyzet összehangolt munkája biztosítja.

A kisgYermeknevelők és a bÖlcsődei dajkák munkarendje a gyermekek napirendjéhez igazodik.

A családok támogatásának módszerei és tehetőségei

A családok támogatása a családban hatékonyan működ ő erőforrások felkutatására és ezenerőforrások eredménYes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializációsfunkciójának minél szélesebb körű kibontakozásáho z. Ez a megközelítés szem etőtt tartja acsaládi nevelés elsődlegességét, a bölcsődei ellátás családi nevelésre való épülését. Akapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más-más szerepet tölt be,ezért célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni belőlük.

lx.
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A bölcsőde ka pcsolatteremtési formái :

1. Csalódlátogatás

A családlátogatás célja a családdal vató kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a szülők otthoni
kÖrnYezetben való megismerése. Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás
megkezdése előtt, a kisgyermek ébrenléti idejében kerüljön sor. A családlátogatás arra is
lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban
megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza, A családlátogatás fontos
színtere a bizalmi kapcsolat meglapozásának, ami feltétele a későbbijó együttműködésnek,

2. Beszoktatős (odaptáció) - szülővel történő íokozatos beszoktatós

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe.
Az anYa, az apa vagy más családtag jelenléte biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a
gYermek kÖzÖtt az érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új
kÖrnYezethez való alkalmazkodást. A szülőveltörténő fokozatos beszoktatás folyamat során a
kisgYermekneveJŐ tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a szülőknek információt nyújt a
bölcsődei nevelés ta rtalmáról és a kisgyermekfejlődés sajátossága iról.

3. Napi kapcsolottartás

A naPi kaPcsolattartás célja a rÖvid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról,
hangulatáról, az Őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések
megfogalmazására is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel
jellemzi, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai
szabályoknak és az időkereteknek megfelelően.

4. Egyéní beszélgetés

Az egYéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékozódást vagy
a hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolását szolgáló
találkozási forma. Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, az intézményvezető. A
szakmai kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése.

5. A szülőcsoportos beszélgetések

A szÜlőcsoPortos beszélgetések a bölcsődei nevelési évenként legalább három alkalommal
szervezett tematikus beszélgetések a csoportba járó kisgyermekek szüleit foglalkoztató
aktuális nevelési témákról. A csoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelők vezetik, a
szÜlőkkel kialakított partneri viszonyra építve. A problémák megosztása, egymás
meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az egymástól
hallott helYzetkezelési módok tovább gondolására, ezáltal a saját viselkedésrepertoár
bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések befolyásolhatják a szülők
nevelési szokásait.

6, SzüIőí értekezlet

BÖlcsődén belül a szülői értekezlet a szülők általános és az adott gyermekcsoportra vonatkozó
tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó döntések

16



elősegítését szolgálja, Egy nevetési éven belül három atakaJommal céJszerű szülői értekezletet
tartani (beszoktatások előtt, a beszoktatásokat követően és a nevetési év vége felé), de abÖlcsődét, VagY az adott gYermekcsoportot érintő különleges hetyzetekben rendkívüti szülőiértekezlet összehívására is sor kerülhet.

7. lndirekt kapcsoldttartási formák

Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formákat. Az írásbelitájékoztatók, hirdetőtáblák, honlap, szőrólap, közösségi otdalakon való megjelenéseklehetőséget adnak az ismeretterjesztésre.

8. A bölcsőde kapcsolatoi mős intézményekkel

8.1. Bölcsőde és óvoda kapcsolata

A két intézménY kÖzÖtt fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös
érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését,
ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenőmentesebbé váthat.

8.2. Egyéb kapcsolatok

A komPetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kellkialakítani mindazokkal a társintézményekkel és szakemberekkel, akikkel a csatádokkaPcsolatba kerÜlnek/kerülhetnek, illetve akikkela kapcsotat kialakítása a gyermek egészségesfejlődése, fejlesztése szempontjából szükséges. A bölcsődék és a kü|önböző (bölcsődei
hálózaton belÜli és a családsegítés területén működő) civil szervezetek közötti együttműködéssok tekintetben hozzájárulhat a bölcsődei ellátás fejlődéséhe z, az ellátást igénybe vevőcsaládok szükségleteihez, elvárásaihoz történő igazodást segítheti.

Fentieket figyelembe véve az lntézmény kapcsolatot tart:

- Magyar Bölcsődék Egyesülete-Budapest
- Óvodák,óvodapedagógusok
- Yédőnői Hálózat
- HáziGyermekorvosi Szolgálat
- Családsegítőés GyermekjólétiSzolgálat
- Gyámügyi Hivatal
- Szakszolgálat-Balassagyarmat
- Nógrád Megyei PedagógiaiSzakszolgálat-Salgótarján
- salgótarjáni szakképzési centrum szent-Györgyi Albert Gimnáziuma- Balassi Bálint Gimnázium
- NÓgrád Megyei Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző lskola

x' Az igénYbe vevők és a személyes gondoskodást végzőszemélyek jogainak
védelmével kapcsolatos szabályok

Az lntézménYben Érdek-kéPviseleti Fórum működik, mely a gyermeki jogok védelmével, aszakmai program véleményezésével segíti az lntézmény szakmai munkáját.
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Célja: a gYermeki jogok sérelme, az lntézmény dolgozói kötelezettség szegése esetén a
gYermekek érdekeinek védelme. A családi és bölcsődei nevelés összhangjának megteremtése,
közös felelősségvállalás a gyermekek érdekében.

Feladata:

- megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben,- intézkedéseket kezdeményezhet a Fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a
gYermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel ren delkező szervnél,

- egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál,
- az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben,

javaslatot tehet az lntézmény alaptevékenységével összhangban végzett
szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, az ebből származó bevételek
felhasználásról,

- intézkedéseinél figyelembe veszi a mindenkor érvényben lévő jogszabályokban
rögzített feladat- és hatásköröket.

Az Érdek-képviseleti FÓrum a feltett kérdésekre, panaszokra, javaslatokra 15 napon belül
Írásban kÖteles választ adni. Az Érdek-képviseleti Fórum üléseirőljegyzőkönyvet kell készíteni,
m egő rz ésé r ől az intézm é n yvez ető go n dos ko d i k.

A gyermek szÜlője/törvényes képviselője a Fenntartóhoz vagy a gyermekjogi képviselőhöz
fordulhat, ha az intézményvezető vagy az Érdek-képviseleti Fórum 15 napon belül nem küld
értesítést a vizsgálat eredményé ről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülőgyermek - Gyvt_
ben meghatározott - jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és
érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. Az lntézmény
biztosítja, hogy a gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való
kapcsolat felvételének módját megismerhessék.

A bölcsőde munkatársai számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének
alapvető szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló L992. évi XXX]ll. törvény határozza
meg.

A bÖlcsődében foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani
kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák
emberi méltóságukat és személyiségijogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató
megfelelő m u n kavégzési körü lményeket biztosítson szá mu kra.

Xt. Életmezésitevékenység

Az lntézmény saját főzőkonyhával rendelkezik, a beszerzést is önállóan végzi. A beszerzett
élelmiszerek szakosított tárolása, raktározása és feldolgozása jogszabályi előírások szerint
történik,

A konyha működését a HACCP rendszer szabályozza
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A bÖlcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő és kisgyermek táplátási elveket kell
figyelembe venni úgy, hogy a táplálék:

1. mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetéte]ű
2. higiénés követelményeknek megfelelő
3, megfelelő konYhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen.

- TárgYi és személyi feltételek megteremtéséhez a pénzügyi fedezetrőt.- Ésszerű takarékosság és hatékonyság elvének érvényesítéséről.- A meglévő eszkÖzÖk rendeltetésszerű használatáról, karbantartásáról, pótlásáról,
fejlesztéséről.

, Az étkezéshez szükséges élelmezési anyagok beszerzéséről.- Az üzemi és személyes higiénés előírások betartásával az ételek tárolásáról,
elkészítéséről, tálalásról, kiszolgá lásról.

- A konyha technológiai színvonalának folyamatos fejlesztéséről.- Az egységes diétás rendszer megteremtéséről.
- A korszerű táplálkozástudományi előírások betartásáról.- Az élelmezés Összehangolásáról, az egyes munkafolyamatok szervezettségének

biztosításáról.
- A kulturált étkeztetés megvatósításáról.
- Az élelmezési feladatok ellátásában részt vevő dolgozók folyamatos képzéséről,

továbbkép zéséről.

csecsemő tőplólás:

A bÖlcsődeorvos és élelmezésvezető feladata a mindenkor hatályos irányelvek, rendelkezések
figYelembevételével a csecsemő étrendjét beállítani, fejlődését nyomon követni. A csecsemőtáPszerének, egYéb ételeinek elkészítése a tejkonyhában, külön étlap szerint történik.
kisqvermek tóplálás:

A korszerű táPlálkozási elveknek és konyhatechnikai etjárásoknak a figyelembevételével azintézménYvezetŐ, az élelmezésvezetővelés a bölcsőde orvosávalközösen állítja össze legalábbkét hétre előre az étlaPot, a korosztály élelmezési, nyersanyagnormáinak figyelembevétetével.A bÖlcsődében az ajánlott napi energia és tápanyagtartalo m 75%-át kell biztosítani. Azétrendnek a változatosság, idényszerűség, ízben való összehangoltság, önátló étkezésrenevelés szemPontjainak is meg kell felelni. Étkezés előtt az éteh m;g ketl kóstolni azélelmezésvezetőnek, szakácsnak és az intézményvezetőnek. Étlapot .. eÉlr.rési programalaPján az élelmezésvezető mennyiségi és minás*,-rr".oontból naponta eltenőrzi, és atáPanYag értékeket nYomon követi. A gyermekek étkeztetése és az étlap elkészítése abÖlcsődeorvos, táPlálékallergiás gyermek étkeztetése, és vonatkozásukban az étlape]készítése a szakorvos utasításai szerint, a vonatkozó előírások betartásával történik. Azétkeztetés során a mindenkor hatályos közegészségügyi szabályokat be kelltartani.
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Xll. Dokumentációk

A felvétel rendje, dokumentációja

A bÖlcsőde a gYermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni ellátásaként az
életkornak megfelelő nappalifelÜgyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést
biztosít. Mindazon szÜlők, törvényes képviselők igénybe vehetik a bölcsődét, akik gyermekük
naPkÖzbeni ellátásról munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást
segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is _,

munkaerŐ-Piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük
vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

BÖlcsődei ellátásban részesülhetnek továbbá mindazon 6 éven aluli gyermekek, akik
veleszÜletett vagY szerzett károsodás következtében valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy
fejlődésÜkben olY mértékben visszamaradottak, hogy emiatt speciális bánásmódot, több
figyelmet igényelnek és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő/törvényes képviselő, ill. a szülő
hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a család_ és
gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság is kezdeményezheti.

Az igénYbevétel megkezdése előtt az intézményvezető a szülővel/törvényes képviselővel
megállapodást köt.

Sajátos nevelési igényű gyermek esetén szükséges a Szakértői Bizottság javaslata. Amennyiben
a szÜlő nem rendelkezik a Szakértői Bizottság javaslatával, a bölcsődének a szülővel történő
megbeszélés után kezdeményezni kell a vizsgálatot.

A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésének, gondozásának megkezdését követő
legalább három hónap elteltével a bölcsőde orvosának, kisgyermeknevelőjének, valamint a
család- és gyermekjóléti központ munkatárásnak a véleménye alapján az intézményvezető a
szÜlővel egYütt értékeli a gyermek beilleszkedését, és dönt a gyermek további neveléséről,
gondozásáról.

Az lntézményben a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj
összegét Balassagya rm at város Ön kormányzata rendeletben szabályozza.

A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg,
kivéve ha a kÖtelezett jÖvedelme olyan mértékben csökken, hogy díjfizetésikötelezettségének
nem tud eleget tenni. Az Új térítési díj összegéről az ellátást igénylő szülő értesítést kap. A
kÖtelezett nem kÖtelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóa n az új térítési
díj megfizetésére.

A személyi térítési díjat előre, legkésőbb a tárgyhónap 10. napjáig kell az lntézmény
elszámolási számlájára befizetni. Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díj
fizetési kÖtelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő
megjelölésével Írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a
határidő eredménytelenÜl telt el, a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot
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nYilvántartásba veszi. A díjhátralékról negyedévenként tájékoztatja a Fenntartót a térítési
dühátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében.

Az lntézménY Házirendje, az Érdek-képviseleti Fórum működésének szabályai aMellékletekben találhatók. Az lntézmény működésére vonatkozó szabátyzatok körét azSZMSZ
részletesen tarta lmazza.

Egyéb bölcsődei dokumentációk

A bÖlcsőde a gYermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról valótájékozódás céljából az e8Yes módszertani javaslatokban megfogalmazott módondokumentációt vezet.

A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk felhaszná]ása a gyermekrőlvaló lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, a gyermek fejlődésének
segítése, a hátránYos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és következményeiknek
enYhítése érdekében történik. A dokumentáció semmiféleképpen sem a gyermekek
m inősítését szolgá lja.

A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok a tárgyszerűség (objektivitás), a validitás (a
szemPontok, kategóriák, kritériumok, stb. alkalmasak annak a helyzetnek, folyamatnak ajellemzésére, amelYre hasznátják Őket), a hitelessé g, az árnyaltság, a rendszeresség, ill. afolyamatosság.

A dokumentáció készítéséhez alkalmazott módszerek, és eszközök kiválasztásánál
különösképpen tekintettel kell lenni a kisgyermekek fokozott biztonság igényére (személyi _
és élethelyzetekhez való hasonlósága).

A dokumentáció vezetésénét kérni kell a szülő, törvényes képviselő hozzájárulását, arögzítetteket kérésre a szülőknek, törvényes képviselőknek meg kell mutatni.

A dokumentáció vezetésénél és Őrzésénél a személyiségijogokat az adatvédelem alapján kellkezelni.

A bölcsődében vezetett nyílvántartősok, illetve kezelt dokumentumok munkakörönként:
lntézménvyezető:

- felvételi könyv
- megállapodás az ellátás igénybevételéről
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz fe]használható
, és gyermekvédelmi
bizonyítékokról szóló328/29t1-. (Xl l :29. ) Korm. rendelet

2. sz. melléklet - az ellátási napokon
dokumentálása

az ellátást igénybe vevők jeten- vagy távotlétének

4, sz, melléklet- a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása
havi statisztika

f ertőző betegségek nyi lvánta rtása
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munkaköri leírások készítése

költségvetés készítés

dolgozók szabadságának nyilvántartása

dolgozók jelenléti kim utatása

személyi anyagok vezetése

dolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítésének nyilvántartása

Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati anyagok

beutalás munkaköri alkalmassági vizsgálatra

dolgozók egészségügyi kiskönyve

kis- és nagy értékű eszközök nyilvántartása (leltár)

munkavédelmi napló vezetése

tűzvédelm i napló vezetése

étkezők nyilvántartása (gyermek)

szűr ővizsgál ato k nyi lvá nta rtá sa

selejtezéssel kapcsolatos dokumentáció vezetése

térítési díjak nyilvántartása

Élelmezésvezető:

heti étrend készítése, napi nyersanyag kiszabat

árubeszerzési bizonylatok, számlák

árukészlet nyilvántartása

élelmiszer felhasználás nyilvántartása

élelmiszer biztonsági doku mentáció vezetése

HACCP szabályzat betartása

Bölcsődeorvos:

gyermek egészségügyi törzslap (egy éves kor alatt havonta, 1-3 éves korig
negyedévente)

heti étrend ellenőrzése

élelmezés ellenőrzése
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kisavermeknevelők:

csoportnapló; a gyermekcsoport napi életének fő történéseit rögzíti. Tartalmazza a
hiánYzók nevét, az aktuális eseményeket a gyermekcsoportban, ilLtve minden olyantörténést, ami aza e8yes gyermek, vagy a csoport életét befolyásolta.

Gyermekegészségügyi törzslap percentiles táblával: Tartalmazz a az orvosbejegyzéseket, negyedéves, éves státusz vizsgálatokat.

Fejlődési naPlÓ: a családlátogatás tapasztalatainak rögzítésére szotgál. A beszoktatási
tervet (ideje, módja menete) követően, a beszoktatás idejének, de legalább tíz naptörténéseit tartalmazza az adott gyermekre vonatkozóan. A beszoktatási idő
befejezését kÖvetően, egy éves korig havi, majd 3 havi gyakorisággal kell vezetni.
ValamennYi fejlődési területre vonatkozóan összefoglalja a kisgyermeknevelő agYermek adott fejlettségi szintjére vonatkozó megfigyelések tapasztalatait.

Csdládi fÜzet: A család és a bölcsőde kapcsolattartásának írásos formája. A szülőket
tájékoztatja a 8Yermek bölcsődei életének történéseiről, fejlődés éről. lgazából nem
egYiránYÚ bejegYzések adják igazi tartalmát, jő, ha a szülő is válaszol, informálja akisgyermeknevelőt a gyermekek otthoni életének történéseiről. vezetése
rendszeresen történik, ha olyan esemény vott, amiről a szülőt tájékoztatni kell és illik,
de háromhavonta össze kell foglalni a gyermek fejlődését is.

Napi jelenléti kimutatá*

Nevelési terv,

Xl|!. A fejlődés leggyakoribb jellemzői a bölcsődéskor végére

Az egyes gyermekek között teljesen egészséges fejlődés esetén sem látunk azonosságot, hisza pszichoszomatikus fejlődésben és a fejlettségi szintben jelentős egyéni különbségeket
mutatnak.

E8Y'egY korosztálYban azonban áttalában megfigyelhetők bizonyos életkori sajátosságok,amelYek az adott PoPuláció többségét jetlemzik. Ha ezeket nem kezeljük merev
kategó riá kként, a kko r segíth etn ek a fej lettségi szi nt megíté lésében

Bölcsődés kor véeére:

Nagyon sok területen Önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, legfeljebbaPró segítséget igénYel. Már nem csak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magátbiztonságba n, hanem szívesen játszik társaiva l.

Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, akialakítottszokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jetent
számára.

KÖrnYezete iránt nYitott, érdekli minden, szívesen vesz részt újtevékenységekben.

csoportban
nehézséget
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Gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel-gyerekekkel.

A gyermekek többsége szobatiszta.

xlv. Az ellenőrzés és értékelés rendszere

A gYermek fejlettségi szintje ellenőrizhető a bölcsődés kor végére elért fejlettségi szinthez
viszonYÍtva, melyet azonban befolyásol a gyermek képessége és az a családi környezete,
amelyben él.

Sajátos nevelési igényű gyermek fejlődése az egyéni fejlesztési terv alapján követhető
nyomon.

A program ellenőrzését, értékelését segíti:

- a csoportok nevelési terve
- a vezető munkaterve
- az egyéni dokumentáció.

Elemezzük:

- a gyermekek szokás és szabályrendszerét,
- a gyermekek ismeretszintjét,
- a szülők elvárásait,
- a kisgyermeknevelők felkészültségét, érdeklődését,
- bölcsőde tárgyi feltételeit,
- a bölcsődei dokumentációt.

Ellenőrzés sorá n vizsgőljuk:

- a gyermekek nevelésében megjelennek-e a tervezett nevelő, fejlesztő tartalmak,
ezeknek milyen a hatása,

- milyenek azeredmények a szocializáció, a megismerés, a kommunikáció terén,
mennyire biztosítottak a tapasztalatszerzési lehetőségek,

- elemezzÜk a gyermek játékára jellemző fejlettségi szintet, a mozgáslehetőségeket,
- a gyermek önállósági fokának jellemzőit a bölcsődés kor végén.

Hagyományos ünnepek

Az Ünnepeket és a hagyományok ápolását nem lehet kihagyni a bölcsőde életéből sem, hiszen
játékos formában viselkedési formák, magatartási módok átadására van lehetőség, a
gyermekek számára megkülönböztethetővé válnak a hétköznapok és a jeles napok, pedagógiai
szempontból is sok élményt, másrészt betekintést bölcsődénk munkájába. A szokások,
hagyományok megtartása a kulturális örökség ápolását jelenti, amelyre a korai életszakasztól
kell szocializálnunk a gyermekeket. A bölcsődei nevelés felelőssége azért is hangsúlyos, mert
napjainkban e hagyományokból egyre kevesebbet éltet a család.



Hagvománvos ünnepeink:

Mikulás
Karácsony

Farsang
Húsvét
Anyák napja
Gyermeknap
Születésnap
Névnap

xvl. A szolgáltatásról szótó táiékoztatás helyi módja

A Fenntartó és az lntézmény kiemett figyetmet fordít arra, hogy az általa nyújtott
szolgáltatásokról a Potenciális ellátotti célcsoport hozzátartozói, valamint az igénybe vevők
széleskÖrŰ, korrekt, Pontos tájékoztatást kapjanak. A szolgáltatásokat, az igénybevétel
lehetőségeit és feltételeit az ellátási területen éJők, valamint más érintettek számára is
elérhető módon és helYen nYilvánossá grahozza,melynek formája a Fenntartó honlapja. Ezen
kívÜl az igénYbe vevők az lntézményvezetőtől, munkatársaitól személyes információt kapnak
az ellátás tartalmáról, az igénybevétel módjáról, feltételeiről.

Összefoglaló

A szakmai Programban foglaltak jellemzik a bölcsődében dolgozók szakmai törekvéseit.
célunk, a fent megfogalmazottak maradéktatan megvalósítása.
A végrehajtáshoz szÜkséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az intézmény vezetője
felelős, A szakmai tartalom megvalósításáért az intézmény valamennyi dolgozója feletősséggel
tartozik, A bÖlcsődei alaPelvek érvényesülése mellett ki kel! bontakoztatni azi a gyakorlatot,
mely az életkori sajátosságokat figyelembe véve biztosítja a gyermekek sokoldalú fejlődését.A bÖlcsődének, mint intézménynek meg kell tudni őrizni a korosztálynak megfelelő elvi ésmódszertani sajátosságokat, gyermekközpontú szemléletet, mértékletességet. Alapvető cét agYermekek életkori sajátosságának figyelembevétele, emberséges bánálmód, gondozás_
nevelés.

zárő rendelkezések

A BalassagYarmat Városi Bölcsőde (2660 Balassagyarmat Áchim András utca 20.) SzakmaiProgramját Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2Ot5.(ll1.26.)
számú határozatával hagYta jóvá. Jelen Szakmai program hatályba lépésével egyidejűleg

::]Í:i::::TTrvénybe lép a Balassa8yarmat városi golcsőde és Manóvár Mini Bölcsődéje
Szakmai Programja.

il;;;;;;;;;,06 14, ffih
\" W _/ _Bo..4Á ÉÁii-

Borkó Edit
intézményvezető
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zÁnnoÉr

A Balassagyarmat Városi BÖlcsőde jelen Szakmai Programját a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes tÖrvények módosításáról szóló zoIL. évi CXXVlll. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott hatáskÖrében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélYhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szótó 27/2021. (l. 29.) Korm. rendeletre, a
gYermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Lgg7. évi XXXI. törvény 1o4. § (1)
bekezdés d.) Pontjában meghatározott fenntartóifeladatok ellátása körében, Balassagyarmat
Város Önkormányzata PolgármesterénekL}6/2O2L (Vl. 14.) határozata hagyta jóvá.

Balassagyarmat, 2O2t. június 14.

dr. Varga Andrea

jegyző
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Mellékletek:

t.
2.

3.

4,

5.

sz. melléklet: Bölcsődei jelentkezési lap
sz. melléklet: Értesítés bölcsődei felvételről
sz. melléklet: Megállapodás
sz. melléklet: Házirend
sz. melléklet: Érdekképviseleti Fórum szabályai
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Gyermek neve: ....,.,

Anyja neve: .....,.

Születési helye:

Személyi azonosító jele:,........

Bölcsődei jelentkezési lap

Alulírott(ak) .. ... . év .......... hó .............. naptól kérem/kérjük
gyermekünk bölcsődei elhelyezését a Balassagyarmat Városi Bölcsődében.

Az ellátásra jogosult adatai

TAJ száma:

Az elhelyezést kérők adatai

Telefonszáma:

Telefonszáma:

NYILATKOZOM / NYILATKOZUNK. hogy:
1. a bölcsődei felvételi elbírálás rendjét, illetve a bölcsődei felvétel szempontjait

tudomásul vettem / vettük és megértettem lmegértettük
Z. ha adatainkban (személyes adatok, lakcím, munkahely) váItozás következik be, illetve

ha gyermekem bölcsődei ellátásarrak igénybevétele aktualitását veszti, 8 napon belül
jelzem l j elezznk a bölcsődevezetőnek.

Születési helye, ideje:

Személyi azonosító jele: ......,..

Adóazonosító jele:

Munkahelye: .............

Munkaköre: .......,.......

Születési helye, ideje:

Személyi azonosítőjele: .........

Adóazonosító jele:

Munkahelye: .............

Munkaköre: ...............

Az elhelyezést kérő aláírása



al

pnrEsírEs

bölcsődei ellátás megkezdésének időpontj áró1

Értesítjük a kedves Szülőt/Szülőket, hogy ....,... ........... nevű

gyermekük a beszoktatás első napjától, azaz ............ év ,....... ... hónap ....,.. naptól

veheti igénybe a bölcsődei ellátást a Balassagyarmat Városi Bölcsődében.

Tisztelette1:

intézményvezető



Mely létrejött egyrészről a Balassagyarmat Városi Bölcsöde (2660 Balassagyarmat, Áchim András

utca2D.) képviseletében .......... ...... intézményvezető, másrészről

. szülő/törvényes képviselő

(születési név:

születési hely, idő: anyja neve:

lakcím:

szám alatti lakos) nevű gyermekének bölcsődei

elhelyezés tárgyában.

A gyermek adatai:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

A bölcsődei ellátás kezdete:

Igénybevétel módja:

tr önkéntes

tr javasolt (védőnő, gyermekorvos, gyermekj őIéti szolgátat, gyámügy)

A bölcsődei ellátás keretében azintézmény biztosítja a gyermek számára a
1. szakszerű gondozást, nevelést, testiJelki sztikségletek kielégítését, fejlődését és a

szo cializáció se gíté sét,
2. napi négyszeri étkezést,
3. fejlődéshez sztikséges egészséges és biáonságos környezetet,
4. egészségvédelme! egészségnevelést, kulturhigiénés szokások kialakulásanak segítését,
5. egyéni bánásmódot,
6 . me gfelelő időt a szab adb an v alő tartőzkodáshoz,
7. személyes higiénét,
8. korcsoportnak megfelelő játékeszközöket,
9. bölcsődei orvosi ellátást,
10. óvodai életre való felkészítést,
1 1. felmertilő Probléma esetén a segítségnffitás lehetősé geit, a szolgáltatások elérhetőségeit,
12. a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését a feltételekkel renáekező

bölcsődében,
í3 . a tápláIékallergiás gyermekek étkeztetését.

A bölcsőde a szülő számára biztosítja
1. aháafuend és az ellátás megismertetését,



2. a beszoktat áshoz, adaptáciőhoz szükséges időt, feltételeket,
3. tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről,
4. rendszeres betekintést a gondozónő áhal vezetett, gyermekfejlődést nyomon követő

dokumentációba,
5. szülőcsoportos beszélgetéseket, egyéni beszélgetéseket gondozőnővel,vezetővel,
6. tájékoztatők, étrendek megismertetését,j. gyermekiik játéktevékenységébe való betekintést,
8. a bölcsőde által szeryezettnyiltnapokon való részvételt,
9, a személyes adatok védelmét, a titoktartást.

A térítési díj fizetésével kapcsolatos tudnivalók
A bölcsődei gondozásért és az étkezésért személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési

díjat a Balassagyarmat Varos Önkormanyzaténak a gyermekek napközbeni ellátásanak térítési
díjáról szőIő 112006. (L27.) rendelete áIlapítjameg a normatíva és a kedvezmények alapjén.

A gyermek utan 400 Ft napi térítési díjat kell ftzetrtt.
Az étkezési térítési díj befize,tése banki átutalással történik, a szárlakézhezvételétől számított

10 napon belül.
Anormatív kedvezmény igénybevételének feltétele a Nyilatkozat nyomtatvány kitöltése.

A szülő tudomásul veszi, hogy
1. a bölcsőde házirendjűbetafila,
2. az ellátás igénybevételéhez sziikséges igazolásokat, dokumentációkat (orvosi igazolás,

j övedelem ígazolás) b eszer zí,
3. együttmtiködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel,
4. a térítési díjra vonatkoző előírésokat betartja,
5. amegállapodásban foglalt, azintézmény részérőL fennálló kötelezettségek elmulasúása

esetén a szülő panaszával a bölcsődében működő Szülői Fórumhoz fordulhat.
6. Az ellátás az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásrőIszől,abeíratottgyermekeknélhatarozatlanidőreszól.

A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás
1. ha a gyermek betöltötte a 3. életévét és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért,

vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31-én,
2. sajatos nevelési igényű gyermekek esetében az ellátás a gyermek 6. életévének betöltését

követő augusztus 3 1-én,
3. ha a felvételt követően a szülő a gyermeke részére a bölcsődei ellátást egybeftiggően 15

napon át, bejelentés nélkül - igazolatlanul - nem veszi igénybe,
4. ha az ellátás sziineteltetését írásban nem kéri 8 napon belül,
5. ha a bölcsődeorvos szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem

gondozható,
6. ha magatartászavaraveszélyezteti a többi gyermek fejlődését, és erről a bölcsődeorvos, a

gyógypedagógus, kisgyermeknevelő sziikség esetén pszichológus véleménye alapjan
szakvéleményt alakít ki.

A szülő aláírásával nyilatkozik aról, hogy a személyes gondoskodás feltételeiről nyújtott
tájékoztatás megtörtént. (GWT. 3 3. § (2)

szülő intézménylezető
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A bölcsőde neve, székhelye: Balassagyarmat Városi Bölcsőde
2660. Balassaryarmat
Áchim András u. 20.

Telephely neve, székhelye: Balassag;rarmat Városi Bölcsőde Manóvár Mini Bölcsődéje
2660 Balassagyarmat
Kóvári út 1.

Telefonszáma:

Intézményvezető:

1.

06-35_300_06ó
06-20-779-09_61

Borkó Edit

A bölcsőde naponta reggel 6.00 órától fogadja az érkező gyermekeket. A telephely 7.00 -
17.00 őráig. Kérjük, hogy 8.30 - 9.00 őraközött ne zavarjék a reggelizést, gyermekiikkel
előtte v agy uténa érkezzenek A gyermekek hazavitelére este 1 7. 00 őráig v an lehetőség.

A bölcsődéből a gyermeket csak szülő vagy általa írásban megbizotl személy viheti e|,14
éves kor alatti kiskoru e feladattal nem bízhatő meg.

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek jellel ellátott külön szekrénye van a ruhák
tárolásata. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tároljak a szekrényekben, mert a
bölcsődében hagyott, illetve a gyermeken lévő vagy hozotttaryyakéttfelelősséget vállalni
nem tudunk

Abölcsődeorvosjavaslatait:betegségeseténabölcsődébejrárássztineteltetésére, azotthoni
ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjtik betartani.

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozhatő. A közösség egészsége érdekében lénas,
(37,5 C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzés gyanús
gYermek a bölcsődét nem láttogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a
bölcsődét értesíteni kell.

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás
eredményét kérjük bemutatni, orvos általi diagnózist írásban.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a
kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül sztikséges a
Pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a
gyermek hazavíteléről, illetve orvosi ellátásaról ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás
esélYét. A kiskoru gyermek vizsgáIatát, egészségügyi ellenőrzését, kezelését, gybgyitarat
csak hazi gyermekorvos, illetve annak helyettese láthatja el, igazolást is csak Ő-adhat,
melyen szerepelnie kell a diagnózisnakés az alkalmazottterapiának.

Ha szÜlő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás
okát közölj e az intézményvezetővel.

2.

J.
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5.
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9. A család és bölcsőde kapcsolatanak erősítésére lehetőséget biáosítunk a szülővel történő
beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi találkozásaira, a családi flizeten keresztül
történő információ-cserére, szülői értekezletre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a
családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjtik, hogy látogatásuk időpontját
beszéljék meg az intézményv ezetővel.

10. A családi ff.izetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akáí a gyermek egészségi
áIlapotára, akar a gyermek fejlődésére, va1y otthoni eseményeire vonatkoznak.

1 1. Kérjük, hogy az étkezési térítési dijat átutalással fizessék be a Balassagyarmat Városi
Bölcsőde 10402771-00029607-00000008 számlaszélmra. Fizetési és egyéb gondjaik esetén
keressék azitXézményvezetőt, aki segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.

12.Az intézményben, érdekképviseleti fórum működik az 1997. évi XXXI. tv. 35.-36.§.
alapjan.
Tagjai:

Az ellatásban részesülő gyermekek szülei.
Az intézmény dol gozóinak képviselőj e.

Az intézmény fenntartó képvi selőj e.

Agyermek szülője, vagy más törvényes képviselője panasszal élhetazintézmény vezetőjevagy
az érdeld<épviseleti forum tagjai felé, a gyermekek jogainak sérelme az ellátásra vonatkozó,
észrevételek a dolgozók kötelezettségszegése esetén.
Azintézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti forum apanaszt kivizsgálja, éstájékoztatást
ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjráról. A gyermek szülője vagy más törvényes
képviselője az intézmény fenntartőjához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az
intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a
vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

A Balassagyarmati Varosi Bölcsőde hénirendje azintézménybe beíratott gyermekek szüleire és

az intézmény do 1 gozó ir a e gy ar ánt vonatkozik.

A házirend betartását köszönj ük!

3o,4-ó €elk
Borkó Edit

intézményvezető
ffi
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Balassagyarmat Város Önkormányzata álta! fenntartott személyes
gondoskodást nyújtó tntézményben működő Érdekképviseleti Fórum

mega l a kításá n a k és tevékenységéne k sza bá lya i

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló L997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) alapján az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást
nyújtó l ntézményekben Érdekképviseleti Fórumot kell ala kítani.

lntézmény neve, székhelye, az Érdekképviseleti Fórum működési terü!ete:

Balassagyarmat Városi Bölcsőde

2660 Balassagyarmat, Áchim András utca 20.

Telephely neve, székhelye:

Balassagyarmat Városi Bölcsőde Manóvár Mini Bölcsődéje

2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1.

Az Érdekképviseleti Fórum tevékenységének célja:

Az intézményljogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekeinek védelme.

Az Érdekképviseteti Fórum tagjai:

L. Az ellátásban részesülő gyermekek szülei, illetve más törvényes képviselői
2. Az intézmény dolgozóinak képviselője
3. Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselője

Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak létszámát a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi lntézmények, valamint személyek szakmai fetadatairól és
működésük feltételelről szóló L5/998. (lV.30.) NM rendelet 2/C. § (1} bekezdésében fogtaltak
szerint kell meghatározni.

A tagok megválasztásának szabályai:

Az ellátásban részesülő gyermekek szülei, i!letve törvényes képviselői maguk közüt választják,
a jelenlévők többségének szavazata alapján.

Az intézmény dolgozóinak képvise!őit a dolgozók maguk közül választják a jelenlévők
többségének szavazata alapján.
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Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak megválaszt ására az ellátottak szüleinek, iltetve törvényes
képviselőinek és az intézmény dolgozóinak többsége /legalább 5oo/o +L fől jelenlétében
kerülhet sor.

Az intézményt fenntartó képviselőjét Balassagyarmat Város Önkormányzata választja.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai a Fórum első ülésén maguk közül választják meg a Fórum
elnökét, aki ezt az alkalmat követően a Fórum üléseit összehívja és vezeti.

Az Érdekképviseleti Fórum képviselői tagsága

- visszavonással,

- lemondással,

- az intézményi jogviszony megszűnésével,

- a képvise!ő tag ha!álával megszűnik, a megüresedett helyre, az újtag megválasztására a

tagválasztásra vonatkozó szabályok irányadóak,

Az Érdekképviseleti Fórum feladat- és hatásköre:

L. Az Érdekképviseleti Fórum a fe]adatát
a) a gyermekek jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettség szegése

esetén,
b) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, valamint
c) a gyermekre vonatkozó - külön jogszabály szerint vezetett gyermekvédelmi

nyilvántartás - adatlapjaiba, valamint az intézménynél keletkezett, illetve részére
megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba való betekintés megtagadása esetén
végzi.

2. Hatáskörébeneljárva
a) megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és dönt a hatáskörébe tartozó

ügyekben,
b) intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámná!, a

gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél,
c) egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál,

d) a bölcsőde vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben,
javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett
szolgá|tatások tervezéséről, működtetéséről, az ebből származó bevételek
felhasználásáról,

e) intézkedéseinél figyelembe veszi a mindenkor érvényben lévő jogszabályokban

rögzített feladat- és hatásköröket.

Az Érdekképviseteti Fórum működése:

Az intézmény továbbképző részlegében az intézmény biztosítja az Érdekképviseleti Fórum
üléseinek zavartalan lebonyolítását.

Az Érdekképviseleti Fórum negyedévenként ülésezik, i!letve szükség szerinti összehívás áról az

elnök gondoskodik.



Az Érdekképviseleti Fórum határozatképes akkor, ha a tagok 2/3-a jelen van. A FÓrum

döntéseit a tagok többségének egyetértéséveI, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Azonos
szavazat esetén az elnök dönt.

Az Érdekképviseleti Fórum megvizsgálja a panaszokat, dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi
képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. Az Érdekképviseleti Fórum az

intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben, javaslatot tehet
az intézmény működésével kapcsolatban.

A végzett munkáról a szülői értekezleten, szülőcsoport-beszélgetéseken számol be a

szü lőknek, törvényes képviselőknek az Érdekképviseleti Fóru m elnöke.

Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az el!áró
szerv megnevezését, készítésének helyét és idejét, az ügyre vonatkozó lényeges
nyilatkozatokat és megállapításokat, a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását. A
jegyzőkönyv egy-egy példányát a tagoknak és az intézményvezetőnek meg kell küldeni, aki
gondoskodik annak megőrzéséről,

Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az eljáró
szerv megnevezését, készítésének helyét és idejét, az ügyre vonatkozó lényeges
nyilatkozatokat és megállapításokat, a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását. A
jegyzőkönyv egy-egy példányát az érintettnek, a tagoknak és intézményvezetőnek meg kell
küldeni, aki gondoskodik annak megőrzéséről.

Ba lassagya rmat, 2O27. 06. 14.

,&"tú&*, A.j"*'-2,1
dr. Feketéné dr. Benkó Kata

Érdekképviseteti Fórum elnöke
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intézményvezető
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