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1. A SZAKMAI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA

A bölcsőde a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde telephelye, 2008. január
l-én nyitja meg kapuját.

A településen közel 20 éve már, hogy bezárták a több csoporttal működő bölcsődét.
Ennek hiánya – főleg az utóbbi években – egyre nagyobb gondot jelentett a fiatal szülők
részére.
A bölcsőde nyitása iránti kérésükkel egyre többen keresték meg a település vezetőit.

A Képviselőtestület a kéréseknek eleget téve – bízta meg az óvodavezetőt, a bölcsőde
beindításához szükséges előkészületi munkálatokkal.
Az óvodavezető munkájának és kitartásának köszönhetően nyílik meg a bölcsőde .

A településen élő fiatal szülők közül egyre több a vállalkozó, vannak akik iskolába
járnak és egyre többen vennék fel a munkát a gyermek 3 éves kora előtt. Ez számukra
csak úgy lehetséges, ha meg tudják oldani a kisgyermek napközbeni elhelyezését. Ehhez
nyújt segítséget a bölcsőde.

A bölcsőde 12 felvehető gyermekkel fog működni a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde Újtelepi telephelyén a 161/2007. (VI.29.) sz. Önkormányzati
Határozat alapján (Alapító Okirat).
A gyermekek elsősorban helyi lakosúak. A későbbiekben lehetőség lesz az igény
szerinti esetleges bővítésre is.
A gondozási-nevelési feladatokat felsőfokú szakképesítéssel rendelkező gondozónők
látják el.

A bölcsődében 1 csoportban történik a kisgyermekek gondozása, nevelése.
A feladatot 2 gondozónő látja el, munkájukat segíti 1 fő technikai dolgozó.
A bölcsőde az óvodába beintegrálva jött létre, különálló épületrészben. A bölcsőde
épületében található 1 csoportszoba, 1 átadó helyiség és ehhez kapcsolódik 1
fürdőszoba.
A bölcsőde folyamatosan működő napos bölcsőde, nyitva tartása napi 11 óra
6,30-17,30-ig.
A nyitva tartást a fenntartó hagyja jóvá a családok igényeinek figyelembe vételével.

Szeretnénk a feladatokat magas színvonalon, mindenki megelégedésére végezni,
hosszabb távon jó hírnevet szerezve ezzel a bölcsödének.

Kiemelt szakmai célok

Az elkövetkezendő időszakban fontos cél a magas színvonalú, a gyermekek
gondozásához-neveléséhez kapcsolódó munka végzése, ezáltal elnyerni a szülők
bizalmát-elégedettségét.
A szülőknek kiadott kérdőívek összesítése és értékelése alapján az esetleges felmerülő
problémák rövid időn belül történő megoldása, ezáltal tovább növelni a szülők
elégedettségét.



Folyamatosan alkalmazkodni kell a környezet, a család, a társadalom elvárásaihoz.
Folyamatosan lehetőséget kell teremteni a gondozónők továbbképzésen-szakmai
előadásokon-szakmai napokon való részvételére.
Kapcsolatok kialakítása az óvodákkal, védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálattal.

2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A bölcsőde alapításától kezdve folyamatosan arra törekszünk, magas színvonalú, a
gyermekgondozáshoz-neveléshez kapcsolódó munkát végezzünk.
Célunk, hogy folyamatosan alkalmazkodva a környezet, család, a társadalom
elvárásaihoz, elnyerjük és tovább növeljük a szülők bizalmát, elégedettségét.

Teendőink ennek érdekében :
 A szülők tájékoztatása naponta
 Folyamatos tájékoztatás (faliújság, üzenő füzet)
 Egyéni, személyre szóló bánásmód
 Nyugalom, biztonság megteremtése
 Szükség esetén napi kapcsolat a védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálattal

2.1. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSE

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – bölcsődei csoportja a
gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő gyermekek napközbeni
ellátását, gondozását-nevelését végző telephely. A gyermekek 3. életévük betöltése
után a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhatnak a bölcsődében.

2.2. A BÖLCSŐDE LÉTREJÖTTÉNEK OKAI

 A szülők munkájuk elvégzésének idejére nem tudják biztosítani gyermekük
napközbeni ellátását, gondozását-nevelését.

 Szociális és egyéb okok miatt a gyermek egészséges fejlődése otthoni
körülmények között nem biztosított

2.3. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TERÜLETE

Fegyvernek, Őrményes, Kuncsorba települések

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE

Mind három település lakosai azonos feltételekkel vehetik igénybe a bölcsődei ellátást.



3. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS ALAPPROGRAMJA

3.1. A GONDOZÁS-NEVELÉS ALAPELVEI

 Egyéni bánásmód :
A kisgyermek fejlődésének elősegítése egyéni-és életkori sajátosságok,
fejlettség, pillanatnyi fizikai és pszichés állapot figyelembevételével.

 Egységes nevelői hatások
A gyermekeket körülvevő, velük foglalkozó felnőttek összehangolt munkája.
Egyetértés a gyermek elfogadásában, alapvető erkölcsi normákban, nézetek,
nevelői gyakorlatok egymáshoz közelítése.

 A gondozás és a nevelés egysége
E két elv elválaszthatatlan egymástól. A gondozás minden színterén nevelés is
folyik, viszont a nevelés nem csupán gondozási helyzetekre korlátozódik.

 Pozitívumokra való támaszkodás
Az elismerés, a megerősítés, a pozitív megnyilvánulások támogatása, a nevelés
alapjai.

 Állandóság
A kisgyermek akkor érzi magát biztonságban, ha a körülötte lévő személyi és
tárgyi környezet állandó („saját” gondozónő rendszer, felmenőrendszer,
csoport és helyállandóság).

 Az aktivitás, az önállóság segítése
Olyan környezetet kell teremteni, amely biztonságos és tevékenységre motivál.
Szükséges elegendő időt biztosítani a próbálkozáshoz, szükséges a folyamatos
ösztönzés, a megnyilvánulások elismerése, az igények figyelembevétele. A
szeretetteljes odafordulás, az empátia, az elfogadás fokozzák a gyermek
aktivitását, önállóság iránti vágyát.

 Rendszeresség
A napi események ismétlődése a gyermek számára kiszámíthatóságot
eredményez, tud tájékozódni, ami növeli biztonságérzetét.

 Fokozatosság
A kisgyermek alkalmazkodását segíti az új környezethez való fokozatos
hozzászoktatás. Könnyebb számára a változások elfogadása, az új
megismerése.

,



3.2. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS FELADATAI

 Egészséges testi fejlődés elősegítése
1. Egészséges és biztonságos környezet megteremtése.
2. Primer szükségletek kielégítése egyéni igényeknek megfelelően.
3. Alapvető kultúrhigiénás szokások kialakulásának segítése,

egészségnevelés, egészségvédelem.

 Érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése
1. Derűs légkör biztosítása, átélt nehézségek feldolgozásának segítése, illetve

a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek csökkentése.
2. Egyéni szükségletek kielégítése, az én tudat egészséges fejlődésének

segítése.
3. Közös élmények lehetőségének megteremtése társakkal és a

gondozónőkkel.
4. Társas kapcsolatok kialakulásának támogatása, nyitottság, empátia,

tolerancia fejlődésének segítése, együttélés szabályai.

 Megismerési folyamatok fejlődésének segítése
1. Tevékenységi lehetőségek biztosítása életkorhoz, érdeklődéshez igazodóan.
2. Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása
3. Ismeretnyújtás
4. Támogató, bátorító odafigyelés, tevékenységek megerősítése.
5. A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények,

viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása.

3.3. A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

Nagy hangsúlyt kell fektetni a szülőkkel való kapcsolattartásra.
A kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom, az egymás iránti tisztelet.
Alapvető fontosságú a személyre szóló gondozás-nevelés kialakításában az őszinte,
hiteles tájékoztatás mindkét fél részéről.

A tájékoztatás megvalósításának formái
 Szülői értekezletek
 Faliújság
 Üzenő füzet
 Nyílt napok
 Szervezett programok
 Egyéni beszélgetések
 Információcsere érkezéskor, távozáskor

1. A családlátogatás
A családokkal való kapcsolatfelvétel szempontjából fontos lépés a családlátogatás.
Az első alkalommal – ami a beszoktatás előtt történik – a gyermek otthoni
környezetben történő megismerése a cél.



2. Beszoktatás
Célja segíteni a gyermeket az új környezet elfogadásában, a szülővel fokozatosan
megkönnyíteni számára a beilleszkedést.

3. Saját gondozórendszer
Ezzel az alapelvvel biztosítjuk, hogy több figyelem jut minden gyermekre. A
gyermekek egyéni igényeinek kielégítése így hatékonyabb.

4. Gyermekcsoportok szervezése
A gyermekek teljes körű - magas színvonalú ellátása érdekében a csoportlétszám
maximum 10-12 fő. A csoportállandóság garantált.

5. Napirend
Minden kisgyermek egyéni igényeinek, szükségleteinek, fejlettségének
figyelembevételével készül. Fontos a folyamatosság, a rugalmasság, miközben
biztosított a nyugalom, a biztonság, a kiszámíthatóság, valamint a kreativitás és az
önállósodási lehetőség.

Az intézmény nyitva tartásán kívül fontos tényező:
- az évszak
- az időjárás
- a gyermekek kora és a
- csoportlétszám

Elengedhetetlen :
- a személyi és tárgyi feltétel megteremtése
- a jó szervezés
- a kisegítő személyzet és a gondozónők összehangolt munkája

A gondozónői munkarend a gyermekek napirendjéhez alkalmazkodó.

3.4. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS FŐBB HELYZETEINEK
MEGVALÓSÍTÁSA

Legfontosabb a gondozás, valamint a játék. Ezekben a helyzetekben a gyermek szabad
aktivitás iránti igényének, kompetencia érzésének erősítése a lényeg.

1. A gondozás elsődleges célja a kisgyermek testi szükségleteinek kielégítése.
Elegendő idő biztosításával a gyermek részese a vele történő eseményeknek,
lehetősége van a próbálkozásra, miközben a gondozónő csak ráfigyel, biztatja,
támogatásáról biztosítja.



2. A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége. A játék segíti a kisgyermeket a
világ megismerésében, befolyásolja testi-, értelmi-, érzelmi-, szociális fejlődését.
Fontos az elmélyült játék feltételeinek megteremtése, a gondozónő megfelelő
szerepvállalása.

Játék közben fejlődnek a társas kapcsolatok, oldódik a feszültség, és az
együttjátszás mindenki számára örömforrás.

Fegyvernek, 2011. január 10

Tóth Lászlóné Hillender Györgyné
bölcsődei telephely vezető óvodaigazgató
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Kedves Szülők !

Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott HÁZIRENDET figyelmesen
olvassák végig és a gyermek érdekében törekedjenek a benne foglaltak
betartására.

Intézmény neve : Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Címe : 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.

Telefon : 56/481-015.

Intézmény igazgatója : Hillender Györgyné

Bölcsődei telephely vezetője: Tóth Lászlóné

Gondozónők : Tóth Lászlóné
Gombás Józsefné



1.) A bölcsőde hétfőtől péntekig reggel 6,30-tól 17,30-ig fogadja a gyermekeket.

2.) Kérjük, hogy 8,00 és 8,30 óra között ne zavarják a reggelizést. Lehetőség van a
későbbi érkezésre is, de ebben az esetben reggelit nem biztosítunk.

3.) A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön fiókja van a ruhák tárolására.
Kérjük, hogy a legszükségesebb dolgokat tárolják a fiókban, mert a bölcsődében
hagyott, illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget nem vállalunk

4.) Reggel a szülő öltözteti át gyermekét a saját játszóruhájába, majd a gyermek
fejlettségi szintjétől függően felkínálja a bili vagy a WC használatát.
A kézmosásban, fésülködésben segít, tisztán, rendezetten adja át a gondozónőnek.
Tájékoztatást ad a gyermek hogylétéről, a vele kapcsolatos otthoni eseményekről.

5.) A gyermek délutáni távozásakor a gondozónő beszámol a napi eseményekről. Ismét a
szülő öltözteti át gyermekét.

6.) A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy általa írásban meghatalmazott személy
viheti el. 14 éven aluli személy a feladattal nem bízható meg.

7.) A gyermek által használt ruhaneműbe, cipőbe kérjük a gyermek nevét (jelét) beírni,
hogy ne lehessen összecserélni.

8.) A bölcsődében csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas (37,5
és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús
gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző megbetegedést
kérjük jelezni.

9.) A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő az üzenő füzetben írásban
nyilatkozni szíveskedjék. A kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

10.) A bölcsődében történő megbetegedés esetén a gondozónő értesíti a szülőt, egyidejüleg
kitiltási igazolást ad, mely a bölcsődei orvoséval egyenértékű abban a tekintetben,
hogy a beteg gyermeket gyógyulásig nem lehet közösségbe vinni. A szülő kötelessége
a gyermek hazaviteléről rövid időn belül gondoskodni.

11.) Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi a bölcsődébe, a
távolmaradás okát 48 órán belül közölje a bölcsőde vezetővel..

12.) Ha a gyermek 4 hétig folyamatosan távol marad a bölcsődétől, s ez idő alatt a szülő
nem él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható időpontjáról, úgy a
gyermeket a bölcsődéből kimaradottnak tekintjük.

13.) Az étkezési térítési díjak befizetése a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
pénztárába történik minden hónap 15-ig.



14.) A bölcsőde biztosítja a szülő számára, - időpont egyeztetés után – a beszokatási időn
túlmenően is a bölcsődei életbe való betekintést. Információcserét az üzenő füzetbe
való bejegyzéssel biztosítunk.

15.) A HÁZIREND megtartása minden szülő számára kötelező, megszegése a gyermek
bölcsődéből való kizárását vonja maga után.

Fegyvernek, 2007. december 7.

Tóth Lászlóné Hillender Györgyné
Bölcsödei telephely vezető óvodaigazgató

A HÁZIRENDBEN foglaltakat tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek tartom.

Fegyvernek, 200…………….…

……………………………………
szülő


