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I.

Alapadatok

Szolgáltató neve:

Gyöngyöm Miniovi Családi bölcsőde

Címe:

1196 Budapest, Rákóczi u. 172.

Nyitva tartás:

H-P: 8.00-17.00

Ellátási terület:

Budapest, Pest megye

Ellátottak köre:

20 hetes kortól - 3 éves korig – az óvodai nevelésre nem
érett gyermekek esetében a 4. életév betöltését követő
nevelési év végéig

Férőhelyek száma:

7 fő

Telefonszáma:

06-30-421-3123

E-mail címe:

info@gyongyomminiovoda.hu

Weboldal:

www.gyongyomminiovoda.hu

Fenntartó neve:

Jövő Kezdete Kft.

Címe:

1205 Budapest, Mártírok útja 22.

Képviselő neve:

Csuha Tamás ügyvezető

Szakmai vezető:

Csuha-Suskó Szilvia

Telefonszáma:

06-30-421-3123

E-mail címe:

info@jovokezdete.eu

A szakmai programot készítette: Csuha-Suskó Szilvia
Érvényességi ideje:

5 évente, vagy szükség esetén felülvizsgálandó

A szakmai program készítésének, jelen esetben a fenntartó általi elfogadásának a dátuma:
Budapest, 2019.09.01
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II.

Bevezetés

A családi bölcsőde, mint szolgáltatás olyan ellátási forma a 3 éven aluli kisgyermeket nevelő
családok számára, amely a legalkalmasabb arra, hogy a családok egyéni szükségleteire,
igényeire adekvát módon reagáljon. Alapvető elvárás, az egyéni ütemben történő fejlődés
támogatása; hogy a mindennapokban élményt nyújtson, tevékenységre motiváljon, és tanulási
tapasztalatokat biztosítson. A szolgáltatás erőssége, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott,
szeretetteljes, családias légkört tud biztosítani, a személyes, az egyéni bánásmód elvén alapuló
gondoskodás megvalósításával a napközbeni ellátást igénybe vevő gyermekek számára.
Az adott jogszabályi keret figyelembevételével létrehozott és működtetett családi bölcsődénk
általános szándéka lehetőséget biztosítani minden családnak arra, hogy kisgyermekét a családi
hangulatot legjobban visszaadó szolgáltatás keretei között tudhassa azon időben, amikor a
gyermek nappali gondozásában saját helyettesítéséről kíván gondoskodni. Ez történhet azért,
mert gyermekük életében eljött az idő, amikor vágyik már más társaságra is, vagy azért, mert a
családtagok elfoglaltsága, munkakörülményei megkívánják a gyermeküktől való távollétet.
Fontosnak tarjuk, hogy a szülők minél nagyobb biztonságban és igényeiket kielégítő helyen,
körülmények között tudhassák gyermeküket, amíg dolgoznak.

Családi bölcsődénk az alábbi jogszabályi megfelelőségeknek tesz eleget:












1959. évi IV. törvény Polgári törvénykönyv
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet a „személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
369/2013 (X.24.) Kormányrendelet a „szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja /15/1998.(IV.30.) NM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló jogszabály 10. melléklete szerint /
11. sz. melléklet a 15/1998. (IV.30.) NM rendelethez; jegyzék a bölcsődei ellátás
eszközeiről és felszereléséről
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III.

Az ellátandó terület jellemzői

Elhelyezkedés és konkurenciavizsgálat
Családi bölcsődénk Kispesten helyezkedik el. A megyei várost 1950-ben a Wekerle-teleppel
együtt csatolták Budapesthez, és bár a főváros két külön városrészként tartja őket számon,
mégis a Kispest elnevezést használják a teljes XIX. kerületre.
A Wekerle-telep 2011 szeptemberében vált műemléki jelentőségű területté. A népi építészeti
hagyományokat kiválóan tükrözi a mértanilag kijelölt Kós Károly téren látható Munkás Szent
József katolikus templom és a Zrumeczky-féle kapu, melyek a telep egyik legismertebb és
legjellegzetesebb építményeinek számítanak. A téren továbbá egy nemrég felújított, és minden
igényt kielégítő játszótér található.
A több ezer fával és virágokkal beépített övezetben, egy nyugalmas és biztonságos családi
házban található családi bölcsődénk, mely egy ingatlan részeként nagy kerttel várja látogatóit.
Kispesten 6 önkormányzati bölcsőde működik, mely nagyjából 480 gyermek elhelyezésére
alkalmas, és melyekből 3 intézmény időszakos gyermekfelügyeletet is felvállal. A
bölcsődékben odafigyelnek az életkornak megfelelő fejlesztésekre, a modern táplálkozási
szokások biztosítására, és fogadnak sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A kerületben 12
önkormányzati óvoda, valamint 2 magánóvoda működik. Ezen kívül 4 családi bölcsőde
tevékenykedik, valamint két szolgáltatás vállalja gyermekek napközbeni felügyeletét is.
Szakmai vezetőnk, lányát 2 éves korában beíratta a kerületben található egyik családi
bölcsődébe. Az ott megismert szülők véleményéből, valamint egy 2017-ben online, egy
közösségi oldalon elvégzett felmérés alapján az alábbi információkat kaptuk:












Az önkormányzati bölcsődékben és az óvodákban lévő nagy csoportlétszám miatt a
szülők keresik az alacsonyabb létszámú és ezáltal több figyelmet és türelmet biztosító
családias helyeket.
Hamar vissza kell térniük munkahelyükre, de bűntudatuk van a gyermek
„elhanyagolása” miatt, ezért keresik a „második otthont” biztosító szolgáltatókat,
akik akár speciális igényeket is kielégítenek.
A családi bölcsődébe járó szülők számára lényeges volt a gondoskodás és a
gyermekeik szükségletének kielégítése. De hasonlóan magasan értékelték a
személyes kapcsolat kialakítását a nevelőkkel, valamint az egészséges ételek és
minőségi eszközök és berendezések biztosítását.
A kérdőív válaszadóinak nagy része hallott már a családi bölcsődék rendszeréről és
tervezi gyermeke beíratását ilyen helyre, a legtöbb válasz egész napos ellátás
biztosítását részesíti előnyben.
Leginkább keresett, alapvető szolgáltatásoknak a játékos mozgásfejlesztést, a
készségfejlesztő foglalkozásokat, a verses-mesés percek biztosítását, valamint az
ének-zenés elfoglaltságok tartását emelték ki. Ugyanakkor keresik a gyógytornát, és
beszédfejlesztést biztosító szolgáltatókat is.
A babakocsik akadálymentes közlekedését kiemelkedően fontosnak ítélték.
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A szülői jelzések és a saját gyermekek ellátása során szerzett személyes tapasztalat
késztetett arra, hogy létrehozzuk önálló családi bölcsődénket.

IV.

Az ellátandó célcsoport jellemzői

A (20 hetes-3 éves) korcsoport jellemzői
Családi bölcsődénk 20 hetestől 3 éves korig vállalja a gyermekek fogadását. A gyermekek
óvoda kötelezettsége az adott nevelési év első szakaszában (januártól augusztusig) 3 éves kort
betöltöttekre már szeptembertől érvényes, a második felében betöltöttek esetében
(szeptembertől decemberig) már csak a következő év szeptemberétől lép érvénybe. A területileg
illetékes jegyzőnél kérvényezhető a gyermek 1 éves felmentése.
A korcsoport jellemzői: a gyermek fejlődésében egyéves koráig a legfontosabb, hogy a kicsi
megpróbál helyet változtatni, közlekedni, mindent elérni, amit elébe teszünk. A gyermek egyre
bonyolultabb mozgásokat képes végrehajtani: ülés közben elfordulás, ülésből felkapaszkodás,
csúszás hason és háton, kapaszkodva járás. Egy éves korától az eddig elsajátított mozgások
további gyakorlása, ennek következtében fejlődése vehető észre. Az önálló járás lehetővé teszi,
hogy állva önállóan is biztosan cselekedjen, felfedezze környezetét. Állandóan mozog, képes
lesz ritmusra mozogni, minden újat kipróbálni, szökdelni, futni stb. A gyermek életében döntő
jelentőségűek az érzelmi kapcsolatok, különösen az anyjához, a gondozójához kötődik erősen,
a második életéhez közeledve, viszont megnő az önállóság vágya. Egyre gyakrabban használja
az „én” szót saját személyének a megjelölésére, megpróbál ellenállni a felnőttek kívánságának,
amely megnyilvánulhat dacos magatartásban is. Mozgásigénye igen nagy, a lépcsőn járás
biztosabbá válik. Mozgásának fejlődése a sok előny mellett gyakori veszélyhelyzetet is
teremthet. Ezért fokozott figyelmet igényelnek!
A 2. életévben a játék a testi és lelki fejlődés egyik meghatározó forrása. A „funkciós játék”
az, amely fejlettebb fokon a játéknak még uralkodó formája. Szereti a tárgyakat, játékokat
cipelni, húzogatni, rakosgatni, miközben örömet él át. Mozgása, cselekvése, érzékelése
biztosan működik, elsajátítja a cselekvések egyre finomabb irányítását. A „konstrukciós játék”
szintén ebben az életszakaszban kezdődik, jelentősége abban áll, hogy a gyermek kezdi
elsajátítani az anyagokkal, tárgyakkal való megfelelő bánásmódot. Fő formája az építés és
lebontás. Játéktevékenysége alapvetően az utánzáson alapul. A firkálás, vonalrajzolás,
gyurmázás, leporelló nézegetése, az egyszerű énekes játékok, fogócska, bújócska, a homok
rakosgatása mind a kedvenc elfoglaltságok közé tartoznak. Beszédfejlődésük szorosan
összefügg a gondolkodás fejlődésével, lehetővé válik a szavak nyelvtani viszonyba állítása,
mondattá alakítása, megjelenik a ragozás és a beszéd nyelvtani struktúrája bonyolultabbá,
összetettebbé válik. A körülötte lévő felnőttek példa értékű kommunikálása elengedhetetlen!
Nagy mozgásigénye, kifogyhatatlan kíváncsisága mellett sok alvásra, pihenésre van szüksége!
Nem tervezzük a sajátos nevelésű gyermekek ellátását, tekintettel arra, hogy nem rendelkezünk
elég tapasztalattal és nem utolsó sorban képzettséggel ennek a feladatnak az ellátásához.
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Amennyiben a szülő mégis nagyon ragaszkodik hozzá, csak akkor tudunk SNI-s gyermeket
felvállalni, ha ellátása nem igényel a meglévőktől eltérő tárgyi feltételeket és speciális
szakemberek foglalkoztatását. Kizárólag a szülő által is elvégezhető nevelési-gondozási
feladtok ellátását vállaljuk, a gyermek fejlesztése pedig a szülő feladata és felelőssége.

V.

Tárgyi feltételek

A családi bölcsőde létrehozásakor a családi ház speciális adottságát használtuk ki. Különös
figyelmet szenteltünk a szobák színvilágának megválasztására, mely jó hangulatot eredményez.
A rendelkezésünkre álló épületrészben a kora gyermekkor két szolgáltatási formáját a
napközbeni gyermekfelügyeletet – az óvodás korúak számára; és a családi bölcsődét – a
bölcsődés korosztály számára – szeretnénk megvalósítani. Ehhez az épület adottságai
biztosítják megfelelően az önállóan használt helyiségeket és a közösen használt helyiséget a
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.
A Gyöngyöm Miniovi Családi bölcsőde által, térben és időben elkülönült, kizárólagosan
használt helyiségek:






Előszoba: A családi bölcsőde bejárata a kertből nyílik egy előszobába, ahol a családi
bölcsődében lévő gyermekek számára érkezésekor és távozásakor lehetőséget
biztosítunk az öltözködésre. Minden gyermek számára saját öltözőszekrény áll
rendelkezésre, mely biztosítja a szükséges ruházat (ruha, cipő stb.), valamint egyéb
felszerelések tárolását. Az előszobában található faliújságon a szülők számára fontos
információk (pl. étrend, gyermekjogi képviselő, aktuális programok és események)
kerülnek majd elhelyezésre.
Belső szoba (csoportszoba): A családi bölcsőde helyszíne a kb. 22 négyzetméteres
belső szoba, mely közvetlenül az előszobából nyílik. A falra rögzített polcokon
elhelyezett játékok és könyvek segítségével a gyermekek biztonságban érezhetik
magukat, mert az otthonukhoz hasonló, családias környezetben pihenhetnek,
játszhatnak és fejlődhetnek.
Fürdőszoba: A családi bölcsődébe járó gyermekek részére a belső szobából egy
fürdőszobába mehetünk, mely lehetőséget biztosít a gyermekek tisztálkodására, a
mosdó használatra, melynek elérését fellépő segíti a már járni tudó apróságoknak. A
szobatiszta gyermekeket kis WC várja, a nem szobatiszta gyermekek számára pedig
pelenkázó van kialakítva. A pelenkázó szélén lévő, külön jellel ellátott kistárolókban
tiszta pelenka, törlőkendő, krém, valamint kézügyébe helyezett fertőtlenítő segíti a
gyermekek kényelmes pelenkázását.
A polcokon elérhető magasságban
rendelkezésre állnak a fogmosáshoz szükséges eszközök (fogkefe, pohár), valamint
a falra felszerelt akasztókon a gyermekek könnyen használhatják a saját jellel ellátott
törölközőket is.

A belső szobából egy átjáró segítségével juthatunk el a kb. 25 négyzetméteres nappaliba, amely
a napközbeni gyermekfelügyeletbe járók napközbeni tartózkodására (csoportszobájaként)
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szolgál. Ez a szoba saját, a családi bölcsődétől elkülönülten bejárattal és fürdőszobával
rendelkezik.
A gyermekek elől teljesen elzárt helyiség a konyha, amely a nappali része, és kizárólag
előkészítésre/tálalásra, melegítésre és a gyermekek edényeinek tisztítására, tárolására alkalmas
konyhagépekkel van felszerelve. Az ebédet rendeljük, főzni nem fogunk. A napközbeni
gyermekfelügyelet gyermekei és a családi bölcsőde gyermekei számára külön szekrényekben,
az életkorunknak megfelelő eszközök (tányérok, poharak, evőeszközök) vannak tárolva.
A napközbeni gyermekfelügyelettel közösen használt helyiségek az étkező (kb. 12 nm), és egy
játszóhelyiség (kb. 14 nm). Az étkezőben, az időben elkülönült étkezés a családi bölcsődébe
járó gyermekek számára kisméretű asztalokon és székeken történik, az önállóan enni nem tudó
gyermekek részére etetőszékek állnak rendelkezésre.
A játszóhelyiségnél, melynek használata a napközbeni gyermekfelügyelettel közös, a gondozási
napokon belül időben elkülönítve (a tízórait megelőzően):





az alkotó tevékenységekhez pl. asztal és szék, valamint álló tábla a rajzoláshoz,
festéshez, kézműves foglalkozásokhoz;
babajátékok, fejlesztők (hangot és fényjelzéseket kibocsátó csörgők, szín és méret
különbségeket kiemelő játékok; átalakítható formák és alakzatok stb.)
játszószőnyegek a baba figyelmének lekötésére (íves részéről belógó, mozgatható,
színes tárgyak)
finom motorikus mozgásfejlesztéshez, pl. „matatófal”.

Az átjárónál található hatalmas üvegablakok biztosítják a mindig derűs hangulatra okot adó
fény beáramlását. A közvetlen kertkapcsolat pedig a mindennapi levegőzést teszi lehetővé,
melyet külön, teljesen elkerített kertrészen biztosítunk, 80-100 nm nagyságú területen. Az
udvar használata a napközbeni gyermekfelügyelettel közös. Az udvaron kihelyezett kerti
játékok vannak. A füves terület biztosít lehetőséget a szabadlevegőn történő játékra, pl.
homokozás, labdázás. Nyári időszakban a csoportszobából, a szabadban is használható
játékokat tervezünk kihozni.

VI.

Személyi feltételek

A család egy olyan dinamikus rendszer, melyben az elsődleges szocializáció folyamata
megtörténhet. A családban tapasztalja meg a gyermek első kapcsolati kötelékeit, az
ősbizalomnak nevezett biztonságérzetet. A kötődésnek és a szülőknek jelentős szerepe van
abban, hogy a gyermek hogyan tapasztalja meg a világot, a szűkebb és tágabb környezetében
élő embertársait. A kötődést a legegyszerűbben és legjobban szoros érzelmi kapcsolatként
nevezhetjük meg, ami szeretettel és ragaszkodással jár együtt. Ez a kötődés kell, hogy
folytatódjon a gyermek életében akkor, amikor a családjából az első új közösségbe kerül. A
kisgyermekek beilleszkedése, későbbi motiválhatósága attól függ, hogy sikerül-e a megfelelő
– a szülők elsődlegességét figyelembe vevő – kötődést kialakítani.
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A 3 éves kor alatti gyermekek magukra vannak utalva, a róluk való gondoskodás alapvető
feladat, hiszen a gyermekben csak így alakulhat ki a bizalom és az empátia. A nevelők szerepe,
hogy állandóan és minden körülmény között figyeljék és reagáljanak a gyermekek
szükségleteire, hogy nyugodt és erős lelkülettel, önmagukba vetett hittel vágjanak neki a
világnak, amikor készen állnak rá.
A Gyöngyöm Miniovi Családi bölcsőde egy állandó szolgáltatást nyújtót, egy segítőt és egy
helyettest alkalmaz a gondozási és nevelési feladatok ellátására.
A szolgáltatásnyújtó személynek rendelkeznie kell a bölcsődei szolgáltatás nyújtására alkalmas
végzettséggel, mely lehet a bölcsődei szolgáltatásnyújtásra jogosító végzettség vagy egy
szakmailag a bölcsődei munkához köthető bizonyítvány, például a csecsemő vagy
kisgyermekgondozó és nevelő, a bölcsődei szakgondozó.
Elvárás ugyanakkor, hogy általa biztosítva legyen az ellátásban részesülő gyermekek számára,
az életkoruknak, testi- és szellemi fejlettségi szintjüknek megfelelő nevelés-gondozás és
fejlesztés is. A szolgáltatást nyújtónak segédkeznie kell a gyermekek napi étkezési,
tisztálkodási feladatainak ellátásában, részt kell vennie a napközben és munka után felmerülő
adminisztrációs és takarítási munkálatok ellátásában is. Valamint amennyiben szükséges, a
családi bölcsőde helyszínén működő napközbeni gyermekfelügyeletben segédgondozói
helyettesítést is elláthat.
Jelenleg egy szakképzett kisgyermekgondozó és nevelő végzi ezt a feladatot, lévén a
gyermekekkel való gondoskodás terén is jártas.
A családi bölcsődében foglalkoztatott segítőnél elsősorban olyan a szakmában megszerzett
bizonyítvánnyal rendelkező munkavállalókat várunk, akik sok tapasztalattal és elhivatottsággal
rendelkeznek. Mivel elsősorban, családi bölcsődékben, a napi étkezési és tisztálkodási
feladatok ellátásában segédkezik, ezért fontos számunkra, hogy odaadással és segítőkészen
álljon munkája elvégzése elé.
Jelenleg a családi bölcsőde segítője egy 3 éves gyermek gyakorlott anyukája, aki mindig közeli
kapcsolatban állt a kisgyermekekkel, és csecsemőgondozói végzettséggel rendelkezik.
A helyettesítést a Kormányhivatalhoz csatolt helyettesítési nyilatkozaton szereplő személy tölti
be, aki jelenleg rendelkezik a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges tanúsítvánnyal.
A családi bölcsődében dolgozók munkaideje igazodik a nyitva tartáshoz, valamint figyelembe
veszi az adott időszakban, a bölcsődében és a napközbeni gyermekfelügyeletben tartózkodó
gyermekek létszámát is. A beosztásokat úgy kívánjuk kialakítani, hogy az adott napon, az adott
gyermeklétszámhoz igazodva, szükség esetén a két segítő mindkét szolgáltatásban felváltva
dolgozzon.
A családi bölcsődében a dolgozók beosztása jelenleg tehát a következőképpen alakul:
Szolgáltatást nyújtó

H-P 8.00-16.00

Segítő

H-P 7.30-13.00 vagy 15.00-17.00
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VII.

A szolgáltatás célja

Nevelési és gondozási céljainkat elsősorban a Bölcsődei nevelés-gondozás alapprogramja
határozza meg, de egyediségünket a gondoskodás elve köré építjük, ez határoz meg minket.
Legfőbb célunk az elsődleges szükségletek kielégítése, az érettséghez igazodó jó szokások
kialakítása, valamint az önállósodási törekvések támogatása, mindezek megvalósítását pedig
egy alapvető tevékenységekre építjük, mely nem más, mint a gondoskodás.
A gondoskodást végző és a kisgyermek között kialakított bensőséges kapcsolat az alapja a testi
szükségletek maradéktalan kielégítésének, a gyermek szociális kompetenciájának
megerősödésének, saját testének a megismerésének és elfogadásának. A gyermek sikeres
próbálkozásait folyamatosan elismerjük, mert ez segíti őt a külvilághoz való megfelelő
alkalmazkodásában. A gondozási helyzeteket – a gyermekek megismerése alapján kidolgozott
– napirend szerint szervezzük. Egy-egy gondozási folyamatra elegendő időt és figyelmet
fordítunk, annak érdekében, hogy a gyermekek aktívan vehessenek rész a tevékenységben,
begyakorolhassák a mozdulatokat, elsajátíthassák a jó szokásokat.

VIII. A szolgáltatás alapelvei
A Gyöngyöm Miniovi Családi bölcsőde a Bölcsődei nevelés-gondozás Alapprogramja alapján
határozza meg működési alapelveit. Az alábbiakban felsorolt alapelvek a szolgáltatásukra
jellemző sajátosságok mentén határozza meg működésünket, mindennapi tevékenységeinket.
1. A család rendszerszemléletű megközelítése
Minden gyermek egyedi családból érkezik, ezért kiemelten fontos családi bölcsődénk számára,
hogy elsődlegesen az adott gyermek családjának működését megismerjük, megértsük. A
családdal és a gyermekkel való első közös találkozás és beszélgetés révén, valamint a
beszoktatási időszak alatt, az igény szerinti családlátogatás szervezésével igyekszünk teljes
körű képet kapni a család erősségeiről és gyengeségeiről.
Az adott család működése, a kisgyermekek otthonról hozott szokásai, viselkedéskultúra,
valamint a vele kapcsolatos szülői elvárások megismerése kiemelkedő feladat a
megfigyeléseink során. A napi tevékenységek alatt is visszatükröződnek olyan élethelyzetek,
amelyek otthon előfordulnak, ami lehetnek pozitívok és negatívok egyaránt. A pozitívumok, az
erősségek kihangsúlyozásával igyekszünk hozzájárulni az életminőségük javításához.
2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása
Igazolt tény, hogy a fejlődés üteme az első években a leggyorsabb, ami a bölcsődés korú
gyermekek esetében még mindig intenzív. A gyermek fejlődésének segítése, az intervenció
különösen fontos azon gyermekek számára, akik valamilyen ok miatt a "normálistól" eltérő
módon és ütemben fejlődnek; vagy a családi miliő nem biztosítja számukra a megfelelő
támogatást. A fejlődésbeli késések a következő területeken mutatkozhatnak: mozgásfejlődés,
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értelmi fejlődés, hallás-, látásfejlődés, kommunikáció-, beszédfejlődés, szociális, érzelmi
fejlődés, viselkedésbeli eltérés.
Szolgáltatásunk során nevelőink kiemelt figyelmet fordítanak majd a normálistól eltérő
fejlődések megfigyelésében, melyhez segítségül szolgál majd számukra egy minden gyermek
számára vezetett, egyedi fejlődési napló. Ebben a füzetben beírásra kerül majd a gyermek
beiratkozásától a kiiratkozásáig tartó összes fejlődéssel kapcsolatos feljegyzés. Ugyanakkor
tervezünk olyan szakértőket felkérni – szülői beleegyezés után -, akik a mindennapi
tevékenységek során megfigyelik a gyermekeket és javaslatokat tesznek a lehetséges fejlesztési
módokra, lehetőségekre, hogy mielőbb megfelelő egyéni támogatásba, esetleg a szükséges
terápiában részesüljön a kisgyermek.
3. A családi nevelés elsődleges tisztelete
Tiszteletben tartjuk azt a tényt, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és
kötelessége. Családi bölcsődénkben ezért rendkívül fontosnak tartjuk a családi nevelés értékeit,
hagyományait és szokásait megbecsülni, valamint különböző tevékenységek által erősíteni azt.
Fontosnak gondoljuk a családi nevelés hiányosságainak kompenzálását, korrigálását – a
szülővel egyeztetett módon.
Családi rendezvények, szülői fórumok, kerekasztal-beszélgetések szervezése révén szeretnénk
bevonni a szülőket a mindennapi életünkbe, hogy ezáltal közösen vegyünk részt a gyermekek
nevelésében és gondozásában.
4. A kisgyermeki személyiség tisztelete
Minden kisgyermek egyedülálló, különleges személyiség, aki egyéni szükségletekkel
rendelkezik, folyamatosan fejlődik. Éppen ezért különleges védelem és bánásmód illeti meg.
Feladatunk, hogy a gyermek egyedi személyiségének figyelembe vételével, nemcsak
odafigyeljünk a teljes kibontakozásra, de elősegítjük a személyes, szociális és kognitív
kompetenciák fejlődését is az alapvető gyermeki jogok tiszteletben tartásával. Vagyis a
gyermek érdeklődésére alapozva, mind teljesebb körben segítjük az öntevékenységének
alakulását, probléma megoldó képességének fejlődését.
5. A szolgáltatást nyújtó személyiségének meghatározó szerepe
A bölcsődés korú gyermekek életében meghatározó szerepe van az őt ellátó személynek, aki
érzelmi intelligenciájával, magatartásával, szakmai felkészültségével hat rá, s rajtuk keresztül
a családra. Ebből adódóan fontosnak tartjuk, hogy kisgyermeknevelőink megfelelő
tapasztalattal és odaadással rendelkezzenek. Nyitottak legyenek a családok és gyermekek
szükségleteire; valamint igényük legyen a folyamatos önképzésre, konzultációkra, szakmai
megbeszélésekre, a tudásuk szinten tartásáért és fejlődéséért.
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6.

A biztonság és a stabilitás megteremtése

Fizikai és az érzelmi biztonságot nyújtunk a gyermekeknek. A beszoktatási időszak alatt új
alapokat teremthetünk a gyermek stabilitásának megteremtéséhez. Továbbá a személyi és tárgyi
környezet állandósága, a napirend eseményeinek ismétlődése növeli a gyermekek érzelmi
biztonságát, és segítséget nyújt a jó szokások kialakulásában. Az új helyzetek fokozatos
bevezetése segíti az alkalmazkodást, a megismerést, a változások elfogadását, melyeket a
családokkal történő egyeztetést követően, velük közösen és a gyermekek számára fokozatos
formában vezetünk be.
7. Fokozatosság megvalósítása
A fokozatosság elvének a nevelés minden területén nagy jelentőséget tulajdonítunk, hiszen a
kisgyermek minden változásra érzékenyen reagálhat. Ha fokozatosan szoktatjuk őket az új
helyzetekhez, nemcsak segítjük az alkalmazkodásukat, a változások elfogadását, de az új
dolgok, helyzetek megismerésével és elfogadásával könnyebben kialakíthatunk és beépíthetünk
új szokásokat is. Törekszünk arra, hogy következetes és egységes nevelői támogatást
kaphassanak az itteni tartózkodásuk alatt.
8. Egyéni bánásmód
Számunkra fontos, hogy a családi bölcsődénkbe járó gyermekek folyamatosan érezzék a róluk
való gondoskodást, az őket gondozó figyelmét, elfogadását. Nagyon nagy szerepe van ennek
akkor, ha lassabban fejlődik, ha viselkedése különbözik a megszokottól, és emiatt nehezebben
kezelhető. A Gyöngyöm Minioviban dolgozó szolgáltatást nyújtó személy minden gyermek
esetében elfogadja, és tiszteletben tartja a vallási, nemzetiségi, etnikai, kulturális stb.
hovatartozást, lehetőség szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, ugyanakkor
támogatja a saját és más kultúra, hagyomány megismerését, tiszteletben tartását is.
9. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
Számunkra a gondozás mindennek az alapja. A nevelés és a gondozás pedig elválaszthatatlan
egységet alkot. Minden gondozási helyzet a nevelő és kisgyerek számára egy kölcsönös,
bensőséges intim viszony, amely hozzájárul a nevelési feladatok megvalósításához.
Családi bölcsődénkben – a gondozóink által biztosított „hívó-, kínáló-, lehetőséget és időt
nyújtó” nevelői attitűd következtében – gondozott gyermekeink az öntevékenységben egyre
önállóbbak, hiszen a felnőtt támogatásának következtében a szociális kompetenciájuk egyre
fejlettebb. Minden gyermeknél ezt a kompetencia érzést igyekszünk biztosítani a
tevékenységekre fordított idő és lehetőség, valamin egy jó és optimális napirend és a hozzájuk
kapcsolódó szabályok kialakításával.
10. A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása
A kisgyermekkor első éveiben jellemzően megalapozódnak a kognitív, érzelmi és társas
kompetenciák, fontos ezek fejlődésének további támogatása. Feladunk tehát olyan helyzetek,
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játéktevékenységek, gondozási helyzetek biztosítása, amelyeken keresztül a kisgyermek egyéni
és közös élményekhez, tapasztalatokhoz jut, átélheti a spontán tanulás, megismerés, felfedezés
örömét. Ezeken túl pedig pozitív visszajelzésekkel, megerősítéssel növelhetjük bennük a
megismerési vágyat, a természetes kíváncsiságot, ezáltal pedig biztos alapokat teremthetünk
egy egész életen át tartó tanuláshoz is.

IX.

A szolgáltatás feladatai

Szolgáltatásunk része a gyermek beszoktatása, adaptációjának megfelelő támogatása, a napi
gondozás keretében nyújtott rendszeres étkeztetés, tisztántartás, nyugodt délutáni pihenés
biztosítása. A nevelési feladatok ellátása közben szabad játék biztosítása, ugyanakkor a
gyermekek fejlődésének elősegítésére, de nem kötelező jelleggel, különféle napi
foglalkozásokat is szervezünk, és napi rendszerességgel biztosítjuk a szabad levegőn történő
mozgást, játékot.
1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése
Családi bölcsődénk a családok erősségeinek megismerésére, támogatására szeretne kiemelt
figyelmet fordítani, természetesen elsősorban a pozitívumok kihangsúlyozásával.
Meggyőződésünk, hogy egy egységes nevelés révén, valamint a szülő és a nevelő közötti
egyenrangú, konstruktív és kölcsönös bizalom kialakításával a gyermekeknél egy harmonikus
fejlődést érhetünk el. A szülők tudják a legjobban közvetíteni gyermekük igényeit, szokásait, a
nevelők pedig szaktudásukra és tapasztalataikra építve egységesen érhetik el az egyéni
bánásmód legideálisabb formáját.
2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
Az egészséges életmódra nevelés, amely a gyermekek napi gondozásához kapcsolódik,
elsődleges és kiemelt fontosságú ebben a korban. A táplálkozás, a napi testmozgás, a testápolás
szokásainak kialakításával törekszünk ez irányba formálni a kisgyermekek tudatát. A gondozás
jóval több, mint egy mechanikus tevékenység sor. A bölcsődés korúak tekintetében a nevelés a
gondozáson keresztül hangsúlyosan érvényesül. Minden kisgyermek érezheti családi
bölcsődénkben, hogy a testi szükségletek kielégítése a gondozó számára is örömteli dolog,
nálunk a legfontosabb, hogy a gondozás érzelemmel töltődjön meg, akár a pelenkázás, akár az
etetés, vagy altatás során, beszélgetünk, verselgetünk, játszadozunk a kicsinyekkel.
Feladatunk az egészséges táplálkozás biztosítása, helyes táplálkozási szokások kialakítása,
kulturált étkezési szokások megalapozása. Napi négyszeri étkezést biztosítunk a korcsoportok
igényeinek megfelelően.
A mozgásigény kielégítését, ugyanakkor a friss levegő mindennapi szükségletét a családi
bölcsőde a saját kertjében töltött szabad játékkal biztosítja.
Az egészségvédelem és egészségmegőrzés keretében megtanítjuk a gyermekeknek azt, hogy
hideg időben felöltözünk, meleg időben kevesebb, szellősebb öltözéket választunk. A falra
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elhelyezett időjárás korongot naponta beállítjuk, ez segít informálódni a gyermekeknek abban,
hogy milyen öltözék szükséges az adott napon. A testápolási teendők (kézmosás, fogmosás,
fésülködés) napi adott időpontban történő elvégzése segít abban, hogy a testi kultúra is
kifejlődjön.
3. Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése
Az érzelmi fejlődés kialakulása is fontos tényező ebben a korban. A nevelői magatartásnak
kiemelkedően fontos szerepe van, hiszen az érzelmek elérhetősége és hitelesség, azok
kifejezésére való ösztönzés, a pozitív és bíztató üzenetek rendszeres közvetítése, valamint a
világos elvárások és határok megfogalmazása egy harmonikus együttélést eredményezhet az
összes gyermek számára. Nagy hangsúlyt helyezünk ezért a pozitív érzelmi tulajdonságok
fejlesztésére, melynek egy részével az ember rendelkezik, ezért azokat fejleszteni szükséges,
melyekkel viszont nem rendelkezik, azokat kialakítani fontos. A nevelésünk során preferált
alapvető emberi értékek: az őszinteség, a felelősségvállalás, a kedvesség, és a figyelmesség.
Alap célunk, hogy ezek megfelelő módon épüljenek be a kicsinyek személyiségébe. A társas
együttélés szabályainak elsajátításakor fontos a jó és rossz megkülönböztetése, az egymásra
figyelés, egymás segítése, együttérzés, alkalmazkodás fejlesztése.
A gyerek-gyerek közötti viszony kialakításakor nagyon fontos megtanítani a gyermekeknek,
hogyan tudják negatív érzelmeiket kordában tartani. Nevelőink ilyenkor segítenek
megfogalmazni helyettük, mit éreznek és rájönni, mi okozhatta a viselkedésüket. Az ösztönök
és érzelmek irányításának gyakorlására kitalált történetet mesélünk, mindig pozitív zárassal
olyan gyerekekről, akik bizonyos tevékenységet nem akartak megcsinálni, vagy bizonyos durva
magatartást tanúsítottak. Ez a görbe tükör módszer sokszor segít vagy elterelni, vagy példát
mutatni a gyermekeknek.
Fontos, hogy családi bölcsődénkben minden kisgyermeket derűs légkör vegyen körül, ahol a
biztonság érzete kialakulhat, önértékelése erősödhet.
Rendkívüli figyelmet fordítunk ugyanakkor a beszéd készségének fejlesztésére is, egy
ingerekben gazdag és tiszta nyelvi környezet biztosításával, elsősorban mondókák, énekek,
versek és mesék közvetítése által.
4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
Kisgyermeknevelőink aktívan és a megfelelő környezet kialakításával törekednek a gyermekek
érdeklődésének felkeltésére. Segítik a tájékozódást, tapasztalat és élményszerzést, az önálló
próbálkozást és választást, valamint azok feldolgozását játékos felfedezések és cselekvéses
tanulási helyzetek megteremtésével. Ezen mechanizmusok segítik a kreativitást és a későbbi
döntési képesség kialakulását.
A gyermekek heti egy-két alkalommal kosarakban olyan eszközöket kapnak (pl. ceruza, festék,
gyurma, parafa dugó, kupak stb.), melyeket szabadon felhasználva alkotó tevékenység
keretében, önmaguk létrehozhatnak egy-egy alkotást. A tevékenység közben ösztönözzük és
bátorítjuk a gyermekeket, elősegítve az önálló választás, valamint a döntési képesség
kialakulását.
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X.

A bölcsődei nevelés-gondozás megvalósulása, főbb helyzetei

1. Tanulás
A bölcsődés korú gyermekek esetében a tanulás nem jelenthet egyet a kikényszerített tudás
megszerzésével vagy a kötelezően elvárt eredmények felmutatásával. A gyermekek inkább
tapasztalat és információ szerzés során sajátítanak el olyan ismereteket, melyek tartós
változásokat mutatnak a viselkedésükben és a gondolkodásukban. Minden olyan tapasztalat-,
illetve információszerzési folyamat, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben, illetve a
gondolkodásban, elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát és a környezetét. Legfőbb
irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. Igyekszünk ezek mellett arra is hangsúlyt
fektetni, hogy a gyermekek a természetes élethelyzetek adta aktivitásokba, pl. gondozás, játék,
közös tevékenységek, beszéd egyéni fejlettségükhöz mérten csatlakozzanak. Így a tanulás
spontán módon történhet: utánzások, ismeretszerzések és szokáskialakítások által.
A beszéd nagyon fontos eleme a kisgyerekkori tanulásnak, ezért rendkívül fontos odafigyelni a
biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek közötti
interakciók kialakulásának is.

2. Gondozás
„A gyermekeknek gyökerek kellenek a növekedéshez és szárnyak a repüléshez”
A gondoskodás alapelve szolgáltatásunknak. Hiszünk benne, hogy ahogy mi gondoskodunk
egy gyermekről, az számára példa is arra, hogyan segítsen ő is másoknak. Célunk, hogy a
gyerekeket segítsük eljutni az érettségnek arra a szintjére, amikor másokat önmaguk elé
helyeznek. Segítenek. Megosztják javaikat másokkal. Adnak. Reménységünk az, hogy majd
saját döntéseik által szolgáljanak másokat, nem azért, mert kényszeríti őket valaki.
Jó alapokat pedig azzal teremtünk, ha a gyermekek számára életkoruknak és önállósági
szintjüknek megfelelő, valamint a személyes higiéniát biztosító szokásrendszereket alakítunk
ki a mindennapi gondozási tevékenységek során. Valamint kiemelt figyelmet fordítunk arra,
hogy a gyermek már csecsemőkortól kezdve aktívan részt vegyenek ezekben a helyzetekben.
A napirenden belül egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) azonos módon
történő megvalósítása fokozza a gyermek biztonságérzetét, jó és nyugodt közérzetet teremt a
számára.
Kisgyermeknevelőink feladata, hogy a gondozási tevékenység közben támogatást és biztatást
nyújtsanak, ugyanakkor folyamatos megerősítések és dicséretek által erősítsék az önállósodási
folyamatot. Ehhez pedig szükséges következetesen biztosítani elegendő időt és folyamatos
kommunikációt.
Terveink között szerepel a „saját kisgyermeknevelő”-rendszer kiépítése. A családi bölcsőde
teljes létszáma esetén a kisgyermeknevelők be lesznek osztva egy-egy gyermek mellé. Ez azt
jelenti majd, hogy az adott gyermeket a hozzá kijelölt nevelő fogja beszoktatni, figyelemmel
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kíséri a fejlődését, számon tartja és dokumentálja a gyermekkel kapcsolatos fejlődési
állomásokat és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt felelősséggel tartozik a rábízott
gyermekekért. Ez a rendszer biztosítja majd a gyerekek egyéni igényeiknek és szokásainak
előtérbe helyezését, valamint problémáik minél hatékonyabb feltérképezését és gyorsabb
megoldását.
Az egészséges és biztonságos környezet előteremtése hozzájárul a gyermekek harmonikus testi
és lelki fejlődéséhez, ez pedig az alábbi pontokban kifejtett mindennapi tevékenységeken
keresztül valósul meg:

A) Beszoktatás
Az első találkozás a gyermekkel és családjával a legfontosabb pontja szolgáltatásunknak, hiszen
úgy véljük, családi bölcsődénkbe az egész család közösen szokik be, vagyis közösen megy
keresztül az elválási folyamaton. Mivel a gyermek számára a biztonságérzet megléte nagyon
fontos, ehhez igazítjuk beszoktatási rendszerünket is:
Az általános tapasztalat szerint két hét alatt a gyermekek beszoknak az új közösségbe,
elfogadják édesanyjuk (vagy a beszoktató másik családtag) távollétét. A beszoktatási időt
minden gyermek saját egyéniségéhez igazítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy az első napi látogatás
délelőttre essen, így a szülő beleláthat, a gyermek pedig adott esetben bele is kapcsolódhat a
napi tevékenységekbe.
A második napon is délelőtt kérjük az érkezést, és itt már megkíséreljük belekapcsolni a
gyermeket az egyik étkezésbe, rendszerint a 10 óraiba. Így nemcsak megtapasztalhatja, milyen
a többi gyermekkel közösen részt venni egy tevékenységben, de már a közösség részének is
érezheti magát.
A következő napokban már rendes időben érkezik a gyermek anyukájával (vagy a beszoktató
másik családtaggal). Fokozatosan próbáljuk bevonni a játékba, különböző tevékenységbe
(étkezés, tisztálkodás stb.), először közösen anyával (vagy a beszoktató másik családtaggal),
majd őt egyedül. Amikor már részt vesz anya (vagy a beszoktató másik családtag) nélkül is a
kis tevékenységeinkben, anya (vagy a beszoktató másik családtag) elmegy, először rövidebb,
majd egyre hosszabb időre. Az egész napos ellátásban részt vevők beszoktatásának utolsó fázisa
az alvás, melyet rendszerint a beszoktatás 3. napján kísérelünk meg először, az édesanya (vagy
a beszoktató másik családtag) társaságában. A következő napon pedig megkíséreljük ugyanezt
a folyamatot az édesanya (vagy a beszoktató másik családtag) nélkül. Az első héten az édesanya
(vagy a beszoktató másik családtag) még akkor is „házon belül” marad, amikor a gyermek
egyedül marad velünk.
A második héten ugyanúgy rendes időben érkezik a gyermek az édesanyjával (vagy a
beszoktató másik családtaggal), de minden reggel megtörténik az elbúcsúzás is. Az első
napokban még megkérjük a beszoktatót, hogy a közelben maradjon (pl. vásároljon, ügyeket
intézzen), hogy bármikor visszahívhassuk. Az egész napos ellátásban részt vevő gyerekeket a
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beszoktatás második hetének első felében még közvetlenül az ébredés után adjuk ki a
szülőknek, majd fokozatosan haladunk a délutáni hazavitel időpontjáig.
B) Napirend
A napirend teszi lehetővé, hogy a gyermek tudja mi vár rá, ezáltal megteremti a biztonságot, a
kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállóságot. Számunkra fontos, hogy gyermekeinknek
várakozás, zavar és sürgetés nélkül tudjuk biztosítani az átmenetet az egyes tevékenységek
között. Úgy gondoljuk, a gyermekek szeretik, ha az étkezés, az ebéd utáni pihenő, a mese, a
játék megközelíthetően azonos időben van minden nap.
Napirendünk óra szerinti beosztásba:
8:00 – 9:00
8:15 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:45
10:45 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:20
15:00 – 15.30
15:00 – 17.30

Folyamatos érkezés, átöltözés benti ruhába és cipőbe, nevelők segítik az „elválást”,
majd szabad játéktevékenység, beszélgetés, „személyes percek”
Kézmosás, majd reggelizés, utána szabad játék
Kezdeményezés közös játékra, együttlétre (pl. reggeli torna) a gyermek-nevelővel
a projekt program heti témájához igazítottan.
Mosdóhasználat, szükség szerint pelenkacsere, majd tízórai
Választható (!) napi foglalkozás, külső fejlesztő bevonásával, közösen a napközbeni
gyermekfelügyelettel, a játszóhelyiségben (torna, zene)
Öltözködés, játék a szabadban (rossz idő esetén beltéri játék), szükség esetén
mosdóhasználat, pelenkacsere
Bejövetel az udvarról, vetkőzés és vetkőztetés, mosakodás. Szükség esetén
mosdóhasználat, pelenkacsere.
Kézmosás, asztalhoz készülődés, ebéd
Mosdóhasználat, szükség esetén pelenkacsere, fogmosás, átöltözés, mesehallgatás,
éneklés, majd alvás (nem alvó gyermekekkel pihenünk, vagy csendben
olvasgatunk)
Ébredés, kézmosás, szükség esetén pelenkacsere, uzsonna
Szabad játéktevékenység a szülők érkezéséig (jó időben az udvaron). Szükség
esetén mosdóhasználat, pelenkacsere. Folyamatos távozás.

C) Higiénia és tisztálkodás
A napirendben felsorolt mindennapi tevékenységek egyik jelentős része, hogy megismertessük
a gyermekekkel a tisztálkodás fontosságát és sorrendiségét, hogy ezáltal segítséggel elláthassák
a tisztálkodási feladatokat, és önállóan használják a tisztálkodáshoz megfelelő eszközöket. A
tisztálkodás kellékei a gyermekek méreteihez igazodnak, így a fürdőszobában gyerek méretű
WC, mosdó fellépővel, tükör, minden gyermek számára pedig saját törölköző áll rendelkezésre.
A tisztálkodás részműveletei a kéz és az arc mosás, valamint a fogápolás. Családi
bölcsődénkben a gyermekek érkezésekor a szülők segítségével mosnak kezet, majd a nap
folyamán a játékot követően, az étkezést megelőzően és szükség szerint a nevelők
támogatásával történik meg a kézmosás. A fő étkezéshez kötötten végezzük a fogmosást.
Öltözködésnél is próbálunk önállóságra ösztönözni, de minden rászoruló gyermek részére
támogatást nyújtunk a folyamat során. A gyermekek függetlenedése egy hosszú, begyakorlást
igénylő folyamat során tökéletesedik ki, melyben a legnagyobb türelemmel segítjük őket.
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A pelenkázást a családi bölcsőde fürdőszobájában, megfelelő higiénés körülmények között
(lemosási lehetőség, szennyes anyag tárolása stb.); a gyermek igényeit és fejlettségét
figyelembe véve pólyázón fekve, vagy földön állva végezzük. Az enyhén vizeletes gyermek
esetében használjuk a törlőkendőt, egyéb esetben folyóvizes – szappanos lemosást
alkalmazunk. A gondozási folyamat során kihasználjuk a lehetőséget az intim együttlétre, az
ismeretek bővítésére.
A gyermekek egyéni pszichoszomatikus fejlettségi fokát figyelembe véve – a szülőkkel
egyeztetve – kezdjük meg a szobatisztaság szokásának kialakítását. A szobatisztaság menetét
közösen tervezzük meg a szülőkkel, minden felmerülő igény figyelembevételével. Igyekszünk
minden segítséget megadni, ha a gyermek már érzelmileg és testi fejlettségében is kész az
önállósodásra.
Amikor a szülő elérkezettnek látja az időt, és mi is úgy tapasztaljuk, hogy egy-egy alkalommal
a tisztába tevésnél száraz a pelenka vagy a gyermek egyénileg jelzi a szükségét, rövid időre
bilire, vagy kis WC-re ültetjük. A gyermek eldöntheti, hogy elfogadja-e, a szobatisztaság
kialakulását nem sürgetjük, mellette maradunk, amíg szükséges. Sikeresség esetén nagyon
megdicsérjük, majd néhány sikeres próbálkozás után egy-egy délelőttöt tölthet már bugyiban.
A testi gondozás a fürdőszobában történik, oly módon, hogy a látó és hallótávolság a többi
gyermek felé biztosított.

D) Étkezés
Körülményeink lehetővé teszik, hogy minden gyermek korának megfelelő méretű eszközök
segítségével nyugodt körülmények között egyen. A gyermekek segítséggel esznek, ösztönözve
lesznek azonban az önállóságuk kialakulásában is. A gyermekek étkezésekor a helyes technika
elsajátítását tartjuk szem előtt (alapos rágás, főzelék, hús, gyümölcs, zöldség adása).
Minden gyermek egyéni étvágyának megfelelő mennyiséget kap. Az új ízek bevezetésénél a
fokozatosságra törekszünk, étvágy fokozónak pedig a jókedvet, a nyugodt körülményeket
biztosítjuk. Az étrend heti mennyiségben tervezve minden héten megtekinthető a faliújságon.
Az étkezések a napközbeni gyermekfelügyelettől időben elkülönülten, az étkezőben zajlanak.
Az élelmezés keretén belül napi négyszeri étkezést biztosítunk akként, hogy a reggeliről, a
tízórairól és az uzsonnáról magunk gondoskodunk, az ebédet rendeljük. Figyelembe vesszük a
gyermekek kor specifikus igényét, valamint vitamindús, változatos étrend kialakítására
helyezzük a hangsúlyt, az általunk ismert konyhatechnológiai és higiéniás szabályok betartása
mellett. Igyekszünk a 67/2007 (VII.10.) GM-EüM-FVM-SZMM rendelet és a 37/2014. (IV.30.)
EMMI rendelet „a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ellátásról” szóló
rendelet által korcsoportos bontásban meghatározott napi tápanyag- és energiabevitel
ajánlásokat figyelembe venni.
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E) Pihenés, alvás
A csecsemőkorú gyermekek zavartalan fejlődésének alapja az életkornak megfelelő
mennyiségű pihenés – alvás. A bölcsődés korú gyermekek idegrendszere hamar kifárad, ezért
fontos, hogy napközben is legyen lehetőség pihenésre – alvásra, melyre a napirend
kialakításakor hangsúlyt fektetünk.
Az alvásban megmutatkozó egyéni különbségeket figyelembe vesszük. A csecsemők nyugodt
alvásához a szoba egy védett részében elhelyezett ágy szolgál, saját ágyneművel és mindig
azonos helyen. Napközbeni tartózkodásukat - járni tanuló gyermekek esetében - elkerített
szobasarokkal; a kényelmet, mozgásra ösztönzést mászópárnák és húzós – tolós játékok
biztosításával oldjuk meg.
Kisgyermekkorban is fontos az alvási nyugalom biztosítása, ezért alkalmazkodunk az egyéni
szükségletekhez és egyéni elvárásokhoz – különösen az otthon kialakult, elalvást segítő
rituálékhoz. Nyugodt légkört biztosítva, mesélve, halk zenét hallgatva altatunk. Az alvási
időszakban is folyamatosan biztosítjuk a felügyeletet, így van lehetőség arra, hogy a korábban
ébredő gyermekek ne zavarják a még alvókat. Számokra csendes játékot kínálunk.

G) Mozgás / mozgásfejlesztés játékos formában
A bölcsődés korban a gyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, az egészséges gyermek
örömmel gyakorolja a mozgást. A mozgás fontos megalapozója a későbbi neurológiaifiziológiai fejlődésnek. Az együtt mozgás örömforrás a kisgyermekek számára, a társak
viselkedése egyben mintát is nyújt.
Benti és kinti játékeszközeinkkel igyekszünk biztosítani a minél nagyobb mozgásteret és
aktivitást. A szoba elrendezése és a nyitott szekrények nemcsak a gyermekek figyelmét keltik
fel, de hozzájárulnak a mozgásfejlesztéshez, és az önállóságot is támogatják. Játékaink és
felszereléseink biztonságosak, havi rendszerességgel karbantartjuk és fertőtlenítjük őket.
A korosztályi besorolás miatt előfordulhat, hogy 1 év alatti, csecsemőkorú gyermekek is
látogatják szolgáltatásunkat. Nekik önálló, védett játszóhely kialakítására törekszünk, pl.
puhább takarókat terítünk le a biztonságunk érdekében, a korosztályuknak megfelelő játékokat
adunk nekik, amelyek puhák, ugyanakkor nem tartalmaznak kis vagy mozgó alkatrészeket.
Az egészség megőrzése, az értelmi-érzelmi fejlődés érdekében nagyon fontos, hogy naponta
biztosítsuk a szabadban történő játék és mozgás lehetőségét is. A gyermekek öltözékét az
aktuális időjárásnak megfelelően választja meg a gondozó, úgy, hogy a szabad mozgásában ne
gátolja. Nyáron kerüljük az erős napfényt a kint tartózkodás idején. A szükségleten alapuló
napirendünk segít abban, hogy minél több időt töltsenek a gyermekeink a friss levegőn. Az
udvar felszereltsége és kinti mozgásfejlesztő eszközeink ösztönzik a gyermekeket a változatos
tevékenységekre.
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3. Nevelés
Az ellátás-gondozás nem különíthető el a neveléstől. A nevelés egyik jellemzője a
folyamatosság azt jelenti, hogy minden pillanatban, amikor a gyermekkel együtt vagyok, akkor
nevelek, mert minden, amit teszek, és ahogyan azt teszem, az számára minta. Rendkívüli
fontossága van tehát a nevelésnek, melynek során egyetlen családi bölcsőde dolgozó sem tud a
saját nevelési elméletétől teljesen elszigetelődni és mindenben a szülői elvárásoknak
megfelelni. Ez talán nem is lehet követelmény, fontosabb, hogy a szülő által is elfogadott legyen
az ellátást nyújtó gondozó nevelési szokása, szellemisége.

A) Játék
Feladatunk, hogy a gyermekek elmélyült játéktevékenységhez biztosítsuk a megfelelő
hangulatot, elegendő időt, helyet, és életkoruknak megfelelő eszközöket. Kisgyermeknevelőink
célja pedig, hogy a gyermekek igényeiből és helyzetétől függően kiegészítsék, javaslataikkal és
ötleteikkel színesítsék ezeket a tevékenységeket, nevelői magatartásukkal támogatva,
esetenként mintát nyújtva vagy szerepet vállalva az adott játékban. A játékban van ugyanakkor
lehetőség a társas kapcsolatok különböző helyzeteinek kialakulására, melyre külön hangsúlyt
fektetünk, hogy az együttlét örömet szerezzen és segítsen a szociális és társadalmi képességek
fejlődését.
A gyerek értelmi fejlődése hat éves kor alatt játékosan történik, melynek során a gyermekek
képességfejlődési állomásai (pl. beszéd, problémamegoldás, kreativitás, alkotás,
mozgásfejlesztés stb.) a legeredményesebben fejleszthetők.
A beszédfejlesztés alapvető eszközeként például folyamatosan beszélünk a gyermekekhez. A
családi bölcsőde nagy előnye, hogy az alacsony gyermek létszám lehetőséget teremt arra, hogy
külön figyeljünk, szóljunk minden kicsihez, igyekszünk gyakran ismételni. Folyamatosan
énekelgetünk, verseket mondunk, mesét olvasunk. Játék közben csoportosítunk, párosítunk,
formákat nevezünk meg.
Úgy véljük, naponta szembekerülünk majd azzal a feladattal, hogy az egymás tisztelete melletti
játék és életvitel elsajátításáig az apró összezörrenések mentén fejleszteni kell a
problémamegoldó képességet. Alkalmazunk egy ún. „háromkupacos” akaratfejlesztés, mely
szerint a dolgokat elhatároljuk aszerint, hogy a nevelő/szülő döntése, közös döntés, illetve a
gyermek döntése lehet.

B) Mondóka, ének
Feladatunknak tekintjük, hogy ebben a fogékony korban a kicsik zenei érdeklődését felkeltsük,
lehetőséget adjunk a zenei élmény átélésére és megtapasztalására. A mindennapi
tevékenységekben, játékhelyzetekben történő mondókázás, éneklés vagy zenehallgatás minden
gyermek számára pozitív élmény, hiszen felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálhatják
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esztétikai érzékenységét és a zenei ízlését, valamint segíthetik a magyar kultúra sajátosságainak
megismerését is. Fontos, hogy a játékos mondókák, gyerekdalok, népdalokat megfelelően
válasszuk ki és alkalmazzuk, hogy igazodjanak a gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni
fejlettségi szintjéhez, valamint az aktuális érzelmi, hangulati állapotához. A zenehallgatás
váljon egy élménnyé, legyen spontán és örömteli, ezáltal egy barátságos, kiegyensúlyozott
légkört teremtsen a csoportban, és kialakíthassa a gyermek hosszú távú kapcsolatát a zenével.
A gyermekeknek a hangszeres, énekes játékokkal örömet szerezünk és kedvet ébresszünk az
utánzásra, együtténekelésre. Mindenekelőtt fontos számunkra a zenei élménynyújtás, hogy a
gyerekek átéljék a közös játék és éneklés örömét. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egy
napi tevékenység során vagy egy közös játék alkalmával, és hétről hétre mindig visszatérünk a
régebbiekre is.

C) Vers, mese
Kiemelkedően fontosnak tartjuk a hallott mese vagy vers megjelenését a bölcsődénkben. A
tapasztalatok szerint, otthoni környezetben a gyermekek nagyrészt inkább a vizuális médiában
megjelenő mesékkel találkoznak, pedig a hallás utáni mese elengedhetetlen az egy és három
éves kor közötti gyermek számára. Nemcsak fejleszti az anyanyelvet, de fokozza a kreatív
gondolkodást, hiszen a hallott mesét el kell a gyermeknek képzelnie. Ugyanakkor fontos
pszichológiai háttere is van, hiszen a mesékben lévő szereplőkkel a gyermek azonosulni tud,
például „a jó győzelmével” lelki megnyugvást érezhet. Ezeken túl pedig a könyvek szeretete a
későbbi években (pl. iskolás kor) segítséget nyújthat a tanulásban. Igyekszünk a verselés és
különböző képeskönyvek nézegetése közben egy belsőséges helyzetet megteremteni, mely
során a közös vers mondás és a mesélés élménye alapvető érzelmi biztonságot tud kialakítani a
gyermekekben.

D) Alkotó tevékenységek
Alapvető feladtunk olyan tárgyi feltételek valamint elegendő idő biztosítása, hogy a gyermekek
találkozhassanak különböző eszközökkel, technikákkal, és az egyéni művek elkészülésével
fenntartsuk bennük az alkotókedvet. Az ilyen tevékenységi formák során, pl. rajzolás,
gyurmázás, ragasztás, ujjfestés a gyermekek hasznos tapasztalatokkal gazdagodhatnak. A
szebbnél szebb alkotások elkészülése pedig lehetőséget biztosít az elismerésre és a
megbecsülésre, ezáltal pedig a személyiségük fejlődésére ható boldogságot tudunk elérni.

E) Egyéb tevékenységek
Családi bölcsődénk helyszínén napközbeni gyermekfelügyelet is működik, melynél 5 év a felső
korhatár. Mivel a két szolgáltatás osztozik a közös játszószobán – lásd részletesen a „Tárgyi
feltételek” pontban – ezért a heti rendszerességgel megtartott foglalkozásainkon a családi
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bölcsődénkbe járó gyermekek is becsatlakozhatnak. Úgy véljük, ezen közösen eltöltött
események az összes gyermek számára nemcsak maradandó élményt nyújthatnak, hanem
fejleszthetik a mozgást, hallást és látásszervi funkciókat is, de segíthetnek a szociális készségek
kialakulásában, és eddigi tapasztalataink alapján nagyon sok vidámságot és örömöt, különleges
percet adhatnak minden hozzánk járó kisgyerek számára.
A foglalkozások pár mondatban bemutatva:






Tappancs torna: A gyermekek természetes mozgásszeretetének teljes kihasználását
próbáljuk biztosítani azáltal, hogy biztonságos, de szórakoztató játékok,
tornagyakorlatok segítségével minden héten megmozgatjuk a kis testüket. A dalokkal,
mondókákkal tarkított vidám, pörgős torna foglalkozást külsős szakértő segítségével
tartjuk. A torna minden egyes mozzanata fejlesztően hat a gyermek személyiségére,
mozgásfejlődésére,
ritmusérzékére,
koncentrációs
képességére,
valamint
nagymértékben hozzájárul a tanuláshoz elengedhetetlen részképességek normális ütemű
fejlődéséhez.
Zenebölcsi: Mindenekelőtt fontos számunkra a zenei élménynyújtás, hogy a résztvevő
gyerekek átéljék a közös játék és éneklés örömét. A harminc perces foglalkozások
légköre oldott, felépítése, tartalma előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott
helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egy-egy foglalkozáson belül is, de
hétről hétre mindig visszatérünk a régebbiekre.
Úszás előkészítő foglalkozás: A víz megszerettetése a legfontosabb feladat a 20 hónapos
és 3 év közötti gyermekeknél. Célunk a vízhez szoktatás, az úszás előkészítése, valamint
alapelemeinek az elsajátítása. Szeretnénk elérni, hogy a gyermek vízben való mozgása
egyfajta szabadságérzés megtapasztalásával társuljon. A vízhez szoktatás alatt értjük az
alapelemek megtanulását, mely a siklás, lebegés, víz alatti levegő kifújások és vízbe
ugrások elsajátítását jelenti. Fontos oktatói feladat a kezdetektől, hogy a gyermekek
megismerjék a vízi segédeszközöket, ezek alatt az úszólapot vagy deszkát, nudlit,
merülős játékokat, szörfdeszkát, békatalpat és úszószemüveget értjük.

Éves tervezés / Projekt rendszer
A tervezhetőség érdekében, valamint a hagyományteremtés miatt éves tervet készítünk a családi
bölcsődénkben rendezendő programokkal kapcsolatban.
Projekt módszerben dolgozunk. Az év eleji szülő értekezleten a szülőket is tájékoztatjuk a
családi bölcsődénkben alkalmazott főbb nevelési-gondozási feladatainkról, módszereinkről.
Heti projektek elindítását is tervezzük (ismerkedés hete, mackó hét, zene hét, közlekedés hete
stb.). A projektek során, minden héten a hirdető táblánkon a heti feladatok napi osztását
közzétesszük, feltüntetve az énekek, mondókák, versek címeit, melyeket otthon is ismételgethet
a szülő gyermekével.
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Rendezvények, ünnepek
Az adott nevelési év során több családi programot is szervezünk. Úgy véljük, az ünneplés
izgalma nagy örömmel tölti el a gyerekeket, és jó alkalom arra, hogy megtanuljunk együtt
készülni, várni és végül szórakozni, kacagni. Célunk, hogy felhívjuk a szülők figyelmét a
gyerekekkel töltendő „minőségi idő” fogalmára. Ez az az időszak, amikor a szülő teljesen
odafordul a gyermekhez, csak vele foglalkozik, és nem a telefonját nyomkodja, vagy
elmélyülten beszélget egy másik szülővel.
A tervezett közös programok pedig, a teljesség igénye nélkül:
-

Mikulás: versek, mesék a témában, meghívott télapó bácsi cukorkát hoz;
Karácsony: karácsonyi kézműves délután (pl. karácsonyi dísz vagy egy Adventi
koszorú készítése);
Farsang: saját jelmez készítése, apukával-anyukával beöltözés és közös móka;
Anyák és Apák napi ünnepség: ahol a szülőket apró ajándékkal köszöntjük;
Húsvéti tojásfestés vagy locsolkodás;
Tavaszi családi nap;
Ballagás;
Egy közös, külsős program megszervezése (pl. bábszínház, játszótér);
Az egész év során saját, egyénileg szervezett születésnapok, kérésre névnapok is;
Nyílt nap, amikor az anyukák-apukák benézhetnek hozzánk egy-egy foglalkozásra.

Dokumentáció

XI.

Családi bölcsődénk nem vesz igénybe állami támogatást, de a szolgáltatás zavartalan működése
és az ellenőrizhetőség érdekében az alábbi dokumentációkat vezetjük:
-

jelen és távollét dokumentálása;
étkeztetés dokumentálása;
térítési díj nyilvántartó;
fejlődési napló (a gyermek beszoktatásáról, valamint egyedi fejlődésével kapcsolatos
megfigyelések – pl. mozgás, beszéd, játék, önállóság, társas kapcsolatok);
rendkívüli események dokumentálása (pl. baleset).

XII.

A családi bölcsőde belső és külső kapcsolati rendszere

1. Belső kapcsolati rendszer
Kapcsolat a dolgozókkal
A családi bölcsődében a dolgozók napi tevékenységeik alatt folyamatosan kommunikálnak
egymással, megosztják a gyerekekkel kapcsolatos információkat, valamint egyeztetik a
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felmerülő szakmai kérdéseket. Amennyiben felmerül olyan probléma, mely egy közös
egyeztetést igényel, a fenntartó egy szakmai megbeszélést hívhat össze. Célunk, hogy az ellátott
gyermekekkel kapcsolatos mindennapi fejlemények (fejlődés, események, gondozás-nevelés,
szülőkkel való kapcsolat stb.) folyamatosan naprakész és áttekinthető legyen.
A fenntartó olyan dolgozói közösség kialakítására törekszik, melyben a munkavállalók egy
csapatként tevékenykedhetnek. Nagyon fontos, hogy meglegyen egy bizalmi rendszer, így
őszintén és rendszeresen tudjanak kommunikálni a dolgozók egymással, valamint a
munkáltatóval is. Közös csapatépítő tevékenységeken keresztül szeretnék segíteni a
mindennapi kihívásokkal és leterheltséggel járó munka feloldását.

A szülőkkel való kapcsolat
Alapvetően fontos a szülők elsődleges szerepét elismerő együttműködés megteremtése. Az
ellátást nyújtó személy és a családi bölcsődébe járó gyermekek szülei között elengedhetetlen a
kölcsönös tiszteleten és bizalmon, megbecsülésen alapuló partnerkapcsolat kialakulása a
gyerekek jó közérzete és harmonikus fejlődése érdekében.
Az ellátást nyújtó személy a gyermek gondozása-nevelése során figyelembe veszi az otthon
kialakult szokásokat, a jellegzetes reakciókat, a gyermek érdeklődését. Elismeri a szülő
elsődleges szerepét és befolyását a gyermek fejlődésére. A szülő kívánságainak megfelelően jár
el, ha az nem szorítja háttérbe a családi bölcsődébe járó többi gyermek érdekét és nem
ellenkezik az ellátást nyújtó személy szakmai tudásával, meggyőződésével és a családi bölcsőde
szakmai módszertani elveivel. Minden olyan esetben, amikor el kell térni a szülő kívánalmaitól,
olyan megoldást kell találni, amelyet a szülő is elfogad és helyesel.
A szolgáltatást nyújtó személy a családi bölcsődébe járó gyermekek szüleit támogassa abban,
hogy igényeik és lehetőségeik szerint vegyenek részt a bölcsőde életében. Támogassa a szülők
közt spontán módon is alakuló kapcsolatok erősödését, olyan társas összejövetelek szervezését,
ahol közösen beszélhetik meg a gyermek nevelésével kapcsolatos tapasztalatokat és
gondolatokat.
A felvételi részeként, igény szerint családlátogatást kezdeményezünk, amennyiben a család
pozitív visszajelzést ad, a családi bölcsőde dolgozói meglátogatják a családot otthonában,
megismerkedik a gyermek otthoni környezetével, információt gyűjt, melynek segítségével a
legoptimálisabb egyéni szolgáltatást tudja nyújtani a családi bölcsőde keretén belül;
Nagyon fontosnak tartjuk a szülők mindennapokról történő tájékoztatását. A reggeli és
délutáni találkozások alkalmasak ezen megbeszélésére, és a néhány szavas információváltásnál
próbáljuk a gyermekkel kapcsolatos összes fontos információt átadni. Lehetőséget biztosítunk
ugyanakkor személyes beszélgetésekre is, előre egyeztetett időpontban, valamint tervezzük egy
szülői levelezőrendszer bevezetését is, melyre belépni honlapunkon keresztül, egyéni kóddal
lesz lehetőség.
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Tervezzük szülői fórum üzemeltetését, melyeken meghívott külső szakemberek (pl. védőnő,
gyerekorvos, gyógypedagógus, logopédus, óvodapedagógus stb.) segítségével beszélgetést
kezdeményezünk a szülői életben felmerülő kihívásokkal kapcsolatos témákban. Az interaktív
beszélgetésen a szülők feltehetik kérdéseiket és . A program ideje alatt gyermekfelügyeletet
biztosítunk, mely alatt lehetőség nyílik az ünnepekhez kapcsolódóan közös készülődés
megszervezésére is (pl. karácsonyi dísz készítés, tojásfestés stb.)
A programokról szóló folyamatos tájékoztatás a faliújságunkon és a bölcsőde honlapján,
valamint Facebook oldalán a szülők számára megtalálhatók és elolvashatók.

2. Külső kapcsolati rendszer
Elsődleges kapcsolati forrásunk a MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók
Országos Egyesületével, amely a családi bölcsőde szakmai iránymutatója, valamint a
működéshez szükséges továbbképzéseket, képzéseket szervező szervezet.
A szolgáltatást igénybe vevők körén kívül kapcsolatot kívánunk fenntartani kerületünk
módszertani bölcsődéjével és óvodájával;
-

-

kapcsolatban állunk a Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály
szakreferensével és az ÁNTSZ munkatársával;
kapcsolatot tarunk fenn – többek között a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival
– olyan szakértőkkel, aki a szülők kérdéseire és aggodalmaira első kézből tudnak
válaszolni (pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus).
fontosnak tartjuk a kapcsolatot ápolni a helyi védőnői szolgálattal;
rendelkezésünkre áll egy saját gyermekorvos, aki a gyermekek problémáival
kapcsolatos kérdésekre, a nyitva tartás ideje alatt, telefonon referál, valamint szükség
esetén a helyszínre is jön.

A területi védőnői szolgálatot, illetve a körzetünkhöz tartozó gyermekorvost felkeressük az
esetlegesen felmerülő problémáinkkal, segítségkérés, illetve prevenció céljából. De egy saját
gyermekorvos is a rendelkezésünkre áll az esetleges kérdések megválaszolásában.
Szeretnénk ugyanakkor felvenni a kapcsolatot a környezetünkben működő – hasonló
szolgáltatást, illetve ellátást nyújtó nevelési intézmények is, és folyamatos, partneri kapcsolatot
kísérlünk meg kialakítani velük egy esetleges hosszú távú együttműködési lehetőség
reményében.
A szolgáltatásunk közvetlen környezetében lévő önkormányzati bölcsődék gondozóival
szakmai megbeszéléseket szeretnénk tartani, melynek megvalósításához az ott dolgozókat
kérnénk fel egy-egy téma bemutatására.
Fontosnak tartjuk a gyámügyi osztály szakmai referensével tartandó kapcsolatunkat, a
működésre vonatkozó változásokra vonatkozó témában.
Jelen kívánunk lenni a kerületünk gyermekvédelmi jelzőrendszerében.

25

A más intézményekkel való kapcsolatainkat egymás tiszteletben tartásával, a kompetencia
határok szem előtt tartásával kívánjuk megvalósítani, úgy, hogy partnereink megismerhessék
az általunk biztosított családokat támogató szolgáltatásunkat.

Külső látogatók fogadása
A családi bölcsődébe látogatók érkezéséről, jövetelük céljáról a gyermekeket és a szülőket
előzetesen tájékoztatni kell. A gyermekekről fénykép, videó film és hangfelvétel csak a szülő
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján történhet.
Ugyanez vonatkozik a gyermekkel készített interjúkra és tesztekre is.
A hozzájárulás kérésekor pontosan tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy ki, milyen céllal
készít felvételt, interjút, tesztet. Az írásbeli hozzájárulásokat meg kell őrizni. Lehetőséget kell
biztosítani a szülőknek arra, hogy az elkészült felvételeket, kutatási eredményeket
megtekinthessék.

XIII. Alaptevékenységen kívüli, kiegészítő szolgáltatások
A Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődének lehetősége van a jogszabályban meghatározott, az
alapellátáson túli egyéb szolgáltatások nyújtására is, ha ezek nem veszélyeztetik a családi
bölcsőde működését. Ennek fényében a szolgáltatásunk kiegészítéseként, a szabad
férőhelyeken időszakos gyermekfelügyeletet, valamint tanácsadást, a nyári zárási időszakában
tábort szeretnénk üzemeltetni. Az egyéb szolgáltatásokat külön térítési díj ellenében, a gyermek
6. életévének betöltéséig lehet majd igénybe venni. A táborozási lehetőséget esetenként
nagyobb korosztály számára is kínáljuk majd. A szülők a Gyöngyöm Miniovi saját honlapján,
telefonon, valamint e-mailben jelentkezhetnek ezen szolgáltatások igénybe vételére.

XIV. Az ellátás igénybevételének módja
Családi bölcsődénkben a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év július 31-éig tart. Az
augusztusi hónapban zárások és ügyeleti rendszer működik. Az év folyamán folyamatosan
zajlanak a beiratkozások, a jelentkezés bármikor lehetséges.
A szülők a Gyöngyöm Miniovi saját honlapjáról tájékozódhatnak a szolgáltatás által nyújtott
lehetőségekről, nevelési elvekről, munkatársainkról, nyitva tartásunkról, térítési díjainkról stb.
A felvétel önkéntes, írásbeli kérelemre történik telefonos, e-mailes vagy weboldal általi
bejelentkezés után. Túljelentkezés esetén egy felvételi kérelem megküldését kérjük e-mailen
vagy a weboldalon kialakított egyedi felületen. A gyermek bölcsőde felvételét a szülő
hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy háziorvos, szociális és
gyermekjóléti központ, gyermekjóléti szolgálat, és a gyámhatóság is kezdeményezheti.
A bölcsődei felvétel során előnybe részesítjük a jogszabály alapján azokat a gyermekeket:
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-

akik, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak,
akit, egyedülálló szülője nevel,
ahol a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
akit védelembe vettek.

Egy személyes találkozó keretében lehetőség van a helyszín megismerésére, a
gyermeknevelőkkel való találkozásra, és a szükséges dokumentumok kitöltésére (szerződés,
házirend, oltáskönyv stb.). A gyermek törvényes képviselőjét ugyanakkor tájékoztatjuk még a
panaszjog gyakorlás módjáról, a fizetendő térítési díjakról és az egyéb szolgáltatások
igénybevételének feltételeiről. A beszoktatás időszaka 2 hét, mely a gyermek és a szülő egyéni
igényeihez mérten történik, és ezt követően születik döntés arról, hogy a kisgyermek a családi
bölcsődébe fog-e járni.

XV.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás

1) A „Gyöngyöm Miniovi” családi bölcsődében: az előszobákban kihelyezett
faliújságokon kívánjuk tájékoztatni a szülőket minden, a gyermekek életét érintő
szabályzatról, valamint eseményről (Heti programok, heti étrend, napirend, házirend,
gyermekjogi képviselő elérhetőségei stb.).
2) Online: saját weboldal és Facebook oldal áll rendelkezésre a naprakész információk
közlésére, pl. különleges programok, ünnepek. Hosszú távú tervünk egy belső
adminisztrációs felület létrehozása, melynek segítségével a szülők nyomon követhetik
gyermekük egyéni fejlődésével kapcsolatos bejegyzéseinket, észrevételeinket. A
belépést kizárólag a szülő számára biztosított saját kód teszi majd lehetővé.
3) E-mail: a szülőknek havi rendszerességgel információkat küldünk az adott hónapban
felmerülő fontos dolgokkal kapcsolatban, pl. nyitva tartás pelenka szükséglet,
foglalkozások, befizetési határidők, időjárás változás esetén felhívás más váltóruha
behozatalára, szükséges tisztálkodási csomag listája stb.
4) Potenciális vevőkör elérése: mivel szeretnénk minél szélesebb körben elérni a
jelentkezőket, szolgáltatásunkról tájékoztatást fogunk nyújtani többek között a helyi
közösségi házban (KMO), magán és önkormányzati bölcsődékben és óvodákban, a
védőnők és a gyermekorvosok rendelőiben, a releváns családi programokon, valamint
gyermekeknek és szülőknek szóló programokon és foglalkozásokon, ezeken túl a helyi
médiumokban vagy kihelyezhető hirdetési eszközökön is.
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XVI. Az igénybevevők és személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme
Az ellátást igénybe vevőnek joga van:
-

Az adatainak védelmére, és a családi bölcsődével kapcsolatos dokumentumokba
való betekintésre.
A szolgáltatásainkat teljes körben igénybe venni, egyéni bánásmódban részesülni.
Élni a panasztételi jogával. Az illetékes gyermekjogi képviselő elérhetőségét
honlapunkon és a faliújságunkon is közzé tesszük.
A szülők kötelesek az együttműködésre, illetve betartani a megfelelő magatartási
normákat és a házirendet.

A családi bölcsődében dolgozók számára biztosítandó:
-

Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges törvényi előírásoknak
megfelelő munkafeltételek.
A munkatársnak joga van véleménye kinyilvánítására, munkája elismerésére.
Megkapni a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést.
Emberi méltóságukat és személyiségi jogaik tiszteletben tartása.
Segítséget szakmai tudásuk gyarapításához – önképzésre és a jogszabályban
lefektetett 3 évenként történő továbbképzés tanfolyamon való részvételre.

Elvárás a dolgozók részére:
-

a felkészült és lelkiismeretes munkavégzés,
a szülőkkel való jó kapcsolatra partneri együttműködésre törekvés,
a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása, valamint
a Szociális Munka Etikai Kódexének és a programjában és házirendjében
megfogalmazott szakmai és adatvédelmi szabályok betartása.

Adatvédelem és adatkezelés
A szolgáltatást nyújtó az ellátásban részt vevő érintettek személyes adatait az Adatvédelmi és
Adatkezelési szabályzatában foglalt módon, az aktuális törvényi jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A családi bölcsőde vezetője a köznevelési törvény 41. §a szerint továbbíthatja az illetékes szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait, viszont
a fenntartó dolgozói nem adhatják ki harmadik félnek a gyermekek és felnőttek adatait. Az
Adatvédelemről és Adatkezelésről szóló szabályzat elérhető a Gyöngyöm Minióvoda
weboldalán, valamint a szolgáltatás helyszínén lévő faliújságon.

Panaszkezelés
Az ellátást igénybe vevők a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos problémák esetén szóban
vagy írásban panasszal élhetnek, első körben a szolgáltatást nyújtó felé, melyre 8 napon belül
írásban választ kapnak. Amennyiben a szülő panaszát a szolgáltató felé jelezte, de érdemi
választ nem kapott, írásban a fenntartóhoz fordulhat. A benyújtott panasszal kapcsolatos

28

álláspontot, valamint az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a panasz közlését
követő 15 napon belül írásban megküldi a panaszt tevő felé. Amennyiben a bírálat szülő
számára nem megfelelő, további panasszal a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály felé, valamint a Budapest XIX. kerületi
Gyermekjogi képviselő felé élhet. A panaszkezeléssel kapcsolatban további információ a
szolgáltatást nyújtó panaszkezelési szabályzatában található, melyet honlapunkon és a
faliújságunkon is közzé teszünk.

XVII. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása
A képzésre, önképzésre rendkívüli hangsúlyt fektetünk. Figyelemmel kísérjük a szakirodalmat,
igyekszünk az aktuális szakmai konferenciákon, programokon részt venni. Terveink között
szerepel igény szerinti rendszerességgel meghívni Családi bölcsődénkbe a kerületünk családi
bölcsőde vezetőit, tapasztalatcserére- együttműködési célok megvalósítására hivatott
beszélgető estre. Figyelemmel kísérjük a módszertani munkacsoport tevékenységét.
A szolgáltatók ismereteinek bővítése érdekében a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendeletben
foglaltaknak megfelelően biztosítjuk a 3 évenkénti kötelező továbbképzésen való részvételt.

Készült: Budapesten 2019. szeptember 01. napján
Csuha-Suskó Szilvia, szakmai vezető
Jövő Kezdete Kft. fenntartó képv.-ben,
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1. melléklet: Házirend

A „GYÖNGYÖM MINIÓVODA” NAPKÖZBENI
GYERMEKFELÜGYELET ÉS A „GYÖNGYÖM
MINIOVI” CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE
Fenntartó: Jövő Kezdete Kft.
Képviselő: Csuha-Suskó Szilvia, szakmai vezető
Telephely: 1196 Budapest, Rákóczi utca 172.
Telefonszám: 06-30-421-3123
E-mail: info@jovokezdete.eu
Házirendünk feladata, hogy – összhangban a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a
Gyöngyöm Minovi családi bölcsőde szakmai programjával – segítse a szülőket a szolgáltatás életben való
eligazodásban, tájékozódásban, a helyi szokások megértésében, megtanulásában.
1) A HÁZIREND CÉLJA
A házirend a különböző szabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata,
működésének belső szabályzója. A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák a Gyöngyöm Minióvoda
napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde törvényes működését, a nevelés és
felügyelet zavartalan megvalósulását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.
2) AZ ELLÁTOTT GYERMEKEK KÖRE
A Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde ellátás a családban élő, 20 hetes kort betöltött 3 évesnél nem idősebb
gyermekeket fogadja a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján. A Gyöngyöm Minióvoda
napközbeni gyermekfelügyelet ellátás a családban élő gyermekeket, 20 hetes kortól egészen 5 éves korig fogadja
a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.
A gyermek felvételét a szülő www.gyongyomminiovoda.hu honlapon történő bejelentkezés útján kérheti. A
fenntartó és a szülő megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének
módjáról, a térítési díjról, az ellátás tartalmáról, valamint a panaszjog gyakorlásáról.
3) A HÁZIREND HATÁLYA
A házirend kiterjed a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi
bölcsőde szolgáltatást igénybe vevő gyermekekre, a szolgáltatással jogviszonyba álló minden személyre/szülő és
foglalkoztatottra, valamint a látogató személyekre is. E szabályzat kiterjed a helyi pedagógiai program
megvalósulását szolgáló Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi
bölcsőde területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre.
4) ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde vezetője a
köznevelési törvény 41. §-a szerint továbbíthatja az illetékes szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait.
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet, valamint a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde
dolgozói nem adhatják ki másnak a gyermekek és felnőttek adatait. A szolgáltatást nyújtó az ellátásban részt vevő
érintettek személyes adatait az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatában foglalt módon, az aktuális törvényi
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A szabályzat elérhető a www.gyongyomminiovoda.hu
weboldalon, valamint a szolgáltatás helyszínén lévő faliújságon.
5) FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A szülők minden hónapban kötelesek a megállapodásban rögzítettek szerint teljesíteni fizetési kötelezettségüket.
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6) A NEVELÉSI ÉV RENDJE
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletben és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődében az
ellátási év szeptember 1-től július 30-ig tart. A nyári időszakban (augusztus 1-31.) a két szolgáltatás szabad
férőhelyein szolgáltató időszakos gyerekfelügyeletet biztosít. A nyári ügyelet egyeztetése adott ellátási év február
15-ig történik.
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde munkanapokon
8-17 óráig tart nyitva. Reggel 7.30-8.00 és délután 17.00-17.30 között igény szerint, feláras ügyeletet biztosítunk.
Az épület 7.50-kor nyit és 17.10-kor zár.
Nevelés nélküli munkanapokat évente 5 alkalom tartunk, erről előzetesen – az adott ellátási év októberében, a
szülői értekezleten – tájékoztatjuk a szülőket, illetve az adott időpont előtt és egyéb váratlan helyzetekben legalább
1 héttel előtte jelezzük.
7) SZÜNETEK
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde a karácsonyi
időszak alatt (december 24. és január 2. között) zárva tart, ennek pontos időtartamáról a szülőket előzetesen
tájékoztatjuk.
A két szolgáltatás nyári zárásának pontos idejéről a fenntartó az adott év február 15. napjáig tájékoztatja a szülőket.
Ekkor karbantartási és takarítási munkálatok folynak. A nyári zárás után a gyermekek csak orvosi igazolással
jöhetnek mindkét szolgáltatásba!
A téli és egyéb ünnepnapok, szünetek időpontja igazodik az országos iskolai/óvodai szünidők rendjéhez. Az
időpontokat a faliújságon megtekinthetik a szülők. A zárások ideje alatt ügyeletet biztosítani nem tudunk.
8) A GYERMEKEK ÉRKEZÉSE ÉS TÁVOZÁSA
Érkezés: Az érkezés reggel 8-órától 9 óráig folyamatos. A gyermeket érkezésekor a szülő vagy hozzátartozó
vetkőzteti le, minden esetben személyesen adja át a nevelőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva
nem megy be a csoportszobába, a nevelő nem tud a gyermek megérkezéséről, így felelősséget sem vállalhat érte.
A szülők a zavartalan működés érdekében a gyermekek átadást követően haladéktalanul távoznak.
Távozás: A gyerekeket pihenés előtt, ebéd után 12.30 óra és 13.00 óra között, illetve pihenés után 15 órától lehet
elvinni. Kérjük, hogy ebéd közben és a pihenés alatt a gyerekeket ne zavarják! Rendkívüli esetben, egyeztessenek
a vezetővel. Távozáskor a gyerekeknek minden esetben el kell köszönni a nevelőjétől. A gyermek addig nem
távozhat a csoportból, míg a dolgozó nem észlelte a gyermek távozási szándékát. A gyermeket csak a gondviselő
szülő, ill. 14 év feletti családtag viheti el. Ha más személy viszi el, a szülő írásos nyilatkozatot ad, melyben
felelősséget vállal. A megbízott személy köteles személyazonosságát igazolni. Kérjük a szülőket, hogy írásban
nyilatkozzanak, hogy ki viheti el a gyermeket a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletből,
valamint a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődéből. Válófélben lévő vagy különélő szülők esetében akkor
tagadhatjuk meg valamelyik szülőnek a gyermek elvitelét, ha arról érvényes bírósági vagy gyámhatósági végzés
szól. Akadályoztatás esetén kérjük a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet vagy a Gyöngyöm
Miniovi családi bölcsőde dolgozóit telefonon értesíteni. A szülőknek a nyitvatartási időn belül gondoskodniuk kell
gyermekük hazaviteléről, akadályoztatásuk esetén értesíteniük kell a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni
gyermekfelügyeletet vagy a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődét. Attól a pillanattól kezdve, hogy a szülő
megérkezik, ő felel a gyermeke felügyeletéért.
A szolgáltató a csoportszobából átadja a szülőknek a gyermeket, akik az öltözőben készítik fel a gyermekeket a
távozásra. Az öltözőben egyszerre három szülő tartózkodhat. Kb. 15 perc a maximális idő, amit a szülők
eltölthetnek távozás előtt. A nevelők engedélye nélkül, kérjük a szülők a gyermek mosdó, konyha stb. használatától
tartózkodjon. A szülők a pincében kialakított felnőtt WC-t vehetik igénybe. Kérjük, a nevelők ez irányú kéréseinek,
jelzéseinek figyelembe vételét, betartását. Ünnepek, családi rendezvények alkalmával a nevelő a gyermekért addig
felel, amíg a szervezett rendezvényen a foglalkozást vezeti. A gyermek átvételét követően a szülő felel gyermeke
testi épségéért és biztonságáért, felelős a házirendben foglaltak betartásáért.
9) A GYERMEKEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A gyermekek jogai (Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény):
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A biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák.
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde
napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás).
 Biztonsága érdekében a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletben és a Gyöngyöm
Miniovi családi bölcsődében, tartózkodása ideje alatt végig nevelő/pedagógus felügyelete alatt áll.
 A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá
embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak – ide tartozik az étel erőltetése, a
levegőztetés megvonása is.
 A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
 Képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön az ellátás folyamán.
 Nevelése a szakmai/pedagógiai program alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását
tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani.
 Biztosítani kell a foglalkozásokon/kezdeményezéseken való részvételét.
 Cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát a szolgáltatás nem korlátozhatja, de a
gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, a Gyöngyöm
Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde
alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez,
fejlődéshez való jogát. Ellenkező esetben jeleznünk kell a gyermekjóléti szolgálatnak.
 Életkorának és fejlettségének megfelelően napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint
vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.
A gyermekek kötelessége:
 Tiszteljék pedagógusukat, nevelőjüket és a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet,
valamint a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde többi dolgozóját. Ennek feltétele, hogy a szülők is
együttműködjenek a tiszteletadás képességének kialakításában.
 Betartsák a csoportban és a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletben, valamint a
Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde egészében kialakított szokásokat, szabályokat, melyek a közösségi
nevelés és a biztonságérzet kialakulásának elengedhetetlen feltételei.
 A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde
eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de
rendeltetésszerűen használja, arra vigyáznia kell.
10) A GYERMEK ÁLTAL BEVITT JÁTÉKOKRA, ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Minden olyan tárgy behozható, ami a gyermeket megnyugtatja, a családot idézi fel a gyermek számára. A
gyermekek a nevelők engedélyével hozhatnak be mindkét csoportba játékokat. A gyermekek otthonról csak olyan
játékszereket hozhatnak a csoportokba, amely saját és mások testi épségét nem veszélyezteti. A gyermekek nem
hozhatnak be olyan játékot, amely félelmet, undort keltő, vagy oly mértékben elvonja a csoportok figyelmét a napi
játéktevékenységtől, hogy az veszélyeztetné az egészséges személyiségfejlődést. A csoportok nevelői – a
gyermekek és a csoportok érdekeit szem előtt tartva – korlátozhatják, feltételhez köthetik, illetve megtilthatják a
mindennapi tevékenység gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelét. A nevelő saját hatáskörben dönthet erről.
Amennyiben az előírt szabályozást nem tartja be a szülő és a gyermek, a bekövetkezett kárért sem a Gyöngyöm
Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet, sem a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde nem felel. Nem szabad a
Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletben, és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődében sem
ékszert viselni – kivéve a fülbevalót –, mert ez balesetveszély forrását hordozhatja magában. A szolgáltatások
dolgozói a veszélyesnek tartott játékot elveszik és délután, csak a szülőnek adja át.
11) SZÜLETÉSNAPOK ÉS NÉVNAPOK
Kérjük, a gyermekek születésnapjának vagy névnapjának időpontját a nevelőkkel előre egyeztessék. A
papírtányérról és eldobható evőeszközről a szülőket kérjük, hogy gondoskodjanak. A gyermekek születésnapjára
behozott tortáról, vásárolt süteményről, gyümölcsről készült számlát kérjük bemutatni, hogy ismerjük a vásárolt
termék származási helyét, szavatossági idejét.
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12) A
GYERMEK
RUHÁZATA
A
GYÖNGYÖM
MINIÓVODA
NAPKÖZBENI
GYERMEKFELÜGYELETBEN ÉS A GYÖNGYÖM MINIOVI CSALÁDI BÖLCSŐDÉBEN
A gyermeknek mindkét csoportban biztosítani kell csoportszobai, illetve udvari váltóruhát, cipőt (fontos az
egészségügyi és kényelmi szempontok betartása). Fontos, hogy kényelmes, könnyű, praktikus ruhát hordjon; ezzel
kapcsolatos javaslatainkról a szülői értekezleteken, és e-mailben is tájékoztatjuk a szülőket. A ruházatot és lábbelit
jellel kérjük ellátni, és a kijelölt helyen elhelyezni, mert ez a gyermek Gyöngyöm Minióvoda napközbeni
gyermekfelügyeletben és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődében zajló életét könnyíti meg. Papucsot és
mamuszt a balesetek elkerülése érdekében nem szabad hordani. A gyermeket tisztán, ápoltan kell járatni. Ha ez
nem valósul meg, az veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését. Erre felhívjuk a szülő figyelmét, ha a jelzésünk
ellenére sem történik változás, abban az esetben ezt a gyermekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk.
A levegőztetés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy télen egy téli kabát és vastag nadrágot, valamint sálat,
sapkát, kesztyűt tartson a szülő állandóan a gyermek szekrényében. Nyáron, ősszel és tavasszal esőruhát, könnyű
sapkát/napvédő sapkát, illetve gumicsizmát biztosítsanak állandó bent.
13) A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletben és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődében is csak
teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, náthás, köhögő, gyógyszert, láz- és köhögéscsillapítót szedő,
még lábadozó gyermek bevétele tilos a gyermek kielégítő, mielőbbi gyógyulása és a többi gyermek egészségének
megőrzése érdekében. Ilyen esetben a nevelő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Kérdéses esetben
a szolgáltató gyermekorvosának a véleménye, diagnózisa is kérhető. Ha a szolgáltatók orvosa a gyermeket
betegség, vagy annak gyanúja esetén hazaküldi, a szülő azt tudomásul véve csak orvosi igazolással hozhatja
gyermekét újra a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletbe vagy a Gyöngyöm Miniovi családi
bölcsődébe. Amennyiben a szülő többszöri felszólításra sem viszi orvoshoz betegség esetén gyermekét, az a
gyermek veszélyeztetését jelenti, ezért köteles a vezető a gyermekjóléti szolgálatot értesíteni. A nevelőknek nem
szabad otthonról behozott gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán. Kivétel ez alól az allergia, bizonyos
krónikus betegségek, amikor az azonnali gyógyszerezés elengedhetetlen (pl. krupp, asztma…).
A nevelő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén, hogy a gyermeket haladéktalanul ellássa.
A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén gondoskodni kell az orvosi ellátásról
(mentő, orvos kihívása, a gyermek elszállítása orvoshoz), és a szülőt értesíteni kell. Minden, a Gyöngyöm
Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletnél és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődében történt sérülésről
feljegyzést készít a szolgáltató.
Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén a nevelő, szülői beleegyezés alapján, megkezdheti a láz csillapítását, majd
felszólíthatja a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos
felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek kizárólag orvosi igazolással jöhet újból Gyöngyöm Minióvoda napközbeni
gyermekfelügyeletbe vagy a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődébe, a nevelő mindkét csoportban felelősséggel
tartozik ennek betartásával kapcsolatban. A szülő köteles minden esetben a hiányzás okát ismertetni telefonon
vagy e-mailben. Fertőző betegség (bárányhimlő, kötőhártya-gyulladás, tetvesség…) esetén a szülőnek bejelentési
kötelezettsége van. A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet, illetve a Gyöngyöm Miniovi családi
bölcsőde is ilyen esetben azonnal tájékoztatást ad a szülőknek és azonnal megkezdi a fertőtlenítést. A többi
gyermek védelme érdekében a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi
családi bölcsőde beteg gyermeket nem vehet át. Betegség után kizárólag orvosi igazolással jöhet a gyermek
Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletbe vagy a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődébe. Amíg a
szülő az igazolást át nem adta a nevelőnek, addig a gyermek a közösségbe nem vehető be. Az igazoláson fel kell
tüntetni a hiányzás időtartamát is.
A szülő köteles bejelenteni a nevelőnek azokat a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információkat,
amelyek adott esetben beavatkozást igényelhetnek (pl. epilepszia, asztma, krupp, allergia, vérzékenység,
cukorbetegség…). Az ehhez szükséges gyógyszereket és a tennivalókkal kapcsolatos leírást köteles biztosítani a
gyermek részére a teljes szolgáltatói ellátás időtartamában. A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni
gyermekfelügyeletnek és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődének is át kell adni három olyan személy
telefonszámát a szerződésben feltűntetett helyen, aki az adott esetben a leghamarabb a helyszínre érkezik a
gyermekért.
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14) A GYERMEK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Betegség esetén minden esetben orvosi igazolással jöhet újra a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni
gyermekfelügyeletbe vagy a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődébe a gyermek. Az orvosi igazolásnak
tartalmaznia kell a távollét pontos időtartamát [Nkt. 51. § (1) bek.].
Kérjük az alábbi szabályok betartását a gyermek hiányzására vonatkozóan:
•
a szülő előzetesen bejelentette, hogy gyermekét nem hozza a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni
gyermekfelügyeletbe vagy a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődébe;
•
a gyermek beteg volt, és ezt a szülő a szabályzatban meghatározottak szerint igazolja;
•
hosszabb távollét esetén (pl. külföldi vagy vidéki tartózkodás) a szülő írásban kérelmezi a szakmai
vezetőtől a gyermek Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet vagy a Gyöngyöm Miniovi
családi bölcsőde jogviszonyának fenntartását. Erre a szakmai vezető írásban (e-mailben) válaszol.
15) A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde saját
pedagógiai programmal rendelkezik. Projekt rendszerben működünk, melyben a Gyöngyöm Minióvoda
napközbeni gyermekfelügyelet, valamint a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde összes gyermeke részt vesz. A
fejlesztési programot külsős fejlesztő pedagógusokkal végezzük, mely fejlesztések keretében a gyermekek
érdeklődéséhez megfelelően igazodva önköltséges alapon kínálunk lehetőséget különfoglalkozásokra nevelési
időkereten belül.
A három évet betöltött, szobatiszta gyermekekről az egyéni fejlődést nyomon követő naplót vezetünk. A szülő
kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, s ehhez megadjon minden tőle elvárható segítséget, a
fejlesztő program részvételét biztosítsa gyermeke és a fejlesztő pedagógus számára.
16) ÓVÓ-VÉDŐ INTÉZKEDÉSEK A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓKNÁL
A balesetveszélyt magában hordozó eszközök használatára vonatkozó szokások, szabályok leírása a Gyöngyöm
Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde külső és belső terére egyaránt
vonatkoztatva.
 Az épületben kulturált közlekedésre neveljük a gyermekeket. Ezt kérjük a szülőktől is.
 A gyermekek a csoportszobákat csak a nevelő engedélyével hagyhatják el, még abban az esetben is, ha a
szülő vagy hozzátartozó megérkezett a gyermekért.
 A csoportszobákban a zavartalan, nyugodt, balesetmentes játék feltételeinek megteremtése érdekében az
asztalok között nem szabad futkározni, kergetőzni.
 A tevékenységekhez szükséges eszközöket a gyermekeknek rendeltetésszerűen kell használni. Különösen
fontos a vizuális eszközökkel kapcsolatos szokások betartása (pl. olló, ceruzák, ragasztó stb.), valamint a
külső helyszínen a mozgásigényeknek megfelelő játékok rendeltetésszerű használata (pl. motorok, roller
stb.).
 A gyermekek átvételekor kérjük, a szülők tartsák tiszteletben, hogy a nevelő több gyermekre felügyel,
így esetleges beszélgetés esetén a nevelő figyelmét elvonhatják, a többi gyermekről, ami balesetveszélyes
helyzetek kialakulását idézheti elő.
17) A JUTALMAZÁS ÉS A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI, FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSA
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde életét, a
foglalkozásokat oly módon szervezzük meg, hogy a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon
eleget tudjunk tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő feladatainknak.
A gyermekek értékelése:
•
a gyermekek optimális személyiségfejlődésének érdekében feladatunknak tekintjük a folyamatos
megerősítést, a pozitívumok kiemelését, a kiemelt-megtisztelő feladatadást;
•
tárgyi jutalomban nem részesítjük a gyermekeket;
•
kerüljük a büntetést, de a szélsőséges viselkedést nem engedjük meg a csoportban, amennyiben az a többi
gyermek biztonságérzetét vagy testi épségét veszélyezteti;
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•
•
•

többszöri határátlépés alkalmával más játéktevékenységet ajánlunk fel, vagy egy időre kivonjuk a
gyermeket a játékból;
ha a viselkedés olyannyira szélsőséges, hogy a többi gyermeket veszélyezteti, abban az esetben a
csoporton kívül nyugtatjuk meg a gyermeket;
a fegyelmező intézkedés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a
pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket.

18) KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI A SZÜLŐKKEL, NEVELŐKKEL
A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljük is –, hogy a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni
gyermekfelügyeletben és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődében folyó pedagógiai munka kialakításában, a
megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek. Szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és
őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel a szakmai vezetőt, aki
a nevelővel közösen próbálja megoldani a konkrét helyzetet. A legtöbb információ elektronikus úton jut el,
valamint az előszobákban található hirdető táblákra igyekszünk a fontosabb tudnivalókat kifüggeszteni. A
Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde vezetője és
kollégái e-mailen naponta elérhetők. A két szolgáltatásnak közös, saját internetes levelezési listája van, melyet a
szülők nyugodtan használhatnak.
Az együttműködésre alkalmas fórumok:
•
elektronikus levelezőrendszer,
•
szülői értekezletek, fórumok,
•
közös rendezvények,
•
egyéni beszélgetések, fogadóórák (vezetői, nevelői)
•
a vezetővel való rövid, esetenkénti megbeszélések.
Kérjük, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre a nevelőt a gyermekekkel való
foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és
zavarhatja a nevelés folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a megadott
fórumokon kérjenek.
19) KÖZÖS NEVELÉSI ELVEINK, AZOK KIALAKÍTÁSA
Arra törekszünk, hogy bizalmi kapcsolat alakuljon ki a család és a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni
gyermekfelügyelet, valamint a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde között. Ehhez az első lépés, hogy a szülő
segítse gyermeke beilleszkedését. Tiszteletre, szeretetre, toleranciára, egymás megbecsülésére törekvő nevelési
elveink csak pozitív példán keresztül valósulhatnak meg. Szeretnénk, ha a felmerülő problémák megoldásában a
szülők is ezeket az elveket vallanák. Kerüljék a negatív, indulatos gesztusokat, megjegyzéseket – különösen a
gyermekek jelenlétében. Mutassunk mindannyian példát, hogy később a gyermekek is képesek legyenek toleráns,
szeretetteljes, alkalmazkodó képes magatartást tanúsítani. A nevelési problémákat egymás között beszéljék meg,
a nevelőkkel, vezetővel, dolgozókkal, a megfelelő fórumon, soha ne a gyermek előtt.
20) EGYÉB, A GYÖNGYÖM MINIÓVODA NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET ÉS A
GYÖNGYÖM MINIOVI CSALÁDI BÖLCSŐDE BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK
Tisztaság, biztonság:
•
az épületbe lépés után a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletben és a Gyöngyöm
Miniovi családi bölcsődében mindenki csak váltó cipőben, cipővédőhuzattal - „tutyiban” vagy zokniban
tartózkodhat;
•
a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde
kiszolgáló helyiségeit csak az óvoda dolgozói használhatják, kivéve a pincében lévő, látogatóknak
kialakított mosdót;
•
a gyerekek mosdóit, WC-t csak a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletbe és a
Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődébe járó gyermekek használhatják.
Vendégek, idegenek:
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idegenek a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletben vagy a Gyöngyöm Miniovi családi
bölcsődében csak a vezető tudtával, engedélyével tartózkodhatnak;
•
a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde iránt
érdeklődő szülők, a nyitva tartás alatt, megbeszélt időben ismerkedhetnek a Gyöngyöm Minióvoda
napközbeni gyermekfelügyelettel és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődével is, a megbeszélt kísérő
igénybe vételével;
•
a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyeletben és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsődében
gyakorlati képzésen részt vevő látogatók, a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a
Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde dolgozóinak hozzátartozói.
Telefonhasználat:
•
mobiltelefont mindenki csak az alvás időben, a gyermekek elaltatása után használhat,
telefonhasználatkor a nevelők kötelesek helyettesítéséről gondoskodni;
•
az ellátási időben csak a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi
családi bölcsőde mobiltelefonja lehet bent, annak érdekében, hogy a kívülről kezdeményezett hívást
legyen módja a nevelőknek fogadni. Kérjük, a szülők se telefonáljanak a csoportszobákban!
•

21) A GYERMEK MEGISMERÉSÉNEK ESZKÖZEI, AZ ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló felvételi adatlap kitöltésében és az
időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek
fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.
22) PANASZKEZELÉS
Az ellátást igénybe vevők a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos problémák esetén szóban vagy írásban
panasszal élhetnek, első körben a szolgáltatást nyújtó felé. A szóbeli panaszt a bölcsőde haladéktalanul kivizsgálja
és a lehető legrövidebb időn belül orvosolja. Az írásbeli panaszra 8 napon belül írásban válaszolunk. Amennyiben
a szülő panaszát a szolgáltató felé jelezte, de érdemi választ nem kapott, írásban a fenntartóhoz fordulhat. A
benyújtott panasszal kapcsolatos álláspontot, valamint az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a
panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldi a panaszt tevő felé. Amennyiben a bírálat szülő számára
nem megfelelő, további panasszal az alábbi képviselőknél élhet:
 Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya (1035 Budapest, Váradi utca 15.)
Elérhetősége: (1) 896-0468, (1) 896-0469; gyamhivatala.budapest@bfkh.gov.hu
Ügyfélfogadás egyeztetett időpontban: Hétfő 13.00-16.00, Szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00
 A XIX. kerületi gyermekjogi képviselő: dr. Jásper András
Elérhetősége: +36 20 2266 567; andras.jasper@ijb.emmi.gov.hu
Jogvédelmi terület: Gyermekjog
A panaszkezeléssel kapcsolatban további információ a szolgáltatást nyújtó panaszkezelési szabályzatában
található.
23) EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Házirend súlyos megsértése az ellátást igénybevevő oldaláról a szolgáltatási jogviszony megszüntetésével,
gondozói oldalról a munkavállalói jogviszony megszüntetésével, fejlesztői oldalon az együttműködési jogviszony
megszüntetésével járhat.
A Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde
megállapodásának megkötésére feljogosított képviselője a szülővel, a szerződéskötés napján, az érvényben lévő
házirendet ismerteti, az ellátási szerződés aláírása egyben jelenti a házirend megismerésére és elfogadására tett
nyilatkozatot is. A Házirend egy példányát a Gyöngyöm Minióvoda napközbeni gyermekfelügyelet és a
Gyöngyöm Miniovi családi bölcsőde faliújságján is megtekintheti.
Készült: Budapest, 2019. szeptember 01.
Csuha-Suskó Szilvia, szakmai vezető
Jövő Kezdete Kft. fenntartó képv.-ben.
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2. melléklet: Megállapodás a szolgáltatás igénybevételéről

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről
a Jövő Kezdete Kft által fenntartott – „Gyöngyöm miniovi” Családi Bölcsőde, mint a napközbeni ellátását
biztosító intézmény, képviseletében eljáró: Csuha-Suskó Szilvia (szakmai vezető) – továbbiakban szolgáltató;
másrészről
a családi bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője között – továbbiakban szülő.
1. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:
Neve: ....................................................................................................................... .....................
Leánykori neve: ............................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Lakcíme: .................................................................................................................... ..................
között, az alábbi feltételek szerint.

2. A családi bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek:
Neve: ....................................................................................................................... ..............
Születési helye, ideje: ...................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................. ..................
Lakcíme: .................................................................................................................... ....................
TAJ száma: ………………………………………………………………………………………

3. A családi bölcsődei ellátás kezdete: 2020 év szeptember hó 01. napjától
Az ellátás megszűnésének időpontja: 2021 év július hó 31. napjáig
A gyermek családi bölcsődében történő ellátására szóló megállapodást a felek a fenti időtartamon belül az
alábbiakban meghatározott időszakokra kötik: heti öt napra (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek), 8-16 óráig.
Az időtartam és az igénybevétel időszaka közös megegyezéssel módosítható.
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4. Az ellátás időtartama:
o határozatlan időtartamra: jogosultsági feltételek megszűnéséig. *
o határozott időre: 2020. július 31-ig biztosítja. *
A családi bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében.
* A megfelelő aláhúzandó.
Felek megállapodnak abban, hogy a gyermek a családi bölcsődei szolgáltatást 10 hónapig veszi igénybe, az alábbi
konstrukció alapján:
10 alkalmas havi bérlet: A szülő az adott hónapban maga választhatja meg a nyitva tartási időn belüli
napokat, de a 10 napos bérletet az ellátás kezdetétől számított 30 napon belül a gyermeknek le kell járnia.
Felek megállapodnak abban, hogy a bérlet 1 alkalma minden esetben egy egész napos ellátást jelent.
b) Egész napos, teljes havi ellátás: A szülő egy hónapig, minden munkanap igénybe veszi a szolgáltatást.
Az egész-napos ellátás minden étkezés költségét tartalmazza.
c) Fél napos, teljes havi ellátás: A szülő egy hónapig, minden munkanap, 12 óráig, az ebéd utánig veszi
igénybe a szolgáltatást. A fél-napos ellátás 3x-i étkezés költségét tartalmazza.
A gyermek ellátására szóló megállapodást a felek jelen megállapodás 3. pontjában időtartamon belül az
alábbiakban meghatározott időszakokra kötik: heti öt napra (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek), 8-17 óráig
a)

Az időtartam és az igénybevétel időszaka közös megegyezéssel módosítható.
A beszoktatási időszak alatt a választott konstrukció csak a gyermek „egyedüli” tartózkodásától indul. Kizárólag
a beszoktatási idő alatt, amennyiben a gyermeket adott napon a délutáni alvás előtt elviszik, az a nap fél napos
ellátásnak minősül, és a 10 napos bérletbe, valamint az egész napos, teljes havi ellátásba ennek megfelelően kerül
beszámításra.

5. A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei:
A jogosultsági feltételek megszűnésével (Gyvt. 37/A.§)
Határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam-leteltével.
Jogosultsági feltételek megszűnésével.
Az önkéntesen igény bevett bölcsődei ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője
kérvényezheti, melynek alapján a szakmaivezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés
időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
o Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet
ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei okai már nem állnak fenn.
o Abban az esetben, ha a jogosult az ellátást három hónapig bejelentés nélkül nem veszi igénybe,
A házirend súlyos megsértése: A házirend súlyos megsértésének minősül, ha a szülő a bölcsőde működési rendjét
akadályoztatja. Ebben az esetben a fenntartó gyermekvédelmi intézkedéseket is kezdeményezhet.
o
o
o

A szakmai vezető az önkéntesen igény bevett bölcsődei ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető
panaszról írásban értesíti a jogosultat, vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult vagy
törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül, a fenntartóhoz fordulhat. A
fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.
Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed a térítési díj rendezésére, és az intézmény
tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra.
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6. A családi bölcsődei ellátás keretében a szolgáltatás a gyermek számára az alábbiakat biztosítja:
-

a nevelés és gondozás feltételeit;
testi-lelki szükségletek kielégítését;
a fejlődés és a szocializáció segítését;
a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét;
a játéktevékenység feltételeit;
a szabadban való tartózkodás feltételeit;
állandóságot, egyéni bánásmódot;
egészségvédelmet, egészségnevelést, kulturhigiénés szokások kialakulásának segítését;
a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést;
a családi bölcsődében az étkeztetést a családi étkeztetésnek megfelelően közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak figyelembevételével
biztosítja.

A családi bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja:
-

a házirend megismertetését;
adaptációhoz szükséges időt és feltételeket;
tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről;
megismerhesse a gyermekcsoport életét, napirendjét, a gyermekről vezetett dokumentumokat;
tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon, a gyermekével kapcsolatosan;
a családi bölcsőde működését illetően mondjon véleményt és tegyen javaslatot.

A szülőre vonatkozó rendelkezések:
Szülő vállalja, hogy amennyiben a gyermek étkezésével kapcsolatosan a „Gyöngyöm Minióvi” Családi Bölcsőde
rendjétől eltérő igénye van, úgy azt jelzi szolgáltatónak a jelentkezési adatlapon, illetve későbbiekben felmerülő
igények esetén e-mailben, vagy szolgáltató saját levelező rendszerén keresztül. Rendkívüli igény esetén a
különleges ételek beszerzéséről szülő gondoskodik, azokat átadja szolgáltatónak, aki gondoskodik arról, hogy a
gyermek azt a nap folyamán elfogyaszthassa.
Szolgáltató az ellátás keretében gondoskodik a törölközőről, az ágymenüről, szalvétáról, szappanról. Szülő
gondoskodik a gyermek évszakhoz és időjáráshoz igazodó váltóruhájáról, benti cipőről és kinti játszó cipőről,
valamint a pelenkáról, nedves törlőkendő, papír zsebkendő, speciális igény esetén popsi kenőcsről. A váltóruhát
akként biztosítja, hogy adott évszaknak megfelelő váltóruhából két felszerelést ad át a fali újságon kifüggesztett
időpontokig. A gyermek által használt egy heti adagra vonatkozó mennyiségű pelenkát hetente hétfőnként adja át
szolgáltatónak.
Felek rögzítik, hogy a „Gyöngyöm Miniovi” Családi Bölcsőde házirend szerinti, a gyermekek beérkezésének ideje
reggelente 8 órától biztosított. Szülő a reggeli beérkezéssel kapcsolatosan az alábbiakban vállalja:




reggel legkésőbb 9 óráig a gyermek beérkezik és a „Gyöngyöm Miniovi” Családi Bölcsődében reggelizik;
9 óra után is érkezhet, de ez esetben a szülő a gyermeket otthon reggelizteti meg;
egyéb:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................................

7. A Szolgáltatás formája (megfelelő aláhúzandó):
 Egész napos ellátás 4X étkezéssel
 Fél napos ellátás 3X étkezéssel (reggeli +tízórai + ebéd)
 10 napos bérlet 4X étkezéssel
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8. Az ellátásban részesülők a családi bölcsőde ellátás igénybevételének időtartama és a Fenntartó határozata,
vonatkozó jogszabályok szerinti térítési díj szabályzata figyelembe vételével megállapított személyi térítési díjat
fizetnek. A törvényben meghatározottak szerint (1997. XXXI. tv. 146.§ - 151. §) a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői
felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles, a jogviszony megkezdésének első
napjától.
A Szolgáltatás térítési díja:
A személyi térítési díj havi összegét a szülő/törvényes képviselő köteles a Fenntartó határozata alapján: minden
hó 10.-ig készpénzben vagy átutalással a szolgáltatást nyújtó javára megfizetni. A szülő/törvényes képviselő
tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetén a megállapodás a szolgáltatást nyújtó részéről felmondható
(328/2011. Korm.rend.16. § (1). alapján).
Amennyiben az ellátás kezdete vagy vége indokolja, a díjakat a töredékhónapra arányosan kell kiszámítani.
Banki adatok: Jövő Kezdete Kft. 10918001-00000095-14520004 (Unicredit)
Szülő vállalja, hogy a szolgáltató által felajánlott lehetőségek közül a személyi térítési díjat az alábbiak szerint
fizeti meg:
a) az adott ellátási év, azaz 2019. október 10. napjáig 10 hónapnak megfelelő – teljes összeget, 825.000 Ft,
azaz nyolcszázhuszonötezer forintot, ebben az esetben egy havi (75.000 Ft) kedvezményre jogosult, mely
csökkenti a teljes összeget;
b) az adott ellátási év október 10. napjáig 5 hónapnak megfelelő összeget, 375.000 Ft, azaz
háromszázhetvenötezer forintot (első részlet), az adott ellátási év február 10. napjáig 5 hónapnak
megfelelő összege 375.000 Ft, azaz háromszázhetvenötezer forintot (második részlet), ebben az esetben
fél havi (37.500 Ft) kedvezményre jogosult, mely arányosan elosztva csökkenti az első és a második
részletet;
c) az adott ellátási év október 1. napjától június 10. napjáig 10 havi egyenlő részletben minden hó 10.
napjáig, 75.000 Ft, azaz hetvenötezer forint összegben.
Szülő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése késedelmi kamat megfizetését vonja maga után, illetve a házirend
megsértésének minősül és ismételt előfordulása esetében a megállapodás felmondható. Szolgáltató vállalja, hogy
legkésőbb minden év május 31-ig írásban tájékoztatja szülőt a következő nevelési évre megállapított éves ellátási
díj összegéről.
9. A havonkénti befizetés elmulasztása esetén a fenntartó 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett
személyt írásban értesíti, s kéri az elmaradt térítési díj befizetésére.
10. Kiegészítő szolgáltatások díja
A megállapodás 9. pontjában megállapított térítési díj – kivéve a 10 napos bérlet esetében – magába foglalja a heti
rendszerességgel megrendezett torna (Tappancs torna Vikivel) és zenei (Zenebölcsi Enikővel) foglalkozások díját,
melyek alkalmanként 800 Ft-ba kerülnek.
További, igénybe vehető szolgáltatásaink árai:
- időszakos gyermekfelügyelet – 2.000 Ft/óra, 6.000 Ft/nap (kizárólag a „Gyöngyöm Minióvoda”
napközbeni gyermekfelügyelet és a „Gyöngyöm Miniovi” családi bölcsőde helyeinek megüresedése
esetén)
- úszás – 3.000 Ft/alkalom
- angol oktatás – 1.200 Ft/alkalom
- szülő segítő foglalkozások – a foglalkozás típusát tekintve lehet ingyenes vagy 500 Ft/alkalom
Felek megállapodnak abban, hogy az itt megadott árak tájékoztató jellegűek, valamint azok változtatásának jogát
a szolgáltatást nyújtó fenntartja.
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11. Regisztrációs díj / biztosíték
Felek rögzítik, hogy a következő ellátási év 2020. szeptember 1-től 2021. július 31-ig tart. Szülő vállalja, hogy
amennyiben igényt tart a 2020/2021-es ellátási évre, 2020. július 15-ig, 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint
összegű regisztrációs díjat fizet, mely összeg megfizetésre egy szerződésmódosítás megkötésével egyidejűleg
kerül sor. Ez a biztosíték ugyanakkor a „Gyöngyöm Miniovi” Családi Bölcsőde zavartalan működését hivatott
biztosítani arra az esetre, ha a szülő a 8. pontban rögzített fizetési kötelezettségét elmulasztja. A biztosíték
felhasználása akként történik, hogy 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a szolgáltató az ellátás
biztosítására felhasználja a biztosíték összegét egyúttal e-mailben, vagy a saját levelező rendszeren keresztül
felszólítja a szülőt, hogy a biztosíték összegének megfelelő befizetést eszközöljön a következő hónapban az adott
hónapban esedékes személyi térítési díj összegén felül. A biztosíték összege beszámít az éves ellátási díj
összegébe, amennyiben az ellátási jogviszony nem az ellátási év közben szűnik meg. A beszámításra 2021. július
hónapban kerül sor.
12. Felek rögzítik, hogy a biztosíték összege az ellátási díjba abban az esetben kerül beszámításra, ha a gyermek
az ellátást minimum 12 hónapig igénybe vette. Ebben az esetben az elszámolásra az adott ellátási év utolsó
havában kerül sor.
Felek rögzítik, hogy a biztosíték nem jár vissza akkor, ha a felmondásra azért kerül sor, mert a szülő 30 napon
túli tartozását a biztosíték felhasználását követő hónap befizetési határidejére sem teljesítette, illetve a térítési
díjat a felhasznált biztosíték mértékének megfelelő összeggel az adott hónapban nem egészítette ki, illetve az
ellátását nem vette igénybe, vagy 12 hónapon belül megszüntette.
13. Panaszkezelés
Az ellátást igénybe vevők a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos problémák esetén szóban vagy írásban
panasszal élhetnek, első körben a szolgáltatást nyújtó felé, melyre 8 napon belül írásban választ kapnak.
Amennyiben a szülő panaszát a szolgáltató felé jelezte, de érdemi választ nem kapott, írásban a fenntartóhoz
fordulhat. A benyújtott panasszal kapcsolatos álláspontot, valamint az érdemi döntést/intézkedést pontos
indoklással ellátva a panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldi a panaszt tevő felé. Amennyiben a
bírálat szülő számára nem megfelelő, további panasszal a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály felé, valamint a Budapest XIX. kerületi Gyermekjogi
képviselő felé élhet. A panaszkezeléssel kapcsolatban további információ a szolgáltatást nyújtó panaszkezelési
szabályzatában található.
14. Szülő hozzájárul, hogy gyermekéről a „Gyöngyöm Miniovi” Családi Bölcsődében lévő tartózkodása alatt
fotó, videó készüljön. Szolgáltató ezen képeket a saját szülői rendszeren keresztül akként tárolja, hogy azt szülő
megtekinthesse. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a fotók, videók nyilvános felhasználását megelőzően arról szülőt
tájékoztatja és a szülői levelező rendszeren, vagy e-mailben megadott szülői beleegyezést követően használja fel.
15. A gyermek betegségére vonatkozó rendelkezések
Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza a családi bölcsődébe, a szolgáltatónál köteles
bejelenti a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény
megszűnését. Betegség esetén a gyermek felgyógyulást követő első részvételére orvosi igazolást követően van
lehetőség. Amennyiben a gyermeknek napközben valamilyen okból gyógyszer adagolása szükséges, úgy erre a
szülő által átadott kézzel és aláírt magánokirat alapján van lehetőség, a szolgáltató szakmai vezetését ellátó
mérlegelését követően.
Szülő tudomásul veszi, hogy betegség esetén az étkezés lemondása a hiányzást megelőző munkanapon 12 óráig
lehetséges. Az időben lemondott étkezés díja pedig minden esetben a következő hónapban kerül jóváírásra.
Amennyiben szülő a következő hónapot már nem veszi igénybe, a visszatérítésre nincs mód. Térítési díj
visszafizetésre nincs lehetőség.
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Felek rögzítik, hogy a „Gyöngyöm Miniovi” Családi Bölcsőde dr. Lakos Gábor gyermek szakorvossal áll
kapcsolatban, betegség vagy baleset esetén tőle kér információt. Szülő nyilatkozik, hogy a gyermek betegsége,
vagy sérülése esetén az alább felsorolt személyek közül elérhető személyt, a felsorolás sorrendjében kéri értesíteni:
…………………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

15. Felek rögzítik, hogy a szülői felügyeletet gyakorló személy a házirendet betartja.
A szülő ezúttal írásban nyilatkozik a Gyvt. 33. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtéről, a
nyilvántartáshoz a Gyvt. 33.§. (3). bekezdés b. pontja alapján adatokat szolgáltat, nyilatkozik a jogosultsági
feltételekben, valamint a természetes személyazonosító adatokban beállott változásokról. A szülő vállalja a
szolgáltatóval való együttműködést.
16. Szülő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a 2019. szeptember 1-jétől, a Magyar
Államkincstár által biztosított GINOP-5.3.11-18. – „Kisgyermekeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének
támogatásával” kapcsolatban az alábbiak szerint jár el (megfelelő aláhúzandó):
 igénybe veszi;
 nem veszi igénybe.
17. A szolgáltatást nyújtó nyilatkozik, hogy az ellátásban részt vevő érintettek személyes adatait az Adatvédelmi
és Adatkezelési szabályzatában foglalt módon, az aktuális törvényi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
kezeli. A szabályzat elérhető a www.gyongyomminiovoda.hu weboldalon, valamint a szolgáltatás helyszínén lévő
faliújságon.
Az ellátást igénylő kijelenti, hogy a megállapodásban és a házirendben foglaltakat megismerte, megértette és
aláírásával egyidejűleg egy példányát átvette.

Budapest, 2020. év ……………….. hó ……nap

…………………………….

………………………………….

Szülő/gondviselő

Szakmai vezető
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