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TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

FEGYVERNEK

BÖLCSŐDE SZAKMAI

PROGRAMJA

Készítette: Tóth Lászlóné
bölcsődei telephely vezető

BÖCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

1.1. Intézmény neve : Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

1.2. Intézmény székhelye : 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.

- Telefon : 56/481-015

- Programért felelős neve: Tóth Lászlóné bölcsődevezető

- Programért felelős címe: 5231 Fegyvernek, Berényi u. 78.

- Telefon : 06-30/4344087

1.3 Intézmény telephelye : Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88. sz.



2.1. ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek. A fenntartó támogatása alapján a
bölcsődébe elsősorban a dolgozó szülők gyermekei nyernek felvételt.

2.2. ELLÁTANDÓ TERÜLET JELLEMZÉSE

A településen élő fiatal szülők közül egyre többen veszik 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 településen 1989-ben bezárták a több csoporttal működő bölcsődét. Ennek hiánya –
főleg az utóbbi években – egyre nagyobb gondot jelentett a fiatal szülők számára.
A bölcsőde újra nyitása iránti kérésükkel keresték meg a település vezetőit. A
Képviselőtestület a kérésnek eleget téve bízta meg az óvodaigazgatót a bölcsőde
beindításához szükséges előkészületi munkálatokkal.
A feltételek megteremtésével és a szükséges engedélyek birtokában a bölcsőde 2008.
január 1-én nyílt meg.
A gyerekek elsősorban helyi lakosok, de a Fegyvernek-Őrményes-Kuncsorba
Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásáról szóló 158/2007. (VI.29.) sz.
önkormányzati határozat alapján Őrményes és Kuncsorba településekből is fogadhat
gyermekeket a bölcsőde.

3.1. SZOLGÁLTATÁS CÉLJA

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei csoportja a
gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő gyermekek ellátását,
gondozását-nevelését végző telephely.

3.2. FELADATA

A 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelés, harmonikus testi-szellemi fejlődésének
elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

3.3. A SZOLGÁLTATÁS 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.

3.4. INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

a.) Bölcsőde- óvoda
A telephelyen lévő óvodával nagyon jó a bölcsőde kapcsolata. A különböző óvodai
rendezvényekre mindig kapnak meghívást a bölcsődés gyermekek és az óvodások
pedig időnként meglátogatják a bölcsődét.

b.) Bölcsőde- Egészségügy
A védőnő havonta egyszer látogat a bölcsődébe, de probléma esetén bármikor
felkereshetjük, csak úgy mint a Gyermekjóléti Szolgálatot.
A gyermekorvos heti 1 órát tölt a bölcsődében

4.1. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS FELADATAI

 Egészséges testi fejlődés elősegítése
1. Egészséges és biztonságos környezet megteremtése.
2. Primer szükségletek kielégítése egyéni igényeknek megfelelően.



3. Alapvető kulturhigiénés 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

5. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEV ÉTELÉNEK MÓDJA



A bölcsőde folyamatosan működő napos bölcsőde.
Nyitva tartása napi 11 óra, 6.30-17.30-ig.
A nyitva tartást a fenntartó hagyta jóvá a családok igényeinek figyelembe vételével
(231/2007(XI.29.) sz. önkormányzati határozat .

6. AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYE,
MÓDJA

A gondozónők napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, de folyamatos tájékoztatásra szolgál
a faliújság és az üzenő füzet is.
A település lakosai az intézmény honlapjáról és a helyi Hírmondóból tájékozódhatnak a
Bölcsődéről.

7. AZ IGÉNYBE VEVŐK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ
SZEMÉLYEK
JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

a.) 0-3 éves kisgyermek joga, hogy
- biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben élhessen, fejlődhessen,
- fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítva legyenek,
- veszélyhelyzetben azonnal segítséget kapjon,
- szükség esetén szakemberek segítsék a fejlődését,
- lehetősége legyen a játékhoz, tapasztalatok szerzéséhez,
- fogyatékosság vagy rossz szociális körülmények esetén is kapjon meg minden

segítséget a lehetséges fejlődéshez,
- rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön.

b.) A szülő joga, hogy
- megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását-nevelést bízza,
- ismerje meg a gondozási-nevelési elveket, melyek alapján gyermekét gondozzák,
nevelik,

- tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gondozónőtől, megismerhesse a
gyermekcsoport életét,

- a bölcsőde működéséről véleményt mondjon

kötelessége, hogy
- amennyiben igénybe veszi, fogadja el a bölcsődei rendet, ahhoz alkalmazkodjon,
- térítési díjat a bölcsőde által meghatározott napon befizesse.

c.) A gondozónő joga, hogy
- alakítsa a bölcsőde életét, a gondozási-nevelési elveket megfelelő módszereket
szakmailag önállóan gyakorolja,

- a munkájához szükséges feltételek biztosítva legyenek,
- részt vegyen továbbképzésben, kutatásokban, munkájának eredményességét szolgáló
kísérletben,

- megillesse a lelkiismereti szabadság,
kötelessége, hogy
- a gondozási-nevelési feladatokat a szakmai elveknek, a törvényben és a
jogszabályban rögzített bér és munkaügyi előírásoknak megfelelően, meghatározott
munkaidőben, a bölcsődevezető irányításával és ellenőrzésével lássa el,



- tiszteletben tartsa a gyermek személyiségét és jogait,
- együttműködjék a családdal, tiszteletben tartsa a családi nevelést, etikusan kezelje a
családról szerzett információit,

- hivatásbeli kötelességként végezze gyermekvédelmi feladatát, különleges
gondossággal, felelősséggel foglalkozzék a hátrányos helyzetük miatt rászorulókkal,

- folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel biztosítsa a napra kész szakmai
műveltségét,

d.) A gondozónőket segítő orvos joga és kötelessége,hogy a gondozási, nevelési elvek
alapján segítse a rászoruló gyermeket, illetve a bölcsőde munkáját.

8. A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓK FOLYAMATOS SZAKMAI
FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A gondozónőknek folyamatosan lehetőségük van továbbképzéseken-szakmai
előadásokon-szakmai napokon való részvételre.
Egy továbbképzési időszak alatt (5 év) a szakképesített gondozónőknek 60 pontot kell
megszereznie, amelyhez legalább egy továbbképzés céljából szervezett tanfolyamon való
részvétel szükséges.

Melléklet : Szülők és Bölcsőde közötti megállapodás

Fegyvernek, 2012. január 15.

Tóth Lászlóné Hillender Györgyné
bölcsődei telephely vezető óvodaigazgató

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88. sz. T/Fax: 56/481-015.
Bölcsődei Telephelye
5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88. sz.

MEGÁLLAPODÁS (BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSRA)

amely létrejött

a.) az ellátást igénybe vevő :

Név :…………………………………………………………………………
Lakcím:………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………..



Születési hely:………………………………………………………………..
Születési idő :……………………………………………………………….
TAJ száma :………………………………………………………………….

b.) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője :

Név :…………………………………………………………………………
Lakcím :……………………………………………………………………..
Telefonszám :………………………………………………………………..
Anyja neve :………………………………………………………………….
Születési hely :……………………………………………………………….
Születési idő :…………………………………………………………………
Személyi igazolvány száma :…………………………………………………

valamint Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Őrményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete, Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete által
létrehozott intézménytársulásban működő Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei telephelye – továbbiakban intézmény – között a mai napon az alábbi feltételekkel :

1.) Az igényelt ellátás : 5 napos bölcsődei ellátás

Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.
Törvény, bölcsődei ellátást nyújt a megállapodás mellékletét képező házirend, valamint a
vonatkozó jogszabályok szerint.

2.) Az intézmény a fenti gyermekjóléti alapellátást
a.) ………………….év…………………….hó………napjától kezdődően

………………….év…………………….hó……….napjáig határozott időre, vagy

b.) határozatlan időtartamra

szólóan biztosítja (a megfelelő szövegrész aláhúzandó)

3.) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és
hozzátartozója számára

a.) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről
b.) az intézmény által vezetett nyilvántartásról
c.) panaszjoguk gyakorlásának módjáról
d.) az ellátás megszűnésének eseteiről
e.) az intézmény házirendjéről
f.) a fizetendő térítési díjról, teljesítés feltételeiről, a mulasztás következményeiről
g.) a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről
h.) érték és vagyonmegőrzés módjáról

Az ellátást igénybe vevő /hozzátartozója vagy az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit
képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az óvodaigazgatónál vagy az
érdekképviseleti fórumnál.

- az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében
- a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése

esetén



A panasz kivizsgálására jogosult köteles a panasz kézhezvételétől számított 15 napon
belül írásban értesíteni a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről.
Amennyiben a panasztevőt a panasz kivizsgálására jogosult intézkedéssel nem ért egyet,
az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül vagy ha a kivizsgálásra jogosult
személyi határidőben nem intézkedik a panasz benyújtásától számított 15 nap elteltével
az intézmény fenntartójához fordulhat jogorvoslatért.

Az ellátást igénybe vevő részére jogai gyakorlásában gyermekjogi képviselő nyújt
segítséget.
A gyermekjogi képviselő feladatai –különösen- az alábbiak .

a.) segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezi annak
kivizsgálását,

c.) segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban,
d.) panasz esetén eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermek,

illetve fiatal fel nőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján,
e.) panasz esetén eljár az érdek-képviseleti fórum megkeresése alapján,
f.) a gyámhivatal kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel

kapcsolatos eljárásban..

4.) A személyi térítési díj megállapításának és fizetésének szabályai

A személyes gondoskodás körében tartozó ellátások intézményi térítési díját az
intézményt fenntartó állapítja meg.
A gyermek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézmény térítési
díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A
személyi térítési díjat az óvodaigazgató a napi összeg általános forgalmi adóval növelt
összegének és az igénybe vett étkezések várható számának, valamint a normatív
kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2012. (I.27.) számú rendelete a szociális
ellátásról szóló 7(1996./(IV.5.) sz. rendelet módosításáról – Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtetsülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132.§. (4) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. §. alapján -
A bölcsőde intézményi térítési díja 2012. évben 621.-Ft, melyből az étkezési térítési
díj napi összege 414.-Ft, a gondozási díj napi összege 207.-Ft, az igénybe vett
gondozási napokra.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számára az
étkezés ingyenes. Az ingyenes étkezés igénybevételének feltétele a gyermekvédelmi
kedvezmény megállapításáról szóló érvényes határozat másolatának benyújtása .
A három, vagy többgyermekes családoknál , illetve tartósan beteg vagy fogyatékos
kisgyermek ellátását biztosítja a bölcsőde, a gyermekenként fizetendő étkezési
térítési díj az intézményi térítési díj 50%-a.
A fenti kedvezményben részesülő gyermekek után nem kérhető gondozási díj.
Az intézményi térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónap 15. napjáig
köteles azt megfizetni.

5.) A bölcsődei ellátás megszűnik

- A bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte.



- Amennyiben a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre a 4. életévének betöltését követő
augusztus 31-én.

- Amennyiben a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi
állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartászavara veszélyezteti
a többi gyermek fejlődését.

- Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
- A gyermek halálával
- Határozott idejű igénybevétel esetén a megjelölt időtartam elteltével.
- A szerződő felek által jelen megállapodás bármely fél részéről történő írásbeli,

indokolt felmondásával is megszüntethető a bölcsődei ellátás.

Az ellátás megszűnésekor az óvodaigazgató egyezteti az ellátást igénybe vevő törvényes
képviselőjével az ellátás megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét.

6.) Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket
elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

Fegyvernek, 20……………………….

…………………………………. ……………………………………..
törvényes képviselő az intézmény képviseletében


