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Bevezető 

 

Köszöntöm mindazokat, akik e programot kezükbe veszik, és megismerkednek vele.  

Köszöntöm azokat a szülőket, akik úgy gondolják, hogy legféltettebb kincsük, gyermekük nevelését 

az e program szerint dolgozó kisgyermeknevelőkre, és segítőikre bízzák. Bizalmuk megtiszteltetés 

számunkra!  

Mini bölcsődénk a melegszívű, gyermekszerető felnőttekkel együtt igazi otthont ad a kisgyermekek 

neveléséhez, gondozásához.  

Szakmai programunk a hagyományainkra, értékeinkre, nemzeti sajátosságainkra, a pedagógiai és 

pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelés, gondozás nemzetközileg elismert gyakorlatára 

építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi 

szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve készült. A szakmai program elkészítésekor 

az alapelvek mellett figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű -, a hátrányos-, és a halmozottan 

hátrányos gyermekek jogait, és lehetőségeit is. 

 

 

„A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben: 

egyesek magasabbra szállnak, mint mások, 

de mindegyikük legjobb tudása szerint repül. 

Miért hasonlítanánk hát össze őket? 

Mindegyik más. 

Mindegyik különleges. 

Mindegyik gyönyörű!” 

(ismeretlen szerző) 

 

Programunkkal hittel és tudatosan törekszünk az esélyteremtésre, a negatív hatások mérséklésére, a 

pozitív hatások felerősítésére, a hátrányok csökkentésére. Biztosítani kívánjuk, hogy az általunk 

gondozott-nevelt gyermekek a mindennapjaikat szeretetteljes, nyugodt légkörben éljék, nevelésük a 

családdal harmóniában, egyetértésben, egymást kiegészítve történjen. 
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A mini bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató adatai 

Szolgáltató neve: Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha 

 

Szolgáltató székhelye: 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 

 

Szolgáltató telephelye: 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 1-3. 

 

Intézményvezető: Kincses Tamásné 

 

Telefonszám: +36-72-492-576   +36 30-483-0722 

 

E-mail: villanyovi@gmail.com  

 

A fenntartó neve: Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

 

Cím: 7773 Villány, Fő tér 1. 

 

A fenntartó képviselőjének neve: Krizics Zsanett 

 

Ellátási terület: Villány, Villánykövesd, Márok Kisjakabfalva, Ivánbattyán települések területén. A 

mini bölcsőde szabad kapacitása terhére fogadhat az ellátási területen kívüli településen állandó 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel gyermekeket is, a szolgáltatói nyilvántartásban 

szereplő férőhelyszám legfeljebb 50%-áig, amennyiben valamennyi, az ellátási területről érkező 

gyermek bölcsődei ellátása biztosított. 

 

Az intézmény a székhelyén nyújtja a mini bölcsődei ellátást két mini bölcsődei csoport 

működtetésével. 

 

A mini bölcsődére vonatkozó adatok: 

 

Nyitva tartás: 7.00 -17.00 

 

Férőhely: csoportonként legfeljebb 8 fő, azaz mindösszesen legfeljebb 16 fő 

 

Csoportok: 

1. sz. csoport: Pillangó csoport 

2. sz. csoport: Katica csoport 

 

 

 

Szakmai programot készítette: Kincses Tamásné 

 

 

 

 

mailto:villanyovi@gmail.com
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Bevezetés 

A szakmai program célja 

A szakmai programmal célunk, a „Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának magas 

szintű megvalósítása, a szakmai értékek megőrzése és továbbadása, a kialakuló jó gyakorlatok 

megerősítése, új módszerek és tevékenységek bevezetése, a dolgozók és a szülők nevelői 

szemléletének formálása, kapcsolatépítés, hálózatfejlesztés. 

A Szakmai Program összhangban áll a bölcsődei nevelés-gondozás alapprogramjával, a mini 

bölcsőde első számú szakmai okmánya, melyet minden kisgyermeknevelő alkalmaz a napi 

munkájában. 

Programunkban tudatosan törekszünk az esélyteremtésre, a negatív hatások mérséklésére, a pozitív 

hatások felerősítésére, a hátrányok csökkentésére. Biztosítjuk, hogy az általunk nevelt-gondozott 

gyermekek a mindennapjaikat szeretetteljes, nyugodt légkörben éljék. 

A mini bölcsőde valamennyi dolgozója a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai értékeinek 

elkötelezettje és tisztelője.  

 

A mini bölcsőde munkáját és szakmai programját meghatározó jogszabályok és irányelvek: 

 az ENSZ 1989.11.20. napján elfogadott egyezménye a gyermek jogairól (kihirdette: 1991. évi 

LXIV. törvény),  

 az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a 

továbbiakban: Gyvt.),  

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, (a továbbiakban: 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet) 

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

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,  

 369/2013(X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények ás hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről,  

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról, (a továbbiakban: 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet) 

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

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról (a továbbiakban: Ar.) 

 A Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja 2017 

 a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai - módszertani levél (NRSZH, Szülővel 

történő fokozatos bölcsődei beszoktatás, 1984.  

 Útmutató a bölcsődei gondozás családlátogatásához 1989.  

 Fejlődési napló, Folyamatos napirend a bölcsődében 1981.  
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 Játék a bölcsődében, Útmutató a fejlődési táblázat vezetéséhez  

 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságáról. 

 

 

Egyéb előírások  

Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés megteremtéséhez  



 

 

1. A Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha bemutatása 

Villány településen az első óvoda 1903-ban épült egy foglalkoztató teremmel, az akkori 

igényeknek megfelelő kiszolgáló helységekkel és óvónői szolgálati lakással. Célja az volt, 

hogy a villányi német gyerekek minél előbb megtanuljanak magyarul. Az 1950-es években 

két csoporttá bővült kis - és nagycsoportos elosztással. Ebben az időszakban egész napossá 

vált az óvoda, már konyha is működött. Az 1960-as években elszakadt az iskola fennhatósága 

alól és önálló intézménnyé vált. 1970-ben megszűnt a szolgálati lakás, egy új terem épült, így 

vált három csoportossá. Noha korábban már működött a településen bölcsőde, az 1990-ben 

megszűnt, helyette óvodai csoportok alakultak. 

 Ezután két épületben működött óvodánk, a demográfiai hullám alakulása szerinti 

csoportszámmal és csoport létszámmal. 1996-ig minden csoportban volt német oktatás. A 

nyugdíjazással, törvényi előírásokkal csak megfelelő számú csoportban volt biztosított a 

nyelvoktatás.  

Mindkét óvodában megszűnt a főzőkonyha, központosították. Azóta a Csillagvölgy étterem 

biztosítja a napi háromszori étkezést, amely jelenleg az intézményünk telephelyén működő 

szervezeti egysége. 2005-ben az iskolához csatolták az óvodát. Az általános iskola igazgatója 

látta el az óvodavezető feladat körét egészen 2012-ig. 2010-ben a lakossági igényeknek eleget 

téve beindításra került az egységes óvoda-bölcsődei csoport. 2012 decemberében új óvoda 

építésére került sor a régi napközis épület helyén. 2013 januárjától szétváltunk az iskolától, 

újra önálló intézmény lettünk. 2013. szeptember 1-jén az új épületben kezdtük a tanévet. 

Fenntartónk a Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás lett.  

Az egységes óvodai- bölcsődei ellátás, mint ellátási forma 2018. 08. 31. napjával országosan 

megszűnt, ugyanakkor a Gyvt. 94.§ (3a) bekezdése – ha a bölcsődei ellátásra az adott 

településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 

jogszabályban meghatározottak szerint megállapított 3 év alatti lakosainak száma meghaladja 

a 40 főt – ,a települési önkormányzatok kötelezettségévé teszi a bölcsődei ellátás 

megszervezését a Gyvt. 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, 

szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási 

szerződés útján. Az érintett önkormányzatoknak a Gyvt. 175.§ (5) bekezdése értelmében e 

kötelezettségüknek 2018.12.31. napjáig kellett eleget tenniük. 

 

Az ellátási területhez tartozó településeken felmérésre került az itt élő 3 év alatti gyermekek 

létszáma, az ellátási területről 14 kisgyermek bölcsődei ellátására érkezett szülői igény, 

Villány esetében pedig az ellátásra jogosultak létszáma meghaladta a 40 főt.  

 

A Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulást alkotó települési önkormányzatok (Villány, 

Villánykövesd, Kisjakabfalva, Ivánbattyán és Márok) ezidáig is társult feladatellátás 

keretében biztosították lakosságuknak a szociális étkeztetést, a gyermekétkeztetést és az 

óvodai, valamint egységes óvoda-bölcsődei ellátást, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy a 

Társulás által fenntartott intézmény útján kívánják majd biztosítani a bölcsődei ellátást az arra 

jogosult gyermekek részére, noha ellátási kötelezettség csak Villány tekintetében merült fel. 
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A fentiekre tekintettel a Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018.05.31. napján az 

intézmény átszervezéséről határozott, melynek keretében 2018.09.01. napjától megszüntetésre 

került egy óvodai csoport és annak helyén 2018.09.01. napjától egy, majd 2018.12.01. 

napjától két mini bölcsődei csoport kezdte meg működését. 

 

A jogszabályi előírásoknak való megfelelésen kívül egyéb szempontok is indokolták a 

szolgáltatásnyújtás megkezdését: 

 

A hagyományos anyai-női szerepek megváltoztak, a családok szűkös anyagi keretei miatt 

fontossá vált a munkavállalás mindkét szülőt tekintve, a gyermekek napközbeni ellátása iránti 

igény megnövekedett. A megváltozott jogszabályok, amelyek támogatták a GYED, GYES 

melletti munkavégzést, tovább növelték a bölcsődei ellátás igényét. 

A gyermekek napközbeni ellátására megoldási alternatíva - melyet a legújabb gyermekjóléti 

törekvések is szorgalmaznak, - a mini bölcsőde létesítése és működtetése, ahol a 20 hetes – 3 

éves korú gyermekek napközbeni ellátása biztosított. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a 

bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett 

az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig tovább gondozható a 

bölcsődében. A bölcsőde végezheti a sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációs és 

rehabilitációs célú gondozását is a gyermek 6 éves koráig. 

 

 

A városunkban és a környező településeken élő családok szociális, anyagi és kulturális 

helyzete egymástól nagymértékben eltér.  

Sok az olyan fiatal, egy- vagy többgyermekes család, ahol az édesanya a gyermekvállalás előtt 

aktívan dolgozott, vagy közmunkaprogramban vett részt és a megélhetés miatt ismét 

visszamenne dolgozni. A kialakított mini bölcsődénk elsősorban azoknak az édesanyáknak – 

rajtuk keresztül a családjaiknak – próbál segítséget nyújtani, akik szeretnének visszatérni a 

munka világába, és ehhez gyermekük napközbeni ellátására van szükségük.  

Védőnői felmérés alapján a születések száma (várandós anyukák) stagnáló tendenciát mutat, 

így bízunk abban, hogy minden évben sikerül a mini bölcsődei férőhelyszámot betölteni a 0-3 

éves korú gyermekekkel.  

 

Az újonnan kialakításra került mini bölcsődei csoportok helyiségei, tárgyi és személyi 

feltételei megfelelnek a törvényi előírásoknak. Az udvaron, a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő játékeszközök kerültek elhelyezésre, amelyek az óvodások 

játékaitól elkülönítve találhatóak.  

 

Nagy figyelmet fordítottunk a helyiségek balesetmentes kialakítására, a gyermekek 

igényeihez illeszkedő berendezésre. A bejárat mellett babakocsitároló került kialakítására. Az 

öltözőben minden kisgyermeknek jellel ellátott öltözőhelyet biztosítunk, pelenkázóasztal áll a 

szülők rendelkezésére. A csoportszobákban elkülönített szekrényben kapnak helyet az ágyak, 

az ágyneműk, és a játékeszközök. A barátságosan kialakított csoportszobák különböző 

tevékenységek végzését teszi lehetővé a gyermekek számára, amely hozzájárul képességeik 
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fejlődéséhez. Az eszközök összeállításában figyelemmel vettük a szociális hátrányokkal 

küzdő, a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek igényeit is. 

 

2. Küldetésnyilatkozat 

Pedagógiai hitvallás 

 

Nevelő-gondozó munkánk középpontjában a kisgyermek áll. A korai életkorban a családi 

minta meghatározó. A bölcsődei nevelés ebben kiegészítő, támogató, mintanyújtó szerepet 

vállal, annak érdekében, hogy a gyermekek fizikai, emocionális és szociális szükségletei teljes 

mértékben kielégítettek legyenek. Biztonságérzetet nyújtó, érzelemben gazdag környezetben a 

gyermekek saját képességeik szerint fejlődhetnek, átélhetik az önfeledt játék örömét, mely 

során gazdagodik élmény és fantáziaviláguk.  

Figyelemmel fordulunk minden gyermek felé. Törekszünk az egyéni tulajdonságaik, egyéni 

szükségleteik megismerésére. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekek a világra 

nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó felnőttekké váljanak. 

 

Bölcsődekép 

 

Mini bölcsődénk nyitott a kisgyermekes családok számára. Törekvésünk, hogy minden 

kisgyermek és felnőtt jól, otthonosan érezze magát. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek 

nyugodt, biztonságot nyújtó nevelői légkörben, a játékon keresztül, a játékba integrált 

tanulással gazdagodjanak értelmileg, érzelmileg és szociálisan. A játék, mint legfontosabb 

tevékenység határozza meg arculatunkat, melyben figyelembe vesszük az életkori 

sajátosságokat és az egyéni képességeket is. Esztétikus, fejlesztő, optimálisan ingergazdag 

környezetet teremtünk.  

 

„Hajolj felém, tanulj meg engem, 

Próbáld meghallani csepp hangomat, 

Hogy rám ismerj.”               

 /SzabóMagda/ 

 

 

3. A mini bölcsődei nevelés 

A mini bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket 

nevelő családok állnak. Az Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek 

értelmében nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását 

célozza meg.  

 

Célunk, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek 

segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális 

környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Mini bölcsődei nevelésünk 

mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés 

elsődlegességének tiszteletét.  



11 

 

A mini bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének 

széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő 

prevenciós tevékenységet folytasson. Ellátást nyújtó családbarát intézményként, 

hozzájárulunk a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek 

növeléséhez.  

 

Célunk a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni 

ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló 

szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, 

tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával segíteni a 

harmonikus fejlődésüket.  

 

Célkitűzéseink  

 Egészséges életmódra nevelés, a megfelelő táplálkozás és mozgás fontossága.  

 A bölcsődei nevelés célja, hogy erősítsük azokat a képességeket, készségeket, melyek 

segítik a gyermekeket a saját környezetükhöz való alkalmazkodásban, elősegítsük a 

sokoldalú személyiségfejlődést. 

 A gyermekek harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésének segítése és biztosítása, az 

életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. 

 Családias, derűs légkörben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló 

szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, 

tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával biztosítjuk 

a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.  

 Az esélyteremtés, a negatív hatások mérséklése, a pozitív hatások felerősítése, a 

hátrányok csökkentése. 

 Mini bölcsődénk járuljon hozzá a családok életminőségének javításához, a szülők 

munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

 Hagyományőrzés megteremtése, ápolása, ünnepekre hangolódás.  

 

Ezekkel a legfontosabb témákkal szeretnénk a kisgyermekek bölcsődei életét hangulatosabbá, 

színesebbé, tartalmasabbá tenni, hogy nyitottak és fogékonyak legyenek a külvilág 

szépségeire, vidám, boldog és tartalmas gyermekkoruk legyen. 

 

 

 

4. A mini bölcsődei nevelés – gondozás alapelvei 

A szakszerű nevelést – gondozást az alábbi alapelvek érvényesítésével valósítjuk meg, melyet 

minden kisgyermeknevelő magának érez és legjobb tudása szerint ezek szerint neveli-

gondozza a rábízott kisgyermekeket. 

 

A család 

rendszerszemléletű 

megközelítése  

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei 

nevelésünkben elsődleges szempont a család működésének megismerése, 

megértése. A család- gyermek- kisgyermekgondozó ismerkedésére a 
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 családlátogatások jó lehetőséget biztosítanak. A rendszerszemlélet 

lényege olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a 

kisgyermeket, hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Az 

interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk 

a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása 

által a szakember hozzájárulhat a család életminőségének javításához. 

A koragyermekkori 

intervenciós 

szemlélet 

befogadása  

 

A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan 

tevékenységet, amely a kisgyermek sajátos szükségleteinek 

meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A mini bölcsőde 

alkalmas színtér a koragyermekkori intervenció szemléletének 

alkalmazására. Ennek értelmében a kisgyermeknevelő feladata az 

esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások 

felismerése és jelzése.  

A családi nevelés 

elsődleges tisztelete  

 

A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A mini bölcsőde a 

családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és 

azokat erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében. Mindezek 

értelmében a szülők számára lehetővé tesszük a tevékeny, különböző 

szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a mini bölcsőde 

életébe. Pl. kisgyermekgondozó által szervezett tevékenységekbe 

betekintést nyerhetnek az érdeklődő szülők.  

A kisgyermeki 

személyiség 

tisztelete  

 

A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető 

individuum, egyéni szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. 

Különleges védelem, bánásmód illeti meg.  

A mini bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák 

fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben 

tartásával. Fokozott figyelmet fordítunk az etnikai, kulturális, vallási, 

nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek 

iránti tolerancia kialakítására.  

A kisgyermeknevelő 

személyiségének 

meghatározó 

szerepe  

 

A mini bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból 

adódóan meghatározó a kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén 

keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A feladatok színvonalas 

megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő 

önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. 

Ebből adódóan a kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudásának szinten 

tartásáért, gyarapításáért, szakmai kompetenciáinak fejlesztéséért. A 

kisgyermeknevelőtől elvárjuk a folyamatos önképzés iránti igényt. A két 

csoport közti tudásmegosztást preferáljuk. 

A biztonság és a 

stabilitás 

megteremtése  

 

A kisgyermek egyéni igényeitől függő, a mini 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 
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helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a 

tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.  

A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra 

épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, 

kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a 

gyermek biztonságérzetét. 

A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a 

pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is.  

Fokozatosság 

megvalósítása  

 

A fokozatosságnak minden területen érvényesülnie kell. A kisgyermek új 

helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a 

változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a jó 

szokások kialakulását.  

Egyéni bánásmód 

érvényesítése  

 

A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő 

elfogadó, empatikus, hiteles nevelői magatartása. A mini bölcsődei 

nevelésben figyelembe vesszük 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 maga a 

gyermek. Ezért fontos, hogy a mini bölcsődébe járó kisgyermekek 

mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben részesüljön 

érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodásban és támogatásban. A 

kisgyermeknevelő akkor tud hatékonyan közreműködni e tekintetben, ha 

törekszik a gyermekek minél alaposabb megismerésére, a bizalmi 

kapcsolat kialakítására. 

Gondozási helyzetek 

kiemelt jelentősége  

 

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek 

interakciójának bensőséges, intim helyzetei.  

A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a 

gondozásnak elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. A gondozás 

minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem 

korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás szükségletek 

kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének 

feltételeit.  

A professzionális gondozásunk hozzájárul a személyes kapcsolatok 

pozitív alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának egyik 

kiemelt színtere.  

A gyermeki 

kompetencia-

késztetés 

támogatása  

 

A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas 

kompetenciák, ezért támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír. Biztosítjuk 

annak a lehetőségét, 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 
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segítjük az önálló kezdeményezéseit, megteremtve ezáltal az egész 

életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait. 

 

A szakszerű nevelés-gondozás akkor valósulhat meg, ha a mini bölcsődében érvényesülnek a 

következő szempontok: 

 a nevelés-gondozás egysége, 

 a gyermek életkori és egyéni sajátosságai, 

 a személyi és tárgyi környezetének állandósága, 

 az önállósodáshoz szükséges megfelelő idő biztosítása, a gyermekek ösztönzése, 

 a pozitív megnyilvánulások támogatása, 

 az ismétlődés, rendszeresség a tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot 

eredményezi, ezzel növeli a gyermekek biztonságérzetét, 

 alkalmazkodó képességük fokozatos terhelése pedig lehetővé teszi a változások 

zökkenőmentes elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. 

 

A mini bölcsődében a gondozás mellett a nevelés egyre nagyobb teret kap. A gyermek 

személyiségét, az egyéni és életkori sajátosságait figyelembe véve van kialakítva a napirend. 

Engedjük a gyermekeknek, hogy saját személyiségüket önmaguk alakíthassák ki. A saját 

kisgyermeknevelő-rendszerrel, a felmenőrendszerrel növeljük az érzelmi biztonságot, és a 

környezet állandóságával az érzelmi biztonságot erősítjük. Odafigyelünk arra, hogy egységes 

nevelői hatások érjék a gyerekeket, és úgy gondoljuk, ennek alapja az egymáshoz való őszinte 

odafordulás és alapvető erkölcsi normák. 

 

 

 

5.  A mini bölcsődei nevelés-gondozás feladata 

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermek testi-lelki és szellemi szükségleteinek 

kielégítése, a fejlődés elősegítése. 

A mini bölcsőde 20 hetestől 36 hónapos korú gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást. 

Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok 

tiszteletben tartásával, családias hangulatban.  

A kisgyermekek elsajátítják azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, 

hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben.  

 

 

5.1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia 

fejlesztése  

 

 A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése – Mini 

bölcsődénkben a szülői kompetenciák fejlesztését elsősorban a napi nevelő munka hatásain 

keresztül kívánjuk megvalósítani azzal, hogy mindennap részletesen tájékoztatjuk a szülőket a 

gyermekkel történt aznapi eseményekről, nevelési helyzetekről, azok megoldásáról. Az 

igényeknek megfelelően fogadóóra keretein belül kezeljük a gyermeknevelési 
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bizonytalanságokat, megerősítjük a hatékony megoldásokat. Bölcsődénk, 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 bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti 

egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen 

feltétel a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így 

közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a 

kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód 

kialakításában. A kisgyermeknevelők, mint szakemberek, szaktudásukra, tapasztalataikra 

építve, a szülők igényeihez igazodva közvetítik a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel 

kapcsolatos ismereteket, módszereket.  

 

5.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása  

 

A szakembereink feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, 

támogatása, a harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet megteremtése.  

A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási helyzetekben valósul 

meg. A rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és az évszakhoz 

igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozást, a 

játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenés feltételeit. Az egészséges 

életmód, az egészségnevelés érdekében törekszünk az alapvető kultúrhigiénés szokások 

kialakítására. Pl. A kisgyermeknevelő által kialakított szokásrend a mosdóban, kézmosás előtt 

a ruha ujjának feltűrése, folyékony szappannal való alapos kézmosás megtanítása, 

következetes betartatása, kezdetekben segítségnyújtás mellett, saját törülközök használata… 

A prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális szakembereket is bevonunk: 

gyermekorvos, gyógypedagógus, pszichológus, stb.  

Elsősorban preventív szerepet tölthet be, de a sajátos nevelési igényű, a magatartás- vagy 

fejlődési problémákkal küszködő kisgyermekek esetében korrektív lehetőségeket hordoz, az 

intézmény lehetőségeihez mérten kialakított, a nagymozgások gyakorlásához, különféle 

mozgásfejlesztéshez szükséges eszközökkel felszerelt tornaszoba. Pl. forgó tölcsér, beltéri 

csúszda, labdák, kismotorok… 

 

5.3. Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése  

 

A biztonságot nyújtó nevelői magatartásunk 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 

kisgyermekek bölcsődébe kerülése több lehetőséget teremt a társas kapcsolatok 

megtapasztalására. Az együttlét helyzetei az én érvényesítés, a tolerancia, az empátia 

gyakorlásának színterei, amelyek hozzájárulnak az érzelmi és társas kompetenciák 

fejlesztéséhez.  
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Törekszünk az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti nyitottság megőrzésére. 

A kisgyermeknevelő feladata a kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében az 

ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása, a kommunikációs kedv felkeltése és 

fenntartása a nevelés-gondozás minden helyzetében, mondókák, énekek, versek, mesék 

közvetítésével.  

Különös figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek 

társas és érzelmi kompetenciáinak fejlesztésére szükség esetén más segítő szakemberek 

bevonásával is.  

 

 

5.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése  

 

A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás 

lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelők aktív részvételével és a megfelelő 

környezet kialakításával történik. Mini bölcsődei nevelésünk-gondozásunk 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. 

Az emlékezet a tanulás alapja. A bevésés szakaszában önkéntelen vagy szándékos úton 

emléknyom keletkezik. Az idegrendszer megőrzi, megtartja, tárolja ezeket és a felidézés 

akaratunk által szabályozható. A felismerés a felidézésnél alacsonyabb forma, még nem 

rögződött, raktározódott rendesen. Kisgyermekkorban rohamos fejlődésnek indul, fontos 

szerepe van a szavak elsajátításában. 

Kisgyermekkorban a képzeleti működés területe a játék, a mese, a vers és az ábrázolási 

területek, itt már elválik a cselekvéstől az analízis és a szintézis. Képzeletük változatosabb 

több irreális dolgot el tud képzelni, csapongó. A fantázia hazugságnál képzeletét úgy éli át, 

mintha megtörténne. Feszültséglevezető, nyugtató hatásúak. 

A kisgyermek gondolkodása elszakad a szemmel látható tevékenységtől, képes arra, hogy 

belsővé vált cselekvéseket végezzen. A problémamegoldás is belsővé válik. Képes 

szimbolikusan megjeleníteni, amit ismer, játékos formában úgy csinál, mintha… Világa 

kitárul, tud olyanokra is gondolni, amik nincsenek jelen. 

Az utánzás és azonosulás érzelmi feszültsége révén a mozdulatok, gesztusok komplex 

helyzeteket fognak össze, így velük együtt az egész élményegységnek marad vissza 

megfelelője – ez az érzékszervi mozgásos séma. 

A szezonmotoros sémát csak akkor tudja felhasználni, ha az egész sémát lefuttatja, később 

már elég egy-egy résszel utalni, hogy az egészet végigcsinálja. Innentől gondolkodása 
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képekben zajlik, a múltbeli tapasztalatok újra felhasználhatók. Két éves kortól megjelennek a 

belső szemléletű képek, ezek új helyzetek megoldásakor felidézhetőek. A szezonmotoros 

szakaszt a beszéd megjelenése megtöri, egy-egy szó lép a régebben lejátszott cselekvések 

helyébe. A sémák vesztenek indulati feszültségükből, a tárgyak egyre jobban távolodnak az 

élménytől. A kisgyermek tapasztalatai, ismeretei még nem alkotnak rendszert, nem képes még 

logikai úton következtetéseket létrehozni. 

Egyszerre csak egy dologra egy nézőpontra tud összpontosítani. Gondolkodására jellemző, 

hogy múlt, jelen objektív, szubjektív, ok-következmény egy szinten van. A fogalmak 

kialakulása konkrét tapasztalatokra épül, hasonlóságok és különbségek alapján elemi 

összehasonlításra, csoportosításra képes. Érzelmei, vágyai közvetlenül befolyásolják 

gondolkodását. 

A tárgyak funkciója, az életben történő események indítékai, természeti jelenségek 

magyarázata érdekli a folyamatosan fejlődő, s tapasztalatokat gyűjtő gyermeket. 

Az érdeklődését fokozhatjuk, ha megfelelő válaszokat adunk, így ösztönzést kap. A gyermek 

személyiségfejlődésében, tehetségének kibontakozásában, érvényesülése szempontjából nagy 

szerepe van a kérdései pontos megválaszolásának. 

Fontos, hogy a kisgyermeknevelő, a felnőtt mindig megfelelő magyarsággal, helyesen 

beszéljen. Mondandóját úgy fogalmazza meg, hogy azt a gyermek megértse, a gyermek 

fejlettségének megfelelően. A kérdéseire adott válaszokkal bővül ismerettartománya, ehhez 

azonban meg kell értenie a válaszokat. Nagyon befolyásoló a környezet logikai, nyelvtani 

kultúrája. 

Ha a személyi kapcsolat jó a gyermek és a kisgyermeknevelő között, akkor kialakul a 

valakihez tartozás érzete is, amely elősegíti, hogy legyen kedve beszélgetni, kérdezni. 

6. Időszakos gyermekfelügyelet 

Az időszakos gyermekfelügyelet lehetőséget nyújt arra, hogy intézményi felvétel nélkül - a 

szülők igényeinek megfelelően - a gyermekek néhány órát töltsenek a bölcsődében. Az 

intézmény személyi és tárgyi feltételei biztosítottak az otthonról rövid ideig bölcsődébe 

érkező gyermekek számára. A bölcsődénk kizárólag szabad férőhelyein biztosítja a 

szolgáltatást.  

A kisgyermek beszoktatása az időszakos bölcsődei elhelyezés igénybevétele esetén is 

fokozatosan, a szülővel történik. 

7. Sóterápia 

A sóterápia alkalmazásával mi is hozzájárulunk a gyermekek egészséges fejlődéséhez és 

gyógyulásukhoz. Az intézményben lévő sószobában az egészséges gyermekek prevenciója, a 

légzőszervi megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyítása érhető el. Hetente 1–2 

alkalommal, 15-20 percig tartózkodnak benn a gyermekek, kisgyermeknevelő felügyelete 
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alatt. Az itt töltött idő alatt a kisgyermeknevelő kezdeményezhet mondókázást, éneklést, 

játékos mozgásokat, és a gyermeknél ez által fokozottan érvényesül a só jótékony hatása. 

 

 

8. A mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja 

Az ellátásunkat elsősorban a Villányi Óvodai Intézményfenntartói Társulás ellátási 

területéhez tartozó településeken állandó lakóhellyel rendelkező kisgyermekes családok 

gyermekei részére biztosítjuk. Az ellátás igénybevételéről helyi szinten a szülők az alábbi 

módon kapnak tájékoztatást: Hirdetmény a települések hirdetőtábláin, az óvoda honlapján, 

helyi újságban. 

A mini bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.  

 

A mini bölcsődébe felvehető az a gyermek, akinek a napközbeni ellátásáról a szülei 

munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 

 

A gyermek mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával  

 a körzeti védőnő,  

 a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,  

 a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

 a gyámhatóság is kezdeményezheti.  

Az ellátás igénybevételének további feltételeit, módját a Szervezeti és Működési Szabályzat is 

tartalmazza. 

A mini bölcsődei beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg.  

 

Ellátási körzeten kívülről érkező gyermekek fogadása 

 

Intézményünk a fenntartó jóváhagyásával, a korábban ismertetett jogszabályi keretek között 

lehetőséget biztosít a kívülről érkező gyermekek befogadására, nevelésére és gondozására, 

ezzel is elősegítve a munkavállaló édesanyák gyermekei részére a harmonikus, 

kiegyensúlyozott gondoskodását. 

A bölcsődébe beíratást követően a gyermek felvételéről vagy elutasításáról az intézmény 

vezetője írásban értesíti a szülőket. 

 

A mini bölcsődében, egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható, 

kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévet, vagy 

sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak.  

 

A bölcsődei ellátás megszűnik: 

- a 3. életévét betöltött, testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján az óvodai 

nevelésre nem érett gyermek esetén, akinek óvodai jelentkezését az orvos nem 

javasolja, legkésőbb a gyermek negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31. után, 
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- a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra 

jogosult gyermek esetén legkésőbb annak az évnek az augusztus 31. napját 

követően, amelyben a hatodik életévét betölti, 

- a fentiekhez nem tartozó gyermekek esetén: 

a) ha a gyermek a 3. életévét január 1. és augusztus 31. között tölti be, 

az adott év augusztus 31. napjával 

b) ha a gyermek a 3. életévét szeptember 1. és december 31. között 

tölti be, a következő év augusztus 31. napjával, ha a szülő, 

törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni 

ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja 

megoldani. 

 

A bölcsődei ellátás megszüntetésének esetei: 

 

- Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, 

illetve magatartási zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését; 

- az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult, 

illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az 

intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés 

időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 

szűnik meg; 

- az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátást 

megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az 

ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn; 

- amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább 

egybefüggő 10 napig indokolatlanul nem veszik igénybe, az a bölcsődei ellátás 

megszüntetését vonhatja maga után. Az ismételt indokolatlan hiányzás a 

házirend súlyos megsértésének minősül. Indokolatlan hiányzás esetén a szülő, 

törvényes képviselő részére levélben felszólítás kerül kiküldésre, hogy igazolja 

a gyermek távollétét. Amennyiben erre a levél kézhezvételétől számított 5 

napon belül nem kerül sor, a gyermek bölcsődei jogviszonya megszüntetésre 

kerül. 

 

Távolmaradás a bölcsődéből: 

A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. Lezajlott betegség után a gyermekek 

csak orvosi igazolással jöhetnek közösségbe. 

 

Bölcsődei nyitva tartás: A bölcsőde 7.00-17.00 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve 

befejezéssel működik. A gyermekek a Házirendben megfogalmazottak szerint érkeznek és 

távoznak a bölcsődéből a csoportok napirendjének megzavarása nélkül. A gyermekek 

napirendjét az átadó helyiségben nyilvánosságra kell hozni. A mini bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá azzal, hogy szülői igény esetén gondoskodik a 

gyermekek intézményi ellátásának megszervezéséről. Nyári időszakban, július-augusztusban, 
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a karbantartási munkák idejére a fenntartó engedélyével a mini bölcsőde 3 hétig zárva tart. A 

nyári zárásról a szülőket az intézményvezetőnek a helyben szokásos módon, honlap, helyi 

újság, hirdetmények, február 15-ig értesítenie kell. A nevelés-gondozás nélküli 

munkanapokon – melyek kijelölése miniszteri rendeletben történik – a bölcsődei nevelés és 

gondozás szünetel, de erre irányuló szülői/törvényes képviselői kérésre a fenntartó 

gondoskodik a gyermekek felügyeletének megszervezéséről. 

 

8.1. A gyermek felvételének, átvételének feltételei, eljárási rendje 

Az mini bölcsődei beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. A beíratást az 

intézmény székhelyén a vezető végzi. 

 A mini bölcsődei beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor, a 

beiratkozás idejét a munkaterv tartalmazza. A beiratkozás helyszíne az óvoda 

székhelye. A felvételkor az intézményvezető nem tagadhatja meg a hátrányos 

helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvételét. A felvétel 

során a Gyvt. 43.§ (3) bekezdés szerinti gyermekeket előnyben kell részesíteni. A 

beiratkozáshoz szükséges iratokat a házirend szabályozza. 

 A mini bölcsődei felvétel jelentkezés, beiratkozás útján történik. Szabad férőhely 

esetén év közben is lehet felvenni gyermeket, az intézményvezető határozata alapján. 

 A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 

 

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását 

követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban áll - 

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

 ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

 b) a védelembe vett gyermeket. 

 Az intézményvezető a beíratást követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a szülőt a 

felvételről. 

 Az intézményvezető a felvételt nyert gyermekek törvényes képviselőivel a jelen 

szakmai program mellékletét képező tartalommal megállapodást köt a szolgáltatás 

nyújtására vonatkozóan. 

 

 

8.2. A gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó szabályok 

 

A mini bölcsődei hiányzás igazolása  

A szülő köteles a gyermeke távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint 

igazolni. A kisgyermeknevelő csatolja az igazolást a gyermek egészségügyi törzslapjához. 

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:  

 a szülő előzetesen személyesen, e-mailben vagy telefonon bejelentette a hiányzást, 
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 a szülő az öt napot meghaladó hiányzásról előzetesen írásbeli kérelmet nyújtott be az 

intézményvezető felé, és a távolmaradásra engedélyt kapott, 

 a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolja 

 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

 

 

9. A mini bölcsődei élet megszervezése 

9.1. Mini bölcsődei nevelés-gondozás személyi feltételei 

 

A mini bölcsődében egymás iránt tiszteletet tanúsító, elfogadó, egymás munkáját megbecsülő 

felnőttek dolgoznak, akiknek személyisége meghatározó a gyermekek számára. 

 

A két mini bölcsődei csoportra meghatározott létszámok és a feladatellátásba bevont 

munkatársak végzettsége: 

 

feladatkör fő végzettség 

kisgyermeknevelő 2 fő kisgyermekgondozó, -

nevelő 

FSZ vagy OKJ-s 

szakképesítés 

bölcsődei dajka 2 fő érettségi, dajka Magyar Bölcsődék 

Egyesülete által szervezett 

tanfolyam – megszerzése 

folyamatban 

helyettesítő 1 fő 2 éves kortól az 

óvodában 

/óvodapedagógus 

akkreditált képzés 

 

A fő nevelési-gondozási feladatokat két fő kisgyermeknevelő és két fő bölcsődei dajka, 

valamint egy fő helyettesítő végzi. A bölcsődei dajkák képzésének megszerzése folyamatban 

van. A kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka egymást segítve látják el a feladatokat. 

A kisgyermeknevelő a Szakmai Program alapján látja el nevelő-gondozó munkájukat, 

személyiségén keresztül valósul meg a program cél- és feladatrendszere. A legújabb szakmai 

módszerek alapján fejleszti a gyermekek kreativitását, alkotókészségét. A természethez 

közelítve spontán ismereteket nyújt. A kisgyermeknevelő lényeges személyiségjegye a 

nyitottság, beleélési készség, érdeklődés a környezet iránt, elfogadó, segítő, támogató attitűd. 

A kisgyerekekkel kapcsolatban állók, felnőtt modellként befolyásolják a nevelési légkört, a 

gondozás folyamatát. 

Fontos a kisgyermeknevelő rendszeres továbbképzése, önképzése. Helyben megbeszéléseket, 

munkaértekezleteket tartunk. Távlati cél, hogy a kisgyermeknevelők szerezzenek főiskolai 

végzettséget. 

 

A mini bölcsőde rendjét, tisztaságát, balesetmentes környezetét, zavartalan működését 

bölcsődei dajkák biztosítják.  
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A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére, a korai gondozás keretében a speciálisan 

képzett külső szakemberek kerülnek bevonásra amennyiben releváns. jelenleg nem merült fel 

ilyen jellegű igény a szülők részéről. 

A szakmai fejlődés segítői lehetnek a bölcsődei szaktanácsadók és szakértők. 

 

9.2. A mini bölcsődei nevelés – gondozás tárgyi feltételei 

 

A mini bölcsőde az óvoda épületen belül egy csoportszoba kettéválasztásával két mini 

bölcsődei csoportszoba kialakításával működik.  Az intézmény északi bejárata akadálymentes 

feljáróval van ellátva, a babakocsival közlekedők könnyen meg tudják közelíteni a mini 

bölcsődét. A babakocsi tároló a bejárat fedett részében kerül kialakításra. Az óvodával 

összekötött folyosón helyezkedik el az akadálymentes mosdó/ illemhely (a szülők számára). 

A mosókonyha a tetőtérben található.  

A közös gyermeköltöző (átadó helyiség) a folyosóról nyílik, mely kapcsolódik a 

csoportszobákhoz és a mosdóhelyiséghez. A melegítő/tálaló konyha a mini bölcsődéhez 

közeli folyosóról érhető el.   

Az épület, valamint a gyermekek által használt helyiségek szárazak, világosak, jól 

szellőztethetőek, jól fűthetőek. 

A mini bölcsőde játszóudvara az óvodások által használt területtől jól elkülönített. Telepített 

és mobil játékokkal ellátott. 

A Szakmai Program megvalósításának alapfeltétele a biztonságos, barátságos, esztétikus, 

gyermekközpontú és családcentrikus bölcsődei környezet és tárgyi eszközrendszer. A mini 

bölcsődénk külső képe, és belső helyiségei biztosítják a gyermek jó komfortérzetét.  

 

A mini bölcsődei ellátáshoz szükséges, kötelezően biztosítandó eszközök és felszerelések 

jegyzékét a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

 

A mini bölcsőde helyiségei: 

Az óvoda épületben a csoportszobák kialakítása során a mini bölcsődére vonatkozó OTÉK 

előírásait vettük figyelembe. A mini bölcsődei csoportok lekerített játszóudvarral/játszókerttel 

rendelkeznek.  

 

Csoportszoba: A csoportszobák természetes megvilágításúak, falaik meleg színűek. A 

hasznos alapterülete vonatkozásában érvényesül a minimum 3 m2 /gyermek alapterület 

jogszabályi előírás. 1.-2 sz. csoportszoba  24-24 m2. A csoportszobákat gyermekek változó 

méretének megfelelő bútorokkal és eszközökkel rendeztük be. A szoba burkolata mosható, 

fertőtleníthető, meleg padló. A csoportszobákban a játékokat és a gyermeki tevékenységek 

eszközeit a gyerekek számára elérhető magasságban helyeztük el. A csoportszobákban 

elkülönülésre alkalmas kuckót, pihenősarkot alakítottunk ki arra az esetre, ha egy-egy 

gyermek elfárad a játékban, vagy csendre, egyedüllétre vágyik, esetleg a közérzete nem jó és 

ezért szeretne lepihenni. Mobil járóka biztosítja a kisebb - járni még nem tudó - gyermekek 

biztonságos elhelyezését. A csoportszobákban kisméretű asztalok, minden gyermek számára 

szék, játékok tárolására használt polcok kerültek elhelyezésre. A gyermekek fektető ágyait, 

ágyneműt az erre kialakított beépített szekrényekben tároljuk.  
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A mini bölcsődében adottak a játéktevékenység és a nyugodt alvás feltételei. A gyermekek 

étkezései a csoportszobában zajlanak. 

 

A játékkészlet kialakítása az egészségügyi és pedagógiai szempontok figyelembevételével 

történt.  

Egészségügyi szempontok:  

 Könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen.  

 Balesetet ne okozzon –  legyen ép,  könnyen törhető, ne essen szét darabjaira, 

lekerekített sarkai legyenek, ne lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz.  

 Csecsemő és tipegő korban ne legyen olyan kisméretű, hogy orrba, fülbe, garatba 

kerülhessen!  

Pedagógiai szempontok:  

 Minden tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek (manipuláció, 

konstruálás, utánzó-, szerepjáték, mozgásfejlesztő játék, stb.).  

 A játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyermek érdeklődését.  

 Több fajta lehetőségre lehessen felhasználni.  

 Legyenek más nemzetek szokásait tükröző játékok.  

 Játékválasztásnál legyen szempont a nemek közötti egyenlőség elvének betartása (a 

kislányoknak is legyen autó, a fiúknak is baba).  

Kivitelezése igényes legyen. A fokozott igénybevételnek megfeleljen.  

Elhelyezés:  

 Nyitott játékpolcon, állandó helyen, gyermekek számára elérhető magasságban.  

 Tárolóedényekben (vödrökben, kosarakban, dobozban, tálakban).  

 Kisgyermeknevelő által elérhető polcon (felügyeletet igénylő játékok, pl. alkotó 

játékok, vastag ceruza-zsírkréta, kis és nagyobb méretű pötyi, fűzőcske, kirakók).  

  

Gyermeköltöző: Az öltözőszekrények a saját ruha és cipő elkülönített tárolására biztosítanak 

lehetőséget, darabszámuk illeszkedik a mindenkori igényekhez, az öltözőpadok mérete a 

különböző életkorú gyermekek öltözködési igényeinek megfelelő. Az öltözőszekrények pad 

alatti részen, a cipőrácson kerül elhelyezésre a gyermekek utcai és váltó cipője. Az 

öltözőszekrény felső részén gyerekenként egy nyitott polc biztosítja a gyermekek ruhájának 

elhelyezését. A polc alatti fogasra akaszthatók a kabátok, hátizsákok. Az önálló öltözködést a 

kispad használata mellett a földre helyezett szivacsmatrac is biztosítja. Pelenkázó asztal segíti 

a kisgyermekek vetkőztetését, öltöztetését. Gyermeköltözőt az 0-3 éves korú gyermekek 

öltöztetési igényeinek megfelelően alakítottuk ki. 

 

Gyermek fürdőszoba: Fürdőszobában a kisgyermek gondozását és önállósodását segítő 

berendezési tárgyakat és eszközöket a gyermek méretéhez és fejlettségéhez igazítjuk. Minden 

gyermeknek van saját fésűje, törülközője és fogmosó pohara, amelyek jellel ellátottak. A 

gyermek teljes alakját mutató tükör segíti a testkép kialakulását. 

A fürdőszobában 4 kisméretű mosdókagyló, 3 WC, 1 pissoar került elhelyezésre. A még bilit 

használó gyermekek részére biztosított 1 db bili szék kivehető betéttel, a betét 

fertőtlenítéséhez 1 fedeles vödör. A gondozási egységben 1 pelenkázó asztal, billenő fedeles 
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kuka biztosítja a tisztázást, 1 gyermekkád teszi lehetővé a gyermek fürdetését. Zárható 

tisztítószer tároló szekrényben kerülnek elhelyezésre a takarító és tisztítószerek.  

 

Az óvoda és bölcsőde egyéb helyiségei: 

A szülők számára biztosítjuk a várakozáshoz szükséges feltételeket és az akadálymentes 

mosdót, WC-t. 

A melegítő/tálaló konyha és a mosogató helyiség külön egység, ezek megfelelnek az 

élelmiszer higiénia előírásainak. A mini bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít, melyről az 

óvoda tálalókonyhája, valamint a telephelyen működő főzőkonyhája gondoskodik. 

Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. A 

konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és betartjuk.  

 

Az óvoda és a mini bölcsőde textíliáit a mosókonyhában mossuk és szárítjuk. 

 

Játszóudvart úgy alakítottuk ki, hogy az a gyermekek számára biztonságos legyen, és 

maximálisan kielégítse a nagymozgásos tevékenységeket. Burkolt és füvesített felületeket, 

homokozót és mobil játékokat helyeztünk el. A növényzet árnyékos és napos lehetőséget is ad 

a gyermekek számára. 

A játszókertet megfelelő kerítéssel, a gyermekek számára elérhetetlen magasságban zárható 

kapuval védjük. A játszókertben minden évszakban biztosítjuk a szabadban való játékhoz, 

mozgáshoz megfelelő mennyiségű és minőségű játékkészletet, a mobil játékokat (csúszdák, 

labdák, motorok, autók, stb.), homokozót, frissítő vízpermetezést. A területet a gyermekek 

játékának és sokoldalú mozgásigényének, a balesetveszély megelőzésének megfelelően 

folyamatosan karbantartjuk és fejlesztjük. 

 

Dolgozók szociális helyiségei közösek az óvoda helyiségeivel (öltöző, a mosdó-zuhanyzó, és 

WC). A mini bölcsődénk balesetmentes, biztonságos és barátságos munkakörnyezetet nyújt az 

itt dolgozó munkatársaknak.  

 

A helyiségek díszítése 

Törekszünk az esztétikus környezet kialakítására. A négy évszaknak, az ünnepeknek 

megfelelően, ízlésesen, mértékletesen díszítjük a helyiségeket. Gyermekmagasságban 

helyezünk el fotókat, egyszerű képeket a családról, a kedvencekről. A gyermekek által 

készített alkotásokat a gyerekek számára jól látható magasságba tesszük.  

 

 

9.3. Csoportszervezés 

 

A mini bölcsődénkben a gyermekcsoport létszáma jogszabály által meghatározott. Az 

előírtnál magasabb csoportlétszám nem fogadható el, mivel a minőségi bölcsődei nevelést az 

életkornak és a sajátos igényeknek megfelelő felnőtt-kisgyermek arány garantálja.  

A mini bölcsődében a gyermeklétszám legfeljebb 7 fő,  
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2 évesnél idősebb gyermekek csoportjában legfeljebb 8 gyermek lehet. A csoportban 1-2 

sajátos nevelési igényű gyermeket helyezhetünk el a szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosításával. Ebben az esetben a csoportlétszám maximum 5-3 fő (SNI létszámtól függően). 

A mini bölcsődei csoportszervezésnél érvényesül a hely- és a személyi állandósság.  

 

9.4. „Saját kisgyermeknevelő”- rendszer  

 

A kisgyermeknevelő a bölcsődei nevelés szakembere, aki személyiségével, nevelői 

attitűdjével mintát jelent a családok és a gyermekek számára egyaránt.  

A „saját kisgyermeknevelő”- rendszer a biztonság és a stabilitás megteremtésének szabályán 

alapul. A csoport gyermekei közvetlenül egy kisgyermeknevelőhöz tartoznak. A „saját 

kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket, ő kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését, 

tartja számon az egyes fejlődési állomásokat, vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai 

dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért.  

A „saját kisgyermeknevelő”- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet 

tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, valamint átsegíteni őket a 

bölcsődei élet során adódó nehézségeken. 

 

9.5. Napirend  

 

A jól szervezett, folyamatos, ugyanakkor rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás feltételeit, annak 

megvalósítását biztosítja, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és 

az önállósodás lehetőségét.  

A gyermek szükségletei és igényei együtt változnak életkorával, fejlődésével (pl. 

csecsemőkortól nő az ébrenléti idő, módosul játékigénye stb.), így a szükségletek, igények 

kielégítési módjának is az életkornak megfelelően változnia kell. A napirenden belül az egyes 

gyermek igényeit úgy biztosítjuk, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer 

legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a felesleges 

várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja.  

A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de 

befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is. A napirend 

kialakításának további feltételei a személyi állandóság („saját kisgyermeknevelő”-rendszer), a 

tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a bölcsődei dajkával való összehangolt munka, a 

kisgyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele.  

Arra törekszünk, hogy a mini bölcsődei napirend összhangban legyen, harmonikusan 

kiegészítse egymást.  

A különböző tevékenységek időpontjai a nevelési év folyamán többször változik, egyrészt 

a gyermekek fejlődésének, s így szükségleteik változásának, másrészt az évszakok, s így az 

életmód változásának megfelelően. (pl. télen a levegőzést több előkészület előzi meg, 

tavasztól viszont fokozatosan nő a szabadban való tartózkodás ideje, stb.) 

A csoportok napirendje nem állandó, hanem azt a szükségleteknek megfelelően rugalmasan 

kell változtatni, körültekintő megfontolás alapján. 
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10. Mini bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei 

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának 

elősegítése, melyhez hozzá tartozik a személyi- és testi 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 úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális 

és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. 

A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket 

biztosító, társas közegben zajló, interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítani kell, 

hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek, 

tevékenységek előkészítésében. Kiválasztásában, alakításában. 

Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek pozitív 

önértékelésének erősítése és a különböző faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi valamint fizikai 

és mentális képességbeli különbözőségek tiszteletének kialakítása. 

A gondozás és a játék bölcsődénkben egyenrangúan fontos élethelyzet. 

 

10.1. Tanulás  

 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a mini bölcsődénkben nincs 

helye. A tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük. Tanulás, minden olyan 

tapasztalat-, illetve információszerzési folyamat, amely tartós változást idéz elő a 

viselkedésben, illetve a gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek megismerje 

önmagát és környezetét. A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó 

tevékenységekbe ágyazottan történik.  

A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés.  

A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a 

felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és a kommunikáció. A tanulás formái az 

utánzás, a spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek interakcióból 

származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. A kisgyermeknevelőnek a sajátos nevelési 

igényű gyermekek esetében szem előtt kell tartania, hogy náluk más jellegű és hosszabb időt 

vesz igénybe a tanulási folyamat.  

A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek 

fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és 

gyermek-gyermek interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi 

szükségleteit, akiknek nem a magyar az anyanyelvük.  

 

10.2. Gondozás 

 

Bensőséges, interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek elsődleges 

célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése, miközben jól érzi magát és örömet jelent az 

együttlét a kisgyermeknevelővel. A személyes és szociális kompetencia kialakulásának egyik 

feltétele, hogy a gyermek csecsemőkorától aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, 
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lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, 

biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait megerősítéssel, dicsérettel 

jutalmazzuk, ami növeli az együttműködési kedvet. A gondozási helyzetekben sem 

érvényesülhet a teljesítményelvárás. 

Lényeges, az elegendő idő biztosítása a gondozási műveletekre, mivel az önállósodási 

folyamat, minden egyes mozzanat, hosszú gyakorlást igényel. A gondozás jelentős mértékben 

befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást. 

A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott 

jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására.  

 

A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, illetve a WC- használat, kézmosás, öblítés, 

törölközés, étkezés) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei.  

 

A kisgyermeknevelő fontos feladata, hogy a bölcsődébe kerülő kisgyermekek fejlődését 

meleg, szeretetteljes törődéssel, odaadással segítse, figyelembe véve a kisgyermek életkorát, 

fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetőséget teremt a gyermek 

hangulatának, a fizikai és pszichés állapotának figyelembe vételére. 

A gondozási tevékenység többnyire a gyermek kisgyermeknevelője végzi. Távolléte esetén a 

gyermek számára ismerős személy helyettesíti.  

 

A fürdőszobában, egy időben egy kisgyermeknevelő és legfeljebb két gyermek tartózkodik. A 

gondozásokat úgy szervezzük, hogy minden alkalommal elegendő idő jusson a gyermekek 

nyugodt, zavartalan ellátásához, a gyermek aktív közreműködéséhez, a helyes szokások 

gyakorlásához. 

 

 

 

Gondozási műveletek: 

Pelenkázás, bili, vécé használata  

A szobatisztaság komoly lépés a kisgyermek szociális fejlődésében. Általában 2-3 éves kora 

között válik szobatisztává. Fontos, hogy a felnőtt ebben is kezdettől fogva támogassa, 

együttműködjön vele. A személyes és a szociális kompetencia 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 a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az 

együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az 

elegendő idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. 

A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott 

jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. A gondozás jelentős 

mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást. 

Az otthon bilit használó gyermek a bölcsődében is bilit használhat, a gyermekvécét, mint 

lehetőséget ajánljuk. Ha szükséges, dobogót teszünk a vécé elé. A gyermekek testalkata miatt 
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kislányok esetében mindig a kisgyermeknevelő végzi a törlést. A fiúknak ajánljuk a vécépapír 

használatát.  

 

A székletes gyermek lemosása mindig a kisgyermeknevelő feladata. A lemosás előtt 

lehetőséget adunk a vízzel való ismerkedésre, ha szükséges, feloldjuk a víztől való félelmet.  

 

Testápolás  

Környezetünk és testünk tisztasága nemcsak elégedettséget és jó érzést ad, hanem a 

betegségek elleni küzdelemben is szerepe van. Az alapvető tisztasági szokások kialakítását 

már kisgyermekkorban elkezdjük  

A mini bölcsődébe érkezéskor a gyermekek a szülők felügyelete mellett mosnak kezet. 

Fontos feladatunk a helyes technikával végzett kézmosás tanítása. Arcot akkor mosunk, ha 

maszatos. A mosakodáshoz folyékony szappant használunk. A kézmosást és a törülközést 

személyes példaadással segítjük. A tükör előtt fésülködés nemcsak a mozdulatok gyakorlása, 

de a testséma kialakulása, a saját test megismerése szempontjából is fontos. Ezért használunk 

nagy tükröket. Tanítjuk a helyes orrfújást, a zsebkendő higiénikus használatát.  

 

Kiemelten fontosnak tartjuk a fogak ápolását, a helyes szájöblítés. A helyes rágás érdekében 

rendszeresen adunk zöldségfélét, gyümölcsöt. Fontosnak tartjuk a gyermekek rendszeres 

fogászati ellenőrzését.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek ruházata tiszta, ízléses, kényelmes és praktikus, lábbelijük 

egészséges legyen, tartsa a bokát. A ruházat tegye lehetővé az önálló, szabad mozgást, játékot. 

Elegendő időt biztosítunk a gyermek számára az önálló öltözésre, vetkőzésre. Figyelemmel 

kísérjük tevékenységét, így elkerüljük, hogy a ruhát, a cipőt rosszul vegye fel, és elmenjen a 

kedve tőle. Az öltözködéssel az esztétikai érzéket, az igényességet is fejlesztjük. A gombolást, 

fűzést, kapcsolást játékeszközökkel is gyakorolhatják a gyermekek. A testápolással 

kapcsolatos szokásalakítást következetesen végezzük. Célunk, hogy a gyermekben 

kialakuljon az igény, és szokássá váljon a tisztálkodás, a fésülködés, a fogápolás, a rendezett 

öltözék.  

 

Étkeztetés  

Az egészséges életmódra nevelés része az egészséges táplálkozás. Fontos feladatunk a 

gyermekek táplálása, az önálló, tiszta étkezés tanítása, a helyes étkezési szokások kialakítása. 

Célunk, hogy örömmel, jó étvággyal egyék meg az ételt. A gyermekek koruk és fejlettségük 

szerint (ölben vagy asztalnál ülve), gondozási sorrendben étkeznek.  

Mindig figyelembe vesszük az egyéni tempót, a szükségleteket. Az étkezések azonos időben, 

kulturált körülmények között, derűs légkörben zajlanak. Az ételt a kisgyermeknevelő 

megkóstolja, mielőtt odaadja. A gyermekek játékhelyzetből érkeznek asztalhoz, saját helyükre 

ülnek. Minimálisra csökkentjük a számukra fárasztó várakozási időt. A kisgyermeknevelő 

személyre szólóan terít, tálal. Az együttműködési szándék szerint bevonja a gyerekeket a 

folyamatba. Az étkezők mellett ülve biztosítja a nyugodt, zavartalan étkezést. A helyes 

étkezési, táplálkozási szokások (pl. alapos rágás, gyümölcs, zöldség fogyasztása) kialakítására 

nagy hangsúlyt helyezünk. Az új ízeket, ételeket fokozatosan vezetjük be. A gyermekeket 
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ösztönözzük, de nem kényszerítjük az étel elfogyasztására. Fontosnak tartjuk az 

információcserét a szülőkkel a gyermek étkezési szokásairól. Feljegyzéseket készítünk az 

étkezésről az egyéni dokumentációba.  

 

Pihenés, alvás biztosítása 

A gyermekek akkor játszanak önfeledten, akkor vesznek részt szívesen a gondozásban, ha 

egyéni igény szerint megfelelő időt és lehetőséget biztosítunk pihenésre, alvásra is.  

Gyermekheverőn, puha sarokban, kuckóban pihenhetnek. Az alváshoz optimális feltételek 

(átszellőztetett szoba, csend, nyugalom, kényelmes fekhely és ruházat, állandó hely, szeretett 

tárgy. szükségesek. Egyéni bánásmóddal, testközelséggel, simogatással, halk énekkel, 

mesével segítjük az elalvást. Az ébredés után lehetőség van csendes játékra, ügyelünk arra, 

hogy a korábban ébredők ne zavarják meg társaik alvását.  

 

Levegőzés  

Minden évszakban biztosítjuk a szabadban, tiszta levegőn való rendszeres tartózkodást, kinti 

játékot, mozgást. Időpontja, mértéke az évszaknak, időjárási viszonyoknak, gyermekek 

életkorának megfelelően van megválasztva. Esőben, erős havazáskor, nagy erejű szélben, sűrű 

ködben, vagy –5 foknál hidegebb időben mellőzzük! 

 

 

10.3. A játék, játékos tanulás 

 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye. A 

bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük: 

minden olyan tapasztalat- és/vagy információszerzési folyamattanulás, amely tartós változást 

idéz elő a viselkedésben és/vagy a gondolkodásban. 

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

ágyazottan történik. A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. 

A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a 

felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció.  

A tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek 

interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás.  

A kisgyermeknevelő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás során 

alkalmazott módszereiben figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási 

folyamat, és ebben direktebben kell részt vennie, mint az egészséges gyermekeknél. A sajátos 

nevelési igényű gyermekek esetében kevésbé építhet arra a belső motivációra, amely az ép 

gyermeknél természetesen jelentkezik a fejlődés folyamán. 

A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek 

fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és 

gyermek-gyermek interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi 

szükségleteit, akiknek más az anyanyelvük, mint a nemzeti nyelv. 

 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége a játék, amely segít a világ megismerésében és be-

fogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és szociális fejlődést. 
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A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és nevelő magatartásával támogatja az 

elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeit figyelembe véve és 

a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, 

javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is.  

A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése 

mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.   

 

A kisgyermeknevelő feladatai a játékkal kapcsolatban a nyugodt légkör biztosítása, az 

elmélyült játék feltételeinek megteremtése. A napirenden belül elegendő eszköz, idő és hely 

biztosítása. 

Igény szerint kezdeményezés és szerepvállalás a játékban. Az egyéni élményeken túl, közös 

élményszerzési lehetőségek (együtt játszás) biztosítása. A gyermeki játék önállóságának 

biztosítása. A gyermekek készségeinek, képességeinek kibontakozását, fejlődését szabadon 

megválasztható játékkal, motiválással segíteni. Folyamatosan lehetőséget ad a szabad játékra, 

mozgásra.  

Együtt játszással, énekléssel, mondókázással, verseléssel, meséléssel, bábozással, 

alkotótevékenységek felajánlásával, játékos, mondókás tornák kezdeményezésével sok 

örömöt adunk a gyermekeknek. 

 

10.4. Mozgás, mozgásos játékok 

 

A csecsemő- és kisgyermekkor az alapvető mozgásformák kialakulásának és fejlődésének 

időszaka. A kisgyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, számukra örömforrás a mozgás. 

Ezért a szobában és az udvaron is biztosítani kell a minél nagyobb mozgásteret, a 

mozgásfejlesztő játékokat. A játékeszközökkel szemben elvárás, hogy felkeltsék az 

érdeklődést, fenntartsák a mozgásaktivitást és használatuk biztonságos legyen.  

Biztosítani kell a környezet balesetmentességét és a veszélyforrások kiküszöbölését. 

Csecsemőknek olyan játszóhelyet biztosítunk, amely védett, de elegendő hely áll 

rendelkezésre, például: hempergő, elkerített szobasarok.  

A nagymozgásos játékokra a szabadban, az udvaron több lehetőség nyílik, mint a szobában. 

Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a kisgyermekeknek, annál nagyobb örömüket 

lelik a játékban.  

A mozgásfejlesztő eszközök használata során a kisgyermekek szabadon próbálhatják, 

végezhetik az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a 

mozgásuk. Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív 

részvétel lehetőséget ad a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására.  

 

A mozgást a gyermek alapvető testi szükségletének tekintjük. Célunk a sokféle rendszeres és 

örömteli mozgáslehetőséggel hozzájárulni a légzési és keringési rendszer 

teljesítőképességének, a csont és izomrendszer teherbíró képességének növeléséhez, valamint 

a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. 

 

A mozgáskészség fejlesztése: 

- Testérzékelést fejlesztő játékok (öl béli, kézfogós játékok) 
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- Fogás fejlesztése (tologatós, kalapálós játékok, forgatható kerekek a falon, asztalon, 

           különböző tapintású anyagok) 

- Egyensúlyérzék fejlesztése (tornapad, bordásfal, csúszda) 

- Ritmikus járás  

- Hintajátékok (libikóka) 

- Ugró játékok (ugráló labda, ugráló csacsi, trambulin) 

A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére: 

-      Szereti és igényli a mozgást. 

-      Egyensúlyérzéke stabil. 

-      Minden lépcsőfokra egyet lép, váltott lábbal. 

-      Rendezett a mozgása. 

-      Rövid ideig tud egy lábon állni. 

-      Lendíti a karját járás közben. 

-      Ügyesen ugranak, egyensúlyoznak, bicikliznek, motoroznak. 

 

A kisgyermeknevelő feladata a változatos mozgásformák sokszori gyakorlásához optimális 

feltételek megteremtése, mind a csoportszobában, mind az udvaron, a megfelelő számú és 

minőségű mozgásfejlesztő eszköz biztosításával. A balesetmentes környezet kialakítása és 

fenntartása. Séták, kirándulások, játékos mozgásos programok szervezése, alkalmanként 

szülőkkel közösen. 

A levegőzés fontos élettani hatású. Időjárástól függően a gyermekek minél több 

tevékenységüket a szabad levegőn végzik. Udvarunk, udvari játékaink lehetőséget adnak a 

mozgás különböző formáinak gyakorlására, az örömteli időtöltésre, a játékra. 

 

10.5. Mondóka, ének 

 

„Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, 

Azt találtam felelni: kilenc hónappal a születés előtt.” 

Kodály Zoltán 

 

A mini bölcsődei ellátásunk sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad 

lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő ének- és beszédhangja, 

spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, 

megszólaltatása, a közös éneklés. A kisgyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni 

fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és 

alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a 

kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a 

hagyományok megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben 

átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket kelt, örömélményt, érzelmi 

biztonságot ad 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 mini bölcsődénkben a 
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zenei nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a kisgyermek további zenei 

fejlődésére.  

A zenei nevelésünk a gyermekek egész napját áthatja.  

 

A kisgyermeknevelő zenei nevelési feladatai: 

- Magyar mondókák, énekes játékok megismertetése. 

- Dalolással kedvet keltsen az éneklésre és mintát adjon az önkéntes utánzásra. 

- Összerendezett mozgásra késztetés. 

- Ritmusérzék fejlesztése. 

- Hangszerek (dob, cintányér, xilofon, csörgők, triangulum) megismertetése. 

Zenei nevelés tartalma 

- Kötetlen formában, a napszak bármely időszakában egy-egy gyermekkel 

kezdeményezve. 

- Napi rendszerességgel, az évszaknak, aktualitásoknak megfelelő tartalommal. 

A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére: 

-  Egyszerű énekek éneklése 

- Érzékenyek a természet, és környezet hangjára. 

- Ismeri a dalok, mondókák szövegét, a hozzá kapcsolódó kézmozdulatokat. 

- Kedvelik az élő zenét, örömet jelent számukra a zene hallgatása. 

Zenei nevelés feltételei: 

- Kisgyermeknevelő énekeljen. 

- Rendelkezzen megfelelő számú énekanyaggal, melyet emlékezetből el tud 

énekelni, el tudja játszani. 

 

 

10.6. Vers, mese 

 

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi és értelmi fejlődésére (ezen belül a 

beszéd, a gondolkodás, az emlékezet és a képzelet fejlődésére), valamint a szociális 

fejlődésre. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken 

keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges 

kommunikációs helyzet, így egyszerre feltétele és eredménye a kisgyermek alapvető érzelmi 

biztonságának. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek 

megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. A közös mesélés élménye segíti az aktív 

szókincs kialakulását és a világról való ismeretek megszerzését.  

A mini bölcsődénkben a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van.  

A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó 

igényei befolyásolják elsősorban. 

 

Cél:  

- Belső motivációból fakadóan, tanuljanak meg, és önállóan mondjanak mondókákat, 

versikéket. 

- Szívesen hallgassanak rövid kis meséket. 

- Fejlődjék beszédkedvük, szavakkal próbálkozzanak az önkifejezésre. 
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- Fogalmazzák meg kívánságaikat, szükségleteiket, érzéseiket, gondolataikat. 

 

A kisgyermeknevelő feladata: 

- A mese, a versmondás feltételeinek megteremtése. 

- Tudjon rövid verseket, egyszerű rövid meséket.  

- Az irodalmi alkotásokat arcjátékával, ritmikus mozdulatokkal, hanglejtéssel 

kísérje. 

- A hangerő változtatásával tegye érzékelhetőbbé a gyermekek számára a mesék 

és versek hangulatát. 

- Használja a mondókázás nyugtató hatását. 

- Mondogasson a néphagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó meséket, 

verseket. 

- Az irodalom megismertetésén, megszerettetésén át közvetetten hat a szülőkre 

is. 

A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére: 

- Szívesen hallgatnak mondókákat, verseket, meséket. 

- Önként, saját kedvtelésükre, emlékezetből mondogatnak mondókákat, versikéket. 

 

10.7. Alkotótevékenység 

 

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés 

–, nem annak eredménye.  

A kisgyermeknevelő feladata a tárgyi feltételek és elegendő idő biztosítása, az egyes 

technikák, eszközhasználat megmutatása, a kisgyermek pillanatnyi igényének megfelelő 

technikai segítségnyújtással az alkotókedv ébrentartása.  

A kisgyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével a kisgyermeknevelő segíti az 

alkotó tevékenységek iránti érdeklődés fenntartását és az alkotásból fakadó öröm 

személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak érvényesülését.  

A leggyakoribb alkotó tevékenységi formák a bölcsődében: gyöngyfűzés, nyomhagyó 

eszközök használata, firkálás, gyurmázás, ragasztás, gyűrés, tépés, ujjfestés vagy vastag 

ecsettel festés. Ezeket a tevékenységeket a kisgyermeknevelő külön tervezi, és készíti elő.  

 

Célunk az építő, ábrázoló, alkotótevékenység segítése, térbeli, formai, színi képzet 

kialakulása, gazdagítása.  A természet színeire, formáira való ráhangolódás. 

 

A kisgyermeknevelő feladata 

- Az alkotótevékenységre egész nap folyamán lehetőség biztosítása. 

- A gyermek alkotásait a szülők számára is láthatóvá tétele. 

- Megismertetni a gyerekkel különböző anyagokat (pl. gyurma, agyag, 

lisztgyurma, kavics, festék, ragasztó, nyomda stb.), eszközöket (pl. 

gyurmatábla, formázó, színes ceruza, zsírkréta, ecset, olló, rongypamacs, 

porkréta, textil, papír, stb.), a kézi munka alapelemeit (rajzolás, festés, 

mintázás). 

- Az egyéni fejlettségnek, életkori sajátosságnak megfelelő motiválás. 
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Főbb alkotótevékenységek: festés, tépés, ragasztás, gyurmázás, rajzolás, építés, vágás 

A fejlesztés tartalma 

- Képalkotás - firkálás, rajzolás, homokba pálcikával, 

- Rajzolás - ceruzával, zsírkrétával, filctollal,  

- Festés - ujjheggyel, nyomdával, ecsettel, szivaccsal, Agyagkompozíciók – a 

gyurmával, karcolás, lenyomat, 

- Képalakítás - tépéssel, vágással, ragasztással, mozaikkészítés, 

- Plasztikai munkák - egyszerűbb ajándéktárgyak készítése, 

- Építés - hóval, homokkal, építőkockával, tüskével, legóval, stb. 

 

A tevékenység és ennek öröme a fontos, nem a mű, nem az eredmény. Tág teret kap a belülről 

fakadó motiváció, kreativitás. A kisgyermeknevelő által biztosított feltételekkel, az egyéni 

fejlettséghez igazodva segíti az alkotótevékenységek gazdagodását, az esztétikai érzékenység, 

a szép iránti nyitottság, igényességük alakulását. 

Igyekszünk kerülni a direkt nevelői ráhatásokat, a gyermek spontán kezdeményezésére építve 

segítjük az alkotókedv, készség kibontakozását.  

 

A fejlődés várható jellemzői a bölcsődéskor végére: 

- A gyerekek szeretnek rajzolni, erősödik alkotási vágyuk, kreativitásuk, 

képzeletviláguk.  

- Firkákat, szabálytalan köröket,”madárfészket”, vonalakat készítenek.  

- A rajzolás, festés nagy öröm számukra.  

- Szívesen festenek, rajzolnak, egyszerű formát másolnak. 

- Rajzaikat meg is nevezik. 

- Ügyesen gyúrják, sodorják a gyurmát, 2,5-3 éves gyerekek már kígyót, csigát, kis 

golyókat is képesek készíteni.  

- Az alkotás során a gyerekek észreveszik a tárgyak hasonló és különböző jellemzőit, a 

dolgok és jelenségek közötti összefüggéseket.  

- Gyurmázás közben sokat beszélnek, az alkotás, közlési vágyat ébreszt a gyerekekben, 

beszélőkedvük fokozódik, amely ösztönzően hat a kommunikációs fejlődésre is.  

- Nagy szemű gyöngyöt fűznek. 

 

10.8. Egyéb tevékenységek 

 

Vannak olyan tevékenységek a mini bölcsődénkben, amelyek különböző élethelyzetekhez, 

közös előkészületekhez, a környezet szépítéséhez kapcsolódnak. 

Ezek lehetnek pl. virágok öntözése, asztalok törlése, gyümölcsök mosása, terem rendbetétele, 

játékeszközök elrakodása, levélsöprés, stb. Az öröm forrásai az „én csinálom” élményének, az 

együttességnek, a közös munkálkodásnak és a tevékenység fontosságának, hasznosságának 

átélése. A kisgyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az 

önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. Ezek a helyzetek lehetőséget 

nyújtanak az együttműködésre, a feladatok megosztására, ok-okozati összefüggések 

felfedezésére, megértésére. 
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Célunk a közös munkálkodás, a tevékenység fontosságának, hasznosságának, a segítés 

átélésének hangsúlyozása, oly módon, hogy a gyermek a tevékenységben örömmel és önként 

vegyen részt, de bármikor kiléphessen belőle.  

 

A kisgyermeknevelő feladata, hogy ezekben a helyzetekben biztosítsa a próbálkozás, az 

együttműködés és a feladatok megosztásának lehetőségét. Fejlessze a gyermekek ízlését, az 

igényességét, mások felé fordulását és az önállóságot. 

Feltételek: Megfelelő méretű eszközök és elegendő idő biztosítása a tevékenységhez. 

 

Környezet-természet megismerése 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és tágabb 

természeti- emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő eligazodáshoz szükségesek. 

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek a 

birtokába jut. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. 

A kisgyermeknevelők lehetővé teszik a gyermekek számára a környezet megismerését. 

Alkalmat, időt, helyet biztosítanak a spontán és szervezett tapasztalat és ismeretszerzésre, a 

környezetkultúra és biztonságos életvitel szokásainak alakítására. 

A környezettel való ismerkedés a kisgyermek születését követő, a fejlődését alapvetően 

befolyásoló, az életkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyülő 

folyamat. 

 

 

11. Hagyományok, ünnepek, rendezvények a mini bölcsődében 

A mini bölcsődében az ünnepek többségét zárt körben szervezzük, a gyermekek napirendjébe 

illesztve. Többcélú intézményként amennyiben a gyermekek életkori sajátosságainak és 

igényeinek megfelelnek kapcsolódunk az óvoda nyílt napjaihoz, ünnepeihez ezzel is 

elősegítve a későbbi átmenetet az óvoda- bölcsőde közt. 

Bölcsődei ünnepek: 

-  Mikulást,  

- Karácsonyi ünnepséget,  

- Farsangot,  

- Húsvétot,  

- Születésnapot 

- Gyermeknapot 

 

A mini bölcsődében az életkornak megfelelő bábelőadást, gyermekkoncertet is nézhetnek, 

hallhatnak a gyermekek. Pl. Hangoló előadás, aki egy környékbeli előadó és a helyi Baba-

mama klub állandó előadója. 
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A feladatok ütemezésénél figyelembe vesszük a hagyományokat, az ünnepeket és a mini 

bölcsőde helyiségeit ennek megfelelően díszítjük. A díszítésbe bevonjuk a gyerekeket és a 

szülőket is. Az óvoda profilja szerint „Zöld óvoda” így előnyben részesítjük a mini 

bölcsődénkben is a környezettudatosságot, egészséges életmódra nevelő, 

újrahasznosíthatóságot sugalló díszítést. 

 

 

10  Családok támogatásának módszerei és lehetőségei 

A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen 

erőforrások eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializációs 

funkciójának minél szélesebb körű kibontakozásához. Ez a megközelítés szem előtt tartja a 

családi nevelés elsődlegességét, a bölcsődei ellátás családi nevelésre való épülését.  

 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más-más szerepet tölt be, 

ezért célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni belőlük.  

 

A kapcsolattartás egyéni formái 

- családlátogatás, 

- szülővel történő fokozatos beszoktatás,  

- napi beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor, 

- üzenő füzet, 

- fogadó óra 

A kapcsolattartás csoportos formái 

- nyílt nap 

- szülőcsoportos megbeszélések, 

- szülői értekezletek 

- közösen szervezett programok 

- indirekt kapcsolattartási formák 

 

10.1. A családlátogatás  

 

A családlátogatás célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a szülők otthoni 

környezetben való megismerése. Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás 

megkezdése előtt, kerül sor. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő 

bővebben informálódjon a mini bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a 

kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza. A családlátogatás fontos színtere a bizalmi 

kapcsolat megalapozásának, ami feltétele a későbbi jó együttműködésnek.  

 

A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének 

ajánlásakor, az időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és után a család kívánságait, 

mindenek felett tiszteletben kell tartani. 
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A jól felkészített gyermek izgalommal várja a vendég érkezését. Ehhez szükséges az is, hogy 

a szülőktől pozitív érzéseket tapasztaljon. 

 

A családlátogatás során a szülő választ kaphat kérdéseire, betekintést nyer a mini bölcsődében 

folyó munkába, megismerheti gyermeke kisgyermeknevelőjét, úgy, hogy közben az otthoni 

biztonságban maradhat. Megbeszélhetik az étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos 

kérdéseket, problémákat, melyeknek különösen nagy a jelentőségük, hiszen ezeken a 

területeken elengedhetetlen a szülő és a kisgyermeknevelő harmonikus együttműködése a 

gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. 

 

A kisgyermeknevelő felkészülten megy a családokhoz. Az irányított kérdésekre adott 

válaszok, a család lakókörnyezete segít a családi kapcsolatok, nevelési szokások 

feltérképezésében. 

A kisgyermeknevelő fokozott figyelmet szentel a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek meglátogatására, beszoktatására. 

 

10.2. Beszoktatás (adaptáció)  

 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. A 

szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során a kisgyermeknevelő tovább építi a 

bizalmi kapcsolatot, a szülőnek információt nyújt a bölcsődei nevelés tartalmáról és a 

kisgyermekfejlődés sajátosságairól.  

A beszoktatás során a fokozatosság, a bizalom megteremtése, a kisgyermek elveszett 

biztonságának újrateremtése zajlik. A beszoktatásról, az első 10 napról külön dokumentáció 

készül a megfigyelések a fejlődési naplóba kerülnek dokumentálásra. 

Az anya, 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 szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamata során 

a kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a szülőnek információt nyújt a mini 

bölcsődei nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés sajátosságairól. Az érzelmi kötődés 

segíti a gyermek új környezetének elfogadását, mérsékli az adaptáció során mutatkozó stressz 

reakciók (Pl. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való 

fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező esetleges 

változások, stb.) súlyosságát, időbeni elhúzódását. A fokozatos beszoktatásra vonatkozó 

javaslatot a módszertani levél útmutatásai alapján a felmerülő igények, egyéni sajátosságok 

figyelembe vételével, rugalmasan, egyénre szabottan kezeljük. 

 

A fő cél a szülő-gyermek-kisgyermeknevelő kapcsolatának építése. 

A módszer alapelvei: 

- a mini bölcsődében eltöltött idő, naponkénti fokozatos emelése, 

- a gyermek fokozatos bevonása az eseményekbe, 

- közvetlen szülői közreműködés a beszoktatás időszakában, 

- saját kisgyermeknevelőjéhez való személyes kötődés kialakítása. 
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A gyermek közeledésére a kisgyermeknevelő barátságosan reagál, segíti játékát, tájékozódását 

a csoportban, tízóraira folyadékkal vagy gyümölccsel kínálja. Kérjük a szülőket, hogy mindig 

pontosan, a megbeszélt időre érkezzenek.  

Gyermekük elől ne szökjenek el, a búcsúzkodás se legyen elnyújtott. A gyermek szoktatását 

egyszerre egy személy végezze. Lehetőség szerint az vigye végig a szoktatást, akivel először 

jött a gyermek a mini bölcsődébe.  

A szülő a csoportban töltött idő alatt gyermeke igénye szerint játszhat együtt vele, vagy 

csendesen szemlélje tevékenységeit, biztos pontként gyermeke számára.  

 

10.3. Napi kapcsolattartás  

 

Fontosnak tartjuk a kölcsönös tájékoztatást a mini bölcsődébe érkezéskor és a hazaadáskor. 

Érkezéskor a szülő nyújt információt az előző nap gyermekkel kapcsolatos eseményeiről, a 

gyermek egészségi állapotáról, a változásokról. Hazaadáskor a kisgyermeknevelő tájékoztatja 

a szülőket a gyermekről (hangulata, közérzete, társkapcsolat, beszéd, játék, mozgás, étkezés, 

alvás, önállóság, stb.). Ügyelünk arra, hogy a beszélgetés ne a gyermek „feje felett”, hanem őt 

bevonva történjen. A napi beszélgetések formálják a kapcsolatot, erősítik a bizalmat, lehetővé 

teszik a gyermek és egymás minél teljesebb megismerését, a nevelés összehangolását. 

 

10.4. Üzenő füzet 

 

Az üzenő füzet használata folyamatosan történik. Üzenő füzetbe a szülő és a 

kisgyermeknevelő kölcsönösen tájékoztatják egymást a kisgyermekről. 

A szülő a mini bölcsődébe érkezés előtt rövid jellemzést ír gyermekéről, (a gyermek eddigi 

fejlődése, allergia vagy egyéb tartós betegség) majd fontos bejegyzésekkel tájékoztatást ad a 

változásokról, a gyermek távolléte idején történt eseményekről. A kisgyermeknevelő 

bejegyzéseinek tudomásul vételét aláírásával igazolja. 

A kisgyermeknevelő  

- a beszoktatás tapasztalatairól készíti az első bejegyzést,  

- napi tapasztalatait - baleset, láz, bőr kipirosodása, megbetegedés – 

folyamatosan az üzenő füzetbe bejegyzi, 

- a gyermek fejlődése során elért egy-egy változásról (pl. szobatisztaság, beszéd, 

mozgás, játékfejlődésről) negyedévenként tájékoztatja a szülőket 

 

10.5. Fogadóóra 

 

A fogadóórán a szülő személyesen, a gyermekével foglalkozó kisgyermeknevelővel 

beszélheti meg gyermeke fejlődését, nevelésével kapcsolatos problémáit, erősségeit, esetleges 

fejlesztendő területeit, segítséget kaphat, hogy miben és hogyan tudja odahaza is segíteni 

gyermeke fejlődését a különböző területeken.  

A fogadóórákra előre egyeztetett időpontban kerül sor. Ezek mindig nagyon személyesek és 

bizalmasak – természetes a titoktartás! Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, a mini 

bölcsőde vezetője. A szakmai kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember 

közreműködése. 
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10.6. Nyílt napok  

 

A mini bölcsődei tevékenységbe – a gyermekcsoportok megzavarása nélkül –betekinthetnek 

azok a szülők, akik mini bölcsődébe kívánják adni gyermeküket. Előzetes bejelentkezés 

alapján, szívesen látunk minden kisgyermekes családot, akik ismerkedhetnek a csoporttal, 

beszélgethetnek szakemberekkel.  

 

 

10.7. Szülőcsoportos beszélgetések 

 

A szülőcsoportos beszélgetések tematikus beszélgetések, kisgyermeknevelő vezetésével a 

csoportba járó gyermekek szüleit foglalkoztató nevelési témáról. A problémák megosztása, 

egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az 

egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját 

viselkedésrepertoár bővítésére. A kisgyermeknevelőtől kapott indirekt megerősítések jó 

irányba befolyásolják a szülők nevelési szokásait. 

 

10.8. Szülői értekezlet  

 

A mini bölcsődén belül a szülői értekezlet a szülők általános és az adott gyermekcsoportra 

vonatkozó tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó 

döntések elősegítését szolgálja. Egy nevelési éven belül három alkalommal célszerű szülői 

értekezletet tartani. Beszoktatás előtti „0.” szülői értekezleten célszerű bemutatni a bölcsődét, 

a kisgyermeknevelőket. Ismertetni a szakmai programot, a házirendet, szülői kérdésekre 

válaszolni. Megbeszélni a családlátogatások időpontját, a beszoktatások idejét. A további 

szülői értekezletek az aktuális nevelési helyzetek, közös problémát, prevenciós törekvések 

szülőkkel való közös átgondolására, megbeszélésére szolgál.  A mini bölcsődét, vagy az adott 

gyermekcsoportot érintő különleges helyzetekben rendkívüli szülői értekezlet összehívására is 

sor kerülhet.  

 

10.9. Szervezett programok 

 

A szervezett programok a családok igényeihez igazodó többlet-lehetőségek a családok 

segítése, a szülői kompetencia növelése, a család és a mini bölcsőde közötti kapcsolat 

erősítése érdekében.  

Ilyen szervezett programok kapcsolódnak az óvoda nyilvános programjaihoz, mivel egy 

intézményben vannak, ilyenek pl. Márton nap, Maci nap, Gyermeknap, Mini bölcsődei 

ismerkedő nap, stb. 

Ezek a közös élmények, az emberi kapcsolatok és a tapasztalatok, a tájékozottság 

gyarapításával nagymértékben hozzájárulhatnak a szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi 

nevelésnek és a gyermek fejlődésének segítéséhez. 
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10.10. Indirekt kapcsolattartási formák  

 

Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formákat. Az írásbeli 

tájékoztatók, hirdetőtáblák, honlap, szórólap, közösségi (zárt) csoportban való megjelenések 

lehetőséget adnak az ismeretterjesztésre.  

 

 

11 A mini bölcsőde kapcsolatrendszere  

11.1. A mini bölcsődénk kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül  

 

A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését biztosítja a 

bölcsődék egymás közötti szoros együttműködése.  

Fontos a horizontális kapcsolattartás más bölcsődékkel, mini bölcsődékkel, rendszeres, 

egymást segítő, támogató szakmai kapcsolat kialakítása. 

 

 

 

11.2. Mini bölcsőde és óvoda kapcsolata  

 

A két intézmény között, olyan kölcsönös együttműködésre épülő, tartalmas kapcsolat 

kialakítása szükséges, amely lehetővé teszi egymás szakmai elveinek, céljainak megismerését, 

megértését.  

Fontos a szakmai kompetencia elismerésén alapuló partneri viszony előtérbe helyezése. 

Mindezek a kisgyermek érzelmi biztonsága folyamatos fejlődésének fenntartását szolgálják, 

intézményváltásnál segítenek az új környezetbe történő beilleszkedésben. 

 

Kapcsolat a gyermekélelmezéssel 

 

Cél az együttműködés fenntartása a gyermekélelmezési konyhával, mely az óvoda telephelye. 

A minőségi élelmezési rendszer működtetése és a korszerű táplálkozási elvek alkalmazása 

érdekében. 

A korszerű csecsemő és kisgyermek táplálkozási elveken alapuló étkezés biztosítása 

érdekében szoros kapcsolatot ápolunk a gyermekélelmezési konyhával. Közös programokat 

szervezünk annak érdekében, hogy a szülőkkel együtt a kisgyermekek élelmezése a 

legegészségesebben valósulhasson meg. Együttműködésünk eredménye, hogy a táplálék 

mennyiségileg és minőségileg helyes összetételű, a higiénés követelményeknek megfelelő és 

korszerű konyhatechnikai eljárásokkal elkészített, élvezhető és a gyermekek diétájának 

megfelelő. 

 

11.3. Kapcsolat az egészségügyi intézményekkel 

 

Cél: együttműködés védőnőkkel és a gyermekorvossal az egészségügyi szokások, az 

egészséges életmód kialakításában.  
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Kapcsolatunk kiterjed a következőkre: 

- javaslat mini bölcsődei felvételre, 

- családlátogatás előtti, illetve családlátogatáshoz kért információ, 

- évközben felmerülő probléma megoldása, 

- körzeti védőnők bejárása a mini bölcsődénkbe, amely tájékozódáson és 

tapasztalatcserén alapul, 

- gyermekorvos együttműködése külön megállapodás szerint. 

 

Fontos a mini bölcsődében az egészségvédelem és a prevenció. Az egészségnevelés 

összetartozik a gondozással, a szomatikus, a pszichés, az érzelmi, az értelmi, akarati 

neveléssel, valamint a szociális fejlődéssel. 

 

11.4. Egyéb kapcsolatok  

 

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat alakítunk ki 

mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek / kerülhetnek - 

Többek között:  

- Közművelődési intézményekkel (könyvtár, művelődési ház), 

- a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, központokkal, 

- Gyámhatósággal,  

- Pedagógiai Szakszolgálattal (korai fejlesztés, logopédia, gyógypedagógia, 

mozgásfejlesztés), Nevelési Tanácsadóval, 

- Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal  

- Védőnői szolgálattal /Baba- Mama klubbal 

 

Az intézmény a mini bölcsődei gondozás jogszabályi és szakmai előírásoknak, 

kívánalmaknak megfelelő megvalósítása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályával, mint 

szakmai felügyeleti szervvel, valamint a Magyar Bölcsődék Egyesületével, mint módszertani 

szervezettel, mely a szakmai ellenőrzéseket végzi és a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott esetekben szakértőként közreműködik a szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzési, adatmódosítási eljárásokban. Az intézmény továbbá rendszeres kapcsolatot tart a 

bölcsődei bázis intézménnyel és a módszertani szervezet területi módszertani 

szaktanácsadójával, annak érdekében, hogy a szolgáltató magas színvonalon nyújthassa a 

mini bölcsődei szolgáltatást. 

 

 

 

12 A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, 

formái 

A kisgyermeknevelők szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni.  

A továbbképzési időszak 6 év. 

Minősített továbbképzés program lehet: 
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- Szakmai tanfolyam – kizárólag a munkájához kapcsolódó 

tanfolyam 

- Személyiségfejlesztő tréning 

- Szakmai tanácskozás  

- Külföldi vagy hazai tanulmányút 

- Szakmai műhely 

- Szakmai hospitálás 

A kisgyermeknevelő távollétének idején a helyettes kisgyermeknevelő veszi át a mini 

csoporttal kapcsolatos napi teendőket. A felnőttek előzetesen egyeztetnek az épp aktuális 

kérdésekről, csoportszokásokról, nevelési helyzetekről. A kisgyermekek személyes érdeke, 

ellátása semmilyen körülmények közt nem sérülhet a továbbképzések végett. A mini 

bölcsődei ellátás folyamatossága nem szakadhat meg. 

 

 

13 A Szakmai Program működésének, beválásának ellenőrzési rendszere 

 Kérdőíveket állítunk össze a mini bölcsődébe járó gyermekek szülei részére. A 

bölcsődei ellátás végén kitöltött kérdőívek tájékoztatást nyújtanak arról, hogy 

mennyire elégedettek a szülők a mini bölcsődei ellátással. A kérdőívek értékelése 

nyomán a szakmai kompetenciánknak megfelelően megtesszük a szükséges 

változtatásokat. 

 Intézményünkben érdekképviseleti fórum nem működik, a panaszjog gyakorlására – 

összhangban a Gyvt. 35.§ (6) bekezdésében foglaltakkal – az alábbi eljárásrend 

irányadó: az ellátást érintő kifogás orvoslása érdekében, illetve a gyermeki jogok 

sérelme, valamint az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén, továbbá a Gyvt. 

136/A.§ szerinti iratbetekintés megtagadása esetén a gyermek szülője/törvényes 

képviselője, gyermekvédelmi és gyermekek érdekeinek védelmét ellátó 

érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek 

az intézményvezetőnél. 

  A panaszokat minden esetben kivizsgáljuk, a következtetéseket levonjuk, és 

szükséges változásokat megtesszük, a panasz orvoslásának lehetséges módjáról a 

panaszjoggal élőt tájékoztatjuk. A fenntartóhoz fordulás lehetősége is adott, ha az 

intézményvezető a benyújtott panasz kivizsgálásáról 15 napon belül nem küld 

értesítést vagy az intézkedéssel a panasz benyújtója nem ért egyet. 

 A mini bölcsőde szakmai vezetője éves ellenőrzési terv szerint, rendszeresen ellenőrzi 

a kisgyermeknevelő munkáját, dokumentációját. 

 

 

14 Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelme 

Különös gondot fordítunk a gyermekek jogainak sérthetetlenségére, valamint a szülők, 

törvényes képviselők, és a mini bölcsődei dolgozók állampolgári, alkotmányos jogaira. A 

gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.  
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A gyermek joga különösen, hogy  

- segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a 

társadalomba való beilleszkedéshez,  

- sajátos nevelési igény, fogyatékosság, tartós betegség esetén a fejlődését, 

személyisége kibontakozását segítő különleges ellátásban részesüljön, 

- védelemben részesüljön a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi 

hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen, 

- személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák, 

- védelemben részesüljön a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki 

erőszakkal –, az elhanyagolással szemben, 

- a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, 

gondozásban részesüljön.   

 

A szülő (törvényes képviselő) joga, hogy   

- tájékozódjon a mini bölcsődei ellátásról, 

- megismerje a nevelés–gondozás elveit, módszereit,  

- megismerje a gyermekcsoportok életét, napirendjét, 

- megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcsolatos tárgyi, személyi 

feltételeket, 

- megismerje a saját gyermekéről vezetett dokumentumokat, 

- tájékoztatást, tanácsot kérjen a mini bölcsődei szakemberektől, 

- véleményt mondjon, észrevételt, javaslatot tegyen az ellátással kapcsolatban, 

- személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák.    

 

A szülő (törvényes képviselő) kötelessége, hogy   

- gyermekével együttműködjön, emberi méltóságát tiszteletben tartsa, 

- gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztassa, igényeit, véleményét 

figyelembe vegye, 

- gyermeke jogainak érvényesítése érdekében megtegye a szükséges 

intézkedéseket, 

-  együttműködjön a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, 

intézményekkel, hatóságokkal és betartsa a Házirendet.    

 

A kisgyermeknevelő joga, hogy:   

- a munkájával kapcsolatos információkhoz hozzájusson, 

- a munkájával, a szakmával kapcsolatban véleményt nyilvánítson, 

- személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák, tevékenységét értékeljék és elismerjék, 

- munkája során a gyermekek érdekeit tartsa elsődlegesnek, de ez nem sértheti 

egyéni, magánéleti, állampolgári érdekeit, jogait, 
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- munkájához, szakmai fejlődéséhez segítséget kérjen és kapjon, 

- a csoportjába tartozó gyermekek szüleivel rendszeresen kapcsolatban legyen, 

- munkája során védelemre jogosult a vele szembeni jogsértő vagy etikátlan 

bánásmóddal szemben,  

- a vele szemben felmerült panasz esetén meghallgassák.    

 

A kisgyermeknevelő kötelessége, hogy:   

- munkahelyén munkaköri feladatának ellátására képes állapotban, öltözékben 

jelenjen meg, 

- a munkaköri leírásnak és a vezetői utasításnak megfelelően, önállóan végezze 

feladatait, 

- a gyermekek, szülők, munkatársak személyiségi jogait tiszteletben tartsa, a 

birtokába jutott információt ennek megfelelően kezelje, 

- példamutató magatartással és szakmai tudásával védje hivatása, munkahelye jó 

hírnevét, 

- teljesítse az elsődleges szocializáció hiányosságaiból rá háruló korrekciós 

funkciókat, 

- szakmai kompetenciája határait betartva lássa el feladatait,  

- rendszeresen megújítsa szakmai ismereteit, 

- munkáját a szakmai és etikai elvek figyelembevételével, mindenkori legjobb 

tudása szerint végezze.    

 

Gyermekjogi képviselő 

 

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekek jogainak védelmét, segíti a gyermeket jogai és 

kötelezettségei megismerésében és érvényesítésében, teljesítésében. A gyermekjogi képviselő 

feladat- és hatásköreit a Gyvt. 11/A.§ határozza meg. 

A gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma: 

 

Fekete Rita +36 20 4899 564, rita.fekete@ijb.emmi.gov.hu  

 

A gyermekjogi képviselő fogadóóráinak helyét és időpontját illetően kérjük, tájékozódjanak a 

gyermekjogi képviselőnél. 

 

 

 

15 A mini bölcsőde szakmai dokumentumai 

Dokumentum megnevezése Megjegyzés 

A nevelő-gondozó szakmai munka alapdokumentumai 

A Bölcsődei Nevelés Országos Alapprogramja országos program 

Mini Bölcsőde Szakmai Programja helyi program, ötévenként felülvizsgálandó 

Mini bölcsőde éves munkaterve   éves terv, évente értékelésre kerül 

mailto:rita.fekete@ijb.emmi.gov.hu
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Mini bölcsődei csoportok dokumentumai 

Csoportnapló Naponta vezeti mindkét kisgyermeknevelő 

Napirend Őszi-téli, tavaszi-nyári, 

Gondozási sorrend, ültetési, altatási rend Aktuálisan változik, csoportszobában 

megtalálható 

Gyermek egyéni fejlődésének dokumentumai 

Szülői kérdőív, személyi lap Mini bölcsődébe lépéskor a szülő tölti ki. 

Egyéni fejlődési napló  

 családlátogatás tapasztalatai 

 beszoktatás tapasztalatai, 

 aktuális fejlettség, 

 megfigyelések, tapasztalatok  

 

 

 

A naplót a gyermek „Saját 

kisgyermeknevelője” vezeti, negyedévente.  

A napló vezetésének célja: hogy rögzítésre 

kerüljön az, hogy a gyermek a különböző 

életkorban milyen fejlődési szinten áll, 

fejlődésében előrelépés vagy lemaradás 

tapasztalható. A fejlődési napló felhívja a 

kisgyermeknevelő figyelmét arra, hogy mi az, 

amire fokozottabban kell ügyelnie a gyermek 

nevelése-gondozása közben. 

„Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap, 

fejlődési lappal együtt”  

 Eü.-i történések, igazolások bejegyzése 

 orvosi vizsgálatok eredményei 

 Szakértői bizottság véleményei 

 rendkívüli családi események 

 betegségek stb. 

 megfigyelési szempontok 

Aktuálisan kell vezetni 

1 év alatt havonta 

1-3 évig negyedévente 

Üzenő füzet 

 

Az üzenő füzetben kisgyermeknevelő és a 

szülő kölcsönösen tájékoztatják egymást.   

A szülő a mini bölcsődébe érkezés előtt 

jellemzi gyermekét.  

A kisgyermeknevelő negyedévenként értékeli 

a gyermekeket. 

Egyéb dokumentumok: 

 Mini bölcsődei napi jelenlét kimutatása 

 Gyermekétkezés jelentése     

Naponta kell vezetni. 

 

16  Szakmai Program nyilvánossága 

A Szakmai Program az intézményvezető szobájában elérhető a szülők számára. A felvételt 

követő első szülői értekezleten ismertetésre kerül a Házirenddel együtt.  

A mini bölcsődéről az óvodai honlapon valamint a mini bölcsőde által létrehozott zárt 

közösségi csoportból, valamint a szülői faliújságról tájékozódhatnak az érdeklődők.  
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17 Érvényességi nyilatkozat, legitimációs záradék 

A Szakmai Program 2019. május 1. napjától visszavonásig érvényes és ezen időponttól a 

2018.12.01. napjától hatályos, a Fenntartó által 2018.11.12. napján 27/2018. (XI.12.) számú 

társulási tanácsi határozattal elfogadott szakmai program helyébe lép. 

A Program hozzáférhető a mini bölcsődébe járó gyermekek szülei, mini bölcsődébe készülő 

gyermekek szülei részére, továbbá a fenntartó, az ellenőrzést végző szervek és minden 

érdeklődő számára. 

Ezen szakmai program a Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha Mini 

Bölcsődéje részére 2019-től 2024-ig terjedő időszakra készült.  

 

 

A Szakmai Program naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője gondoskodik.  

Szakmai programunkkal a gyermekek érdekeit és a sokoldalú fejlődéshez szükséges alapokat 

kívánjuk képviselni, és megvalósítani. Bízunk abban, hogy egészséges testi, lelki, szociális 

fejlődést biztosítunk a gyermekeknek és felkészítjük őket az óvodai életre, mind a szülők, 

mind a fenntartó, mind az óvoda megelégedésére. 
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MELLÉKLETEK 

1.sz melléklet 

        Felvételi napló száma: ……/20…. 

 

M E G Á L L A P O D Á S 

Mini bölcsődei ellátás igénybevételéhez 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás igénybevételéről 

         

Mely létrejött egyrészről a Villányi Kikerics Óvoda, Mini-bölcsőde és Főzőkonyha, (7773 

Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. továbbiakban: Intézmény, képviseletében eljár: Kincses 

Tamásné intézményvezető), másrészről  

 

Név:  ------------------------------------------ 

születési név: --------------------------------- 

születési hely, idő: ----------------------------------------------------------------------------- 

állampolgársága: ----------------------------- 

anyja neve:--------------------------------------------------------------------------------------- 

lakóhelye: --------------------------------------------------------------------------------------- 

tartózkodási helye: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

mint bölcsődei ellátást igénylő gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban: Képviselő, a 

továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

 

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) 32. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások 

igénybevételének megkezdése előtt, állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető, 

a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. 

 

2. Felek jelen megállapodást a Gyvt, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (NM rend.) alapján kötik. 

 

3. Képviselő a bölcsődei ellátást az alábbi kiskorú gyermekre igényli: 

 

Gyermek neve: ----------------------------------------------------------------------------------- 

születési neve: ------------------------------------------------------------------------------------ 

születési helye, ideje:  ---------------------------------------------------------------------------- 

állampolgársága:---------------------------------------------------------------------------------- 

anyja neve: ------------------------------------------------------------------------------------- 

lakóhelye:  ------------------------------------------------------------------------------------- 

tartózkodási helye: ------------------------------------------------------------------------------- 

TAJ száma:  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Az ellátás kezdő időpontja: …………………………………………………………………. 
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5. Az ellátás időtartama (határozott, határozatlan): ……………………………………………. 

 

 

6. Az ellátás módja: Az intézmény fenntartója, A Villányi Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás a 7773 Villány, Rákóczi F. u. 19. szám alatt működő többcélú óvoda-bölcsődében a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében mini bölcsődét 

működtet. 

Az intézmény a Baranya Megyei Kormányhivatal …………………………………… által 

kiadott működési engedéllyel rendelkezik. 

 

7. A szolgáltatás biztosítja (a nyújtott szolgáltatás tartalma és módja): 

A mini bölcsőde a gyermek számára biztosítja: 

- a bölcsődei ellátás alapelveire épülő szakszerű gondozást-nevelést, ennek részeként a 

fokozatos beilleszkedés lehetőségét a szülő közreműködésével, a felszerelési jegyzék szerinti 

felszerelést, eszközöket, a játéktevékenység feltételeit, továbbá  

- napi négyszeri, a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozási 

követelményeknek megfelelő étkezést; nyugodt alvást, pihenést,  

-az önálló játéktevékenység támogatását, a gyermek fejlettségének megfelelő 

készségfejlesztést,  

- az óvodai életre való felkészítést, 

- bölcsőde orvosi ellátást, 

- az állandóságot (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmódot, 

- a megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz, 

- a személyes higiéné feltételeit, 

- a korcsoportnak megfelelő játékeszközöket. 

 

 A mini bölcsőde a szülő számára biztosítja: 

-  a házirend megismertetését, 

-  adaptációhoz szükséges időt, feltételeket, 

-  tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről, 

-  megismerhesse a gyermekcsoport életét, napirendjét,  

-  tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon, 

-  megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentációkat, 

-  az intézmény működését illetően véleményt mondjon és javaslatot tegyen. 

 

8. A Gyvt 146. § (1) bekezdése és 148.§ (2) bekezdése alapján, a fenntartó döntése értelmében 

az intézményben mini bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért nem kell személyi térítési díjat fizetni, ugyanakkor az étkeztetés személyi térítési 

díj fizetése ellenében vehető igénybe. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek esetén 

a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: 

kötelezett) az Intézménynek fizeti meg. 

Gondozás intézményi térítési díja a megállapodás megkötésének időpontjában: ……………,- 

Ft/nap 
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Gondozás személyi térítési díja a megállapodás megkötésének időpontjában: 0,- Ft/nap 

Intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a megállapodás megkötésének 

időpontjában: …………………,- Ft/nap 

Intézményi gyermekétkeztetés személyi térítési díja a megállapodás megkötésének 

időpontjában: ………………..,- Ft/nap, de legfeljebb ……………………………,- Ft 

 

A gyermek a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes gyermekétkeztetésre 

jogosult:  igen                nem  

 

Az ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételéhez a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. 

melléklete csatolandó! 

 

8.1. A gyermekétkeztetés személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó 

szabályok: 

 

A kötelezett által fizetendő térítési díj, azaz a személyi térítési díj összegét az 

intézményvezető állapítja meg, melyről a kötelezettet írásban értesíti. A személyi térítési 

díj kiszámításának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege 

ÁFA-val növelt összege és az igénybe vett étkezések száma, valamint a gyermeket megillető 

normatív kedvezmények (ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés). A 

gyermekétkeztetés személyi térítési díjának összege nem haladhatja meg a családban egy főre 

jutó rendszeres havi jövedelem 20%-át. Ha a fenntartó kizárólag a mini bölcsődében nyújtott 

bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, 

a személyi térítési díj meghatározásánál a Gyvt. 150. § (1)-(3) bekezdését – azaz a 20%-os 

jövedelemkorlátot – nem kell alkalmazni. 

 

A megállapodás megkötésének időpontjában érvényes személyi térítési díj összegét a 

megállapodás tartalmazza. 

 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A kötelezett 

azonban írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj összegével egyező vagy az 

intézményi és a személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését, ebben az esetben 

nem kell figyelembe venni a családban egy főre jutó rendszeres havi nettó jövedelem 

összegét. 

 

A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható 

meg, kivéve ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy díjfizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot 

megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére. 

 

A személyi térítési díj összege a fenntartó rendeletében meghatározott esetben csökkenthető, 

mérsékelhető, elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai ezt indokolttá teszik. 
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A kötelezett, ha vitatja a megállapított személyi térítési díj összegét vagy annak csökkentését, 

elengedését kéri, a személyi térítési díjra vonatkozó értesítés – azaz a megállapodás 

megkötésétől, illetve időközi emelés esetén az arról szóló írásbeli, intézményvezetői értesítés 

–  kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

 

Ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult a gyermek, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették. 

 

A három vagy többgyermekes családok esetében a gyermeklétszám megállapításához közös 

háztartásban élőként kell figyelembe venni: 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt 

vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a 

nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő 

fiatal felnőttet. 

 

8.2. Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, vagy annak 

csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj összegéről szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül a Fenntartóhoz (Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás, 

Villány Fő tér 1.) fordulhat. 

 

A személyi térítési díj megfizetésének további részletszabályait a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

valamint Villány Város Önkormányzata térítési díjakra vonatkozó, mindenkor hatályos 

rendeletei tartalmazzák. 

 

9. A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei: 

 

- a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3. évét betöltötte, 

- ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem 

érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, és a 
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gyermek háziorvosa ezt igazolja, a bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését 

követő augusztus 31-ig. 

- a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek a bölcsődei ellátásban annak az évnek augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben 

hatodik életévét betölti. 

 

10. A bölcsődei ellátás megszüntetésének esetei: 

 

- ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét 

- a Gyvt. 37/A. § (2) bekezdése értelmében az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás 

megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az 

intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek 

hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 

- A Gyvt. 37/A. § (3) bekezdése szerint az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett 

gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, 

vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. 

- Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább egybefüggő 10 

napig indokolatlanul nem veszik igénybe, az a bölcsődei ellátás megszüntetését vonhatja 

maga után. Az ismételt indokolatlan hiányzás a házirend súlyos megsértésének minősül. 

Indokolatlan hiányzás esetén a szülő, törvényes képviselő részére levélben felszólítás kerül 

kiküldésre, hogy igazolja a gyermek távollétét. Amennyiben erre a levél kézhezvételétől 

számított 5 napon belül nem kerül sor, a gyermek bölcsődei jogviszonya megszüntetésre 

kerül. 

 

11. A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése alapján az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett 

gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a 

jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes 

képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

(Villányi Óvodai Intézményfenntartó Társulás, 7773 Villány, Fő tér 1.) 

 

12. A Gyvt 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a személyes gondoskodás 

feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. A Gyvt.33.§ (2) bekezdés 

alapján az ellátás igénybevételének megkezdésekor a gyermek ellátását biztosító 

tagintézmény az alábbiakról tájékoztatja a törvényes képviselőt: 

 

a) az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

b) az intézmény által vezetett, rá vonatkozó nyilvántartásokról, 

c) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, 

d) az intézmény házirendjéről, 

e) panaszjoga gyakorlásának módjáról, 

f) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, 

g) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról.  
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Adatkezelési záradék, hozzájáruló nyilatkozat 

 

Az Intézmény jelen megállapodás 1. sz. mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja az ellátást 

igénybe vevő Képviselőjét a személyes adatok kezelésének köréről és módjáról, beleértve a 

jogszabályon alapuló kötelező, valamint az önkéntes, hozzájáruláson alapuló adatkezelést, 

adattovábbítást. 

 

Alulírott, mint az ellátást igénybe vevő gyermek törvényes képviselője a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.§ (1) bekezdés alapján hozzájárulok és 

engedélyezem, hogy gyermekemről az intézményben készített fotókat és videofelvételeket a 

mini bölcsőde szakmai anyagaiban (Szakmai Programban, Tájékoztatóban, faliújságon, 

szakmai előadásokon, konferenciákon, honlapon, kiadványokon, szakmai filmekben, stb.) 

felhasználhassa és nyilvánosságra hozhassa. (a megfelelő aláhúzandó) 

 

Igen    Nem  

 

Záró rendelkezések 

 

1. A felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen közös megegyezéssel kívánják 

rendezni. 

2. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője, a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott esetekben, a vitatott intézkedésekkel szemben a fenntartóhoz fordulhat. 

3. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a Gyvt. 33. § (2) 

bekezdésében meghatározott tájékoztatást megkapta. 

4. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a házirendet betartja, 

valamint együttműködik az ellátásban közreműködő személyekkel. 

5. Az ellátást igénybe vevő gyermek törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy köteles: 

- a Gyvt. alapján vezetett nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 

- nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban 

bekövetkezett változásokról. 

6. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a megállapodásban 

foglaltakat megismerte, megértette és aláírásával egyidejűleg egy példányát átvette.  

 

Villány, 20..… év ……………… hó ……… nap 

 

 

………………………………     ……………………………. 

Szülő/gondviselő       intézményvezető 

Jelen megállapodás két eredeti példányban készült. 
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1. SZ. MELLÉKLET – ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A Villányi Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha, mint gyermekjóléti alapellátást 

nyújtó intézmény fenntartója, vezetője és szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa 

(adatkezelő szerv) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott feladatai ellátásához a Gyvt. 135-

136. §-ban felsorolt adatkörben, az ott meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetlenül 

szükséges személyes adatokat kezelheti. 

 

Az intézmény fenntartója, vezetője és szakmai munkakörben foglalkoztatott 

munkatársa az alábbi személyes adatokat jogosult kezelni (adatkör): 

 

a) a gyermek 

aa)1 személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító 

jelére vonatkozó, 

ab) anyanyelvére vonatkozó, 

ac) családi jogállására vonatkozó, 

ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így 

különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira 

vonatkozó, 

ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a 

személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi 

eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó, 

af) egészségi állapotára vonatkozó, 

ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, 

határozatokra vonatkozó, 

ah) kóros szenvedélyére vonatkozó, 

ai)2 áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak 

segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: 

Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott, 

aj)3 fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó, 

ak)4 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó; 

b)5 a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő 

ba)6 személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, 

bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó, 

bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására 

vonatkozó, 

bd) egészségi állapotára vonatkozó, 
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be) büntetlen előéletére vonatkozó, 

bf)7 áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) 

pontjában meghatározott; 

c) a gyermek 

ca) testvéreinek személyazonosító, 

cb) saját gyermekének személyazonosító, 

cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító, 

cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes 

körülményeire vonatkozó, 

ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a 

korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó, 

cf)8 háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó; d)9 a javítóintézetben 

ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének 

da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó, 

db) anyanyelvére vonatkozó, 

dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így 

különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi 

eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó, 

dd) egészségi állapotára vonatkozó, 

de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, 

határozatokra vonatkozó, 

df) kóros szenvedélyére vonatkozó, 

dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) 

pontjában meghatározott, 

dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult 

személyek személyazonosító, 

di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és 

elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, 

ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó 

adatainak a kezelésére. 

(3)10 A személyes gondoskodást nyújtó (1) bekezdésben meghatározott szervek és személyek 

a gyermek nevelkedésének megtervezését az (1) és (2) bekezdésben meghatározott 

adattartalmú - külön jogszabályban meghatározott - környezettanulmány, elhelyezési 

javaslat, egyéni elhelyezési terv, egyéni gondozási-nevelési terv alapján végzik. A (2) 

bekezdésben meghatározott adatkörök pontos tartalmát a külön jogszabály szerinti 

gyermekvédelmi nyilvántartás rögzíti. 

 

Adatkezelés célja: A Gyvt. 15. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott ellátások, 

intézkedések nyújtása és megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során a 

Gyvt.-ben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. 
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Adattovábbítás, adatátadás 

 

A Gyvt. 135.§ (1) bekezdésben felsorolt szervek, illetve személyek az érintett 

személyazonosító adatait, valamint a gyermek (2) bekezdésben meghatározott adatait a Gyvt. 

15. § (1)-(4) bekezdései szerinti célból egymásnak átadhatják. 

 

A gyermek személyazonosító adatai, továbbá 

a) az ingatlanra vonatkozó adatok az ingatlan-nyilvántartás szerveinek az 

ingatlantulajdonnal kapcsolatos jogot érintő változás esetén, 

b) a készpénzvagyonára vonatkozó adatok a pénzintézetnek a gyámhatósági fenntartásos 

betétkönyv vagy folyószámla kezelése, illetve egyéb szerződések megkötése céljából 

továbbíthatók. 

A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira 

vonatkozó adatok továbbíthatók 

a) a szociális hatáskört gyakorló szervnek a szociális ellátás megállapítása, 

b) *  a rendőrségnek, a nyomozó hatóságnak, az ügyészségnek, a bíróságnak, az igazságügyi 

szakértőnek a bűnüldözés és bűnmegelőzés, valamint bírósági eljárás lefolytatása, továbbá a 

pártfogó felügyelőnek a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti környezettanulmány, pártfogó 

felügyelői vélemény és összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény elkészítése, 

c) a külföldi hatóságnak, illetve bíróságnak családi jogállás, gyermektartás, kapcsolattartás, 

gyámság, örökbefogadás, a gyermek érdekében tett ideiglenes intézkedés, valamint a gyermek 

jogellenes külföldre vitelének megszüntetése, 

d) *  a minisztériumnak, a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a külön 

jogszabályban meghatározott központi hatósági feladatok ellátása 

céljából. 

A gyermek személyazonosító adatai és *  

a) *  az egészségbiztosítási szervnek a gyermek társadalombiztosítási azonosító jele az 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó 

bejelentéssel összefüggésben, 

b) egészségügyi intézménynek az egészségi állapotra vonatkozó adatok gyógykezelés 

céljából, 

c) *  a köznevelési és felsőoktatási intézménynek a tanulmányi eredményre vonatkozó 

adatok, 

https://uj.jogtar.hu/#lbj160id1541926942811e54e
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/#lbj161id1541926942811e54e
https://uj.jogtar.hu/#lbj0id1541926942811c4f0
https://uj.jogtar.hu/#lbj1id1541926942811c4f0
https://uj.jogtar.hu/#lbj2id1541926942811c4f0
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d) *  a köznevelési és felsőoktatási intézménynek a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságra vonatkozó adatok a gyermeknek, fiatal felnőttnek járó 

természetbeni ellátások és kedvezmények igénybevétele céljából 

továbbíthatók. 

A szülő és más törvényes képviselő személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára 

és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatai a Gyvt. 136.§ (1)-(3) bekezdések szerinti szerveknek 

átadhatók. 

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője a szolgáltató (intézmény) vezetőjénél 

kérelmezheti, hogy betekinthessen a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi 

nyilvántartásnak a gyermek vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint – a lentiekben 

meghatározott kivétellel – a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézménynél 

keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat 

vagy másolat kérhető. 

Az Ákr.-ben meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet 

betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a 

gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy nevelésbe vételére 

irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatására irányuló 

bírósági eljárás megindításához elengedhetetlenül szükséges. 

Az intézmény alkalmazottja, vezetője a gyermek és az őt nevelő szülő vagy a gyermek 

törvényes képviselője tartózkodási helyére vonatkozóan megtagadhatja a szülő tájékoztatását, 

illetve korlátozhatja a szülő iratbetekintési jogát, ha 

a)11 a szülő a gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett 

bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, 

b) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett külön 

törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes 

megelőző távoltartó határozat vagy megelőző távoltartó határozat iránti eljárás van 

folyamatban, a távoltartás időtartamáig. 

Nyilvántartások vezetése 

 

Az intézmény a Gyvt.-ben meghatározott nyilvántartást köteles vezetni, az Országos 

Statisztikai Adatgyűjtési Programban, valamint a helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározott adatokat köteles szolgáltatni. 

 

Az intézmény által vezetett nyilvántartás tartalmazza:  

- az alábbi adatokat: 

a)  a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra 

köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító 

jelét, 

                                                 

 

https://uj.jogtar.hu/#lbj3id1541926942811c4f0
https://uj.jogtar.hu/
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b) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon 

tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot, 

c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatokat, 

d)  az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a 

pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás 

megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a 

megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi 

döntés véglegessé válásának időpontját, 

e) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, 

f)  a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet megállapításának okát, 

g)a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat. 

- az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, 

- a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve 

elévülésére vonatkozó adatokat. 

 

Az intézmény fenntartója nyilvántartást vezet a gondozásidíj-fizetési kötelezettség 

teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokról. 

 

A nyilvántartásokból – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a jogosultság megszűnésétől, 

illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével törölni kell az adott személyre 

vonatkozó adatokat. 

 

Az adatok megismerhetősége 

 

Az adatkezelésre törvényben feljogosított szerveken kívül a nyilvántartások adatainak 

megismerésére jogosult: 

a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője, 

b) - az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó 

adatok tekintetében a gyermek és a szülő, 

c) - az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok 

tekintetében a másik szülő. 

 

Önkéntes, hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nem jogszabályon alapuló adatkezeléshez az érintett 

önkéntes hozzájárulása szükséges, amely – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR rendelet) rendelkezéseivel összhangban – az adott 

adatkezelés céljához kapcsolódó, a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy külön írásos 

nyilatkozatában történik meg. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az intézmény, 
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mint adatkezelő köteles Önt tájékoztatni a GDPR rendeletben foglaltakról, az ott 

meghatározottak szerint. 

 

 

 

Alulírott, mint az ellátást igénybe vevő gyermek törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a 

fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 

 

Kelt: ……………………………………… 

 

 

        __________________________ 

       gyermek szülője/törvényes képviselője 


