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/Dorothy Law Hotte/ 
 

 

 



4 

 

I. Bevezetés 

 

   A Családi Bölcsődében történő gondozás – nevelés célja a Bölcsődei nevelés országos 

alapprogramjával összhangban, „a családban nevelkedő kisgyermekek számára a családi 

nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és 

jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek 

nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, 

kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, 

viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.” 

„A hátrányos helyzetű, a szegény és periférián élő családok gyermekei esetében a 

hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más 

intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A valamilyen kisebbséghez 

tartozó gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben tartása, az 

identitástudat kialakulásának segítése.” 

„A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig, 

minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a 

habilitációt és a rehabilitációt.” Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi 

beilleszkedést. 

Továbbá a bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyerekek elsajátítsák azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan 

viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak 

változásaihoz, a családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva, a koragyermekkori 

intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban a kisgyermekre és 

családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytatva. 

Mindezek megvalósítása a hagyományos értékeket megőrizve, a helyi sajátosságokat 

figyelembe véve történik. 

  Az intézmény hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási 

esélyeinek növeléséhez. 

   Mindezek megvalósítása a hagyományos értékeket megőrizve, a helyi sajátosságokat 

figyelembe véve történik. 

 

Gyermeknevelési módszerünk „titka” az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, 

egyéni fejleszthetőségében keresendő.  
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Családi Bölcsődénk legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben 

töltsék napjaikat ezáltal pótolva a családi nevelés ebben a korban még különösen kiemelt 

szerepét. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori 

sajátosságoknak megfelelő gondozást, nevelést, készségfejlesztést és az önfeledt játékot.  

    A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális 

tevékenységek egyensúlyban legyenek. A szabadjáték rendkívül fontos a gyermek egészséges 

fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi 

eredményt elérni a gyermeknevelésben.  

Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a megfelelő 

mennyiségű és minőségű mozgásra, gondoskodunk a változatos, egészséges étrendről. A 

gyermekek egészségi állapotát védőnő ellenőrzi. 

 

 Programunk befogad mindent, ami szép, ízléses, gyermekközpontú és nem idegen az 

életkortól. A szeretet, a játékosság és a gondoskodás minden formájával igyekszünk 

megnyitni a gyermeki lelket és érzelmet. Mindezt úgy közvetítve, hogy a gyermek közben 

boldog gyermekkorát megőrizhesse. 

 

 Ennek szellemében pedagógiai hitvallásunk az óvodai neveléssel összhangban: 

 

 

„Föl kell emelni az embert saját maga előtt! 

Az első szó, amit a kisgyermekek mondanak az legyen: 

Te szabad, méltóságos embernek születtél.” 

 

 

 

 /Gyergyai Albert/ 
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I.1. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. általános adatai 

 

 

1. Az intézmény neve:     Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2.  

2. Az intézmény alapítója:                          Községi Önkormányzat 

3. Az intézmény fenntartója:               Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

                  Gyöngyössolymos 

4. Az alapító okirat száma és kelte:               104-4/2021. – 2021.12.10. 

5. Az intézmény  székhelye:                           Solymosy Óvoda 

6. Az intézmény címe:                                    3231 Gyöngyössolymos Szabadság u. 164. 

7. Telephelye:                                                 Sólyomfióka Családi Bölcsőde  

8. Telephely címe:                                          3231 Gyöngyössolymos, Jókai u.1.       

9. Az intézmény típusa:                           Családi Bölcsőde   

10. Az intézmény telefon száma:               37/370-005/102 m.  

11. E-mail címe:                                         solymosy@externet.hu 

12. Az intézmény felügyeleti szerve:         Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

13. A felügyeleti szerv címe:                     3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u. 139. 

14. Az óvoda vezetője:                                Bíróné Nádudvari Éva 

15. Óvodavezető helyettes:                        Tóth Éva 

16. Gyermekvédelmi felelős:                      Farkas Gáborné 

17. Az  intézmény bankszámlaszáma:        11739030 - 16741500 

18. Az intézmény adószáma:                      16741500-2-10 

19. Családi bölcsődés csoport száma:         1 

20. Felvehető maximális gyereklétszám:    5+2 fő 

21. Ellátandó célcsoport: 1.5 éves kortól  az 1997. évi XXXI. törvény 42/A. §  

       bekezdéseiben meghatározott időpontig. 

22. Az óvoda és a Családi bölcsőde ellátási területe: Elsősorban Gyöngyössolymos  

       község közigazgatási területe, és igény szerint Heves Megye településeiről bejáró  

       gyermekek ellátása a maximális gyermeklétszám erejéig 

23. A Családi bölcsőde alaptevékenységei: - Gyermekek napközbeni ellátása családi 

                                                                          bölcsődei ellátás útján                                                                                                                                  

24. Szakmai programot benyújtó neve:         Bíróné Nádudvari Éva - óvodavezető 
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I.2. Törvényi szabályozás: 

A program készült: 

 az 1997. évi XXXI. Tv. – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

 2015. évi CCXXIII. Tv. – egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és 

egyéb kapcsolódó törvények módosításáról, 

 a 15/1998.  (IV.30.) NM. r. – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, 

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

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, 

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

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról, 

 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról, 

 Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

 Módszertani levelek, útmutatók, ajánlások, 

 

I.3. Ellátási forma: gyermekek napközbeni ellátása – alapellátás 

 

I.4. Ellátandó célcsoport: 1,5 – 3 év 

 A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 1. csoportjába 1,5 – 3 év közötti gyermekeket 

várunk igény szerint egész napos ellátásra. 

 Sajátos nevelési igény, egészségügyi állapot miatt fennálló különleges gondozást 

igénylő gyermek esetében csak a szakértői vélemények tükrében normál közösségbe 

integrálható gyermek kerülhet felvételre előzetes egyeztetés és a fennálló keretszámok 

függvényében, a hely adta lehetőségek figyelembevételével. 

 

1.5. Ellátás időtartama: 

 A Családi Bölcsődei ellátás időtartama az igénybevétel időtartamától, szülői igénytől 

függően, határozott vagy határozatlan időtartamra kötött lehet. Ennek időtartamát 

minden esetben a szülővel kötött „Megállapodás” tartalmazza. 
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 A Családi Bölcsődei ellátás keretében a gyermek, ha a harmadik életévét január 1-je és 

augusztus 31.-e között tölti be, az adott év augusztus 31.-ig maradhat az 

intézményben.  Ha a harmadik életévét szeptember 1.-je és december 31.-e között tölti 

be, a következő év augusztus 31.-éig maradhat az intézményben, amennyiben a szülő, 

a törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy gyermeke napközbeni ellátását addig az 

időpontig családi bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

 Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi, vagy értelmi fejlettségi szintje 

alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai ellátását az orvos nem javasolja, 

Családi Bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik 

betöltését követő augusztus 31.-ig. 

 A Családi Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

 Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a Családi Bölcsődei ellátását, aki orvosi 

szakvélemény alapján egészségi állapota miatt Családi Bölcsődében nem gondozható, 

vagy szakértői vélemény alapján a többi gyermekkel együtt nem nevelhető.   

 

I.6. Ellátandó terület jellemzői: 

 Igényfelmérés – megelőzi a Családi Bölcsődébe történő beíratást – adott életkorú 

gyerekekről. 

 Tájékozódás, védőnői egyeztetés – megkeresés, szórólap. 

 Helyzetelemzés – várható létszám igényfelmérés alapján. 

 Felvétel – gyermekek felvétele – szükség szerint hirdetés. 

 Gyermeklétszám figyelemmel kísérése, kihasználtság koordinálása. 

 Erőforrások /dolgozói létszám/ ütemezése várható igénybevételtől függően. 

 Szülői igények figyelemmel kísérése – lehetőségek - elvárások összevetése, elemzése, 

hiányosságok pótlása, összhang megteremtése. 

 Fenntartói döntések, változások figyelemmel kísérése, teljesítés. 

 Pályázatok figyelemmel kísérése, források kutatása. 

 

1.7. Gyermeklétszám, férőhelyszám: 

Sólyomfióka Családi Bölcsőde 1: 5 + 2 gyermek  
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 A Családi Bölcsődében a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő 

gyermeket is beszámítva legfeljebb öt gyermek nevelhető, gondozható. (Gyvt. 51/F. § 

(1) bek.) 

 A Családi Bölcsődében, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő 

személyt is alkalmaznak, és sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermeket nem látnak el, legfeljebb nyolc gyermek nevelhető, 

gondozható. (Gyvt. 51/F. § (3) bek. a) pont) 

 Intézményünkben az ellátható gyermeklétszám sajátos nevelési igényű, korai 

fejlesztésre, gondozásra nem jogosult gyermek nélkül maximum 7 fő, az intézmény 

alapterületének sajátossága miatt. 

Sajátos nevelési igényű gyermek esetén: 

Szolgáltatást nyújtó személy alkalmazása mellett segítő személy nélkül: 

 A Családi Bölcsődében, ha egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb négy gyermek nevelhető, 

gondozható. 

 Kizárólag sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermeket látnak el, legfeljebb két gyermek nevelhető, gondozható. 

Szolgáltatást nyújtó személy és segítő személy együttes alkalmazása mellett: 

 egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket 

látnak el, legfeljebb hét gyermek, 

 két sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket 

látnak el, legfeljebb hat gyermek, 

  három sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermeket látnak el, legfeljebb öt gyermek, 

 kizárólag sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermeket látnak el, legfeljebb négy gyermek nevelhető, gondozható. 
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II. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. küldetése: 

II.1. Létrehozás célja: 

   A jelenlegi napközbeni ellátási formák nem képesek minden igényt kielégíteni. Ez adódik a 

megváltozott szülői igényekből, az anyák munkába állását támogató törvényi változásokból. 

Az anyák többségükben gyermekük másfél – kétéves kora körül szeretnének munkába állni. 

Településünkre leginkább ez a tendencia jellemző. A három év alatti gyermekek napközbeni 

ellátása helyben nem megoldott, hisz intézményes formában csak óvoda működik 

településünkön. A helyi önkormányzat látva ezt a problémát családi bölcsődei csoportok 

létrehozásával igyekezett orvosolni ezt a problémát a 2008-2009-es tanévtől indítva. Az új 

törvényi előírásoknak megfelelően ennek az korosztálynak az ellátása családi bölcsődei 

nevelés keretében folytatódik. „Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt 

gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak 

szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési 

önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmény, szolgáltatás bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban 

vagy ellátási szerződés útján.” (Gyvt.94.§ (3a) bek.) 

 

II.2. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. minőségpolitikája: 

   A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. nyitott a társadalmi változások követésére, a 

partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, információ cserére. 

   Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatást igénybevevők és használó elvárásainak kielégítésére 

és a szolgáltatás magas színvonalú biztosítására. 

    Messzemenően tiszteletben tartjuk a gyermekek alapvető személyiségjogait, kiemelt 

szerepet kap a gyermekközpontú szemlélet érvényesítése.  Fontos feladatunk a gyermeki 

személyiség harmonikus fejlesztése, az egyéni igények kielégítése, egyéni képességek 

sokoldalú kibontakoztatása. Kiemelt szerepet kap a családdal közreműködve a gyermek 

személyes szükségleteihez, egyéni sajátosságaihoz, képességeihez igazodó gondozás, 

gondoskodás, a gyermek testi épségének, egészségének megóvása, érzelmi kötelék 

kialakítása, a gyermeki kreativitás és önmegvalósítás biztosítása az ehhez szükséges feltételek 

és lehetőségek megteremtésével. Ehhez biztosítjuk a családias, biztonságérzetet nyújtó meleg 

légkört, a sok szabad játékot, a változatos tevékenységi formákat és mozgás lehetőségét.  

   Életkornak megfelelő szinten hangsúlyozzuk a környezetvédelemmel és 

hagyományápolással összefüggő nevelési szellem kialakítását, ezzel összhangot teremtve 

óvodai nevelésünkkel. 
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    Személyiségünkkel nevelünk, ezért fontosnak tartjuk a folyamatos önképzést, 

továbbképzést, szakmai ismereteink körének bővítését. 

 

II.3. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. küldetése: 

 Valljuk és tiszteletben tartjuk, hogy a nevelés elsődleges színtere a család. Csak a 

családdal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve, családias légkörben, a lehető 

legjátékosabb, legszabadabb, világot minél szélesebb körben megtapasztalható 

kisgyermekkort biztosítva segíthetjük elő a gyermeki személyiség sokoldalú 

kibontakozását, optimális fejlődését.  

 Olyan ellátást kínálunk, ahol a gyermekek biztonságban vannak, ahová szívesen 

járnak, ahol sokféle tevékenységet kipróbálhatnak, élményekkel telve mennek haza. A 

gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe vevő neveléssel igyekszünk 

megkönnyíteni a beilleszkedést, ezáltal elősegítve a későbbi könnyebb óvodai 

átmenetet. 

 Arra törekszünk, hogy a Családi Bölcsőde az óvodához hasonlóan nyitott és keresett 

ellátási forma legyen, amellyel partnereink teljes mértékben elégedettek. Ezért 

igyekszünk korrekt és együttműködő kapcsolatot kialakítani. 
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III. A Családi Bölcsődei nevelés sajátos feltételei: 

III.1. Bemutatkozás: 

A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. az önkormányzat fenntartásában a falu központjában a 

megüresedett körzeti megbízott lakásában lett kialakítva. Az épület zárt udvaros családi 

házban található, jó levegőt biztosító, biztonságos nagy udvarral. 

A belsőtér harmóniát és nyugalmat sugároz, a mesevilágot idéző csoportszobák visszafogott, 

pasztellszínűek, berendezésük gyermekbarát. 

 

III.2. A szolgáltatás formái, köre: - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődei  

                                                             ellátás útján 

III.3. A szolgáltatás feladata: 

Azoknak a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni felügyelete, szakszerű 

ellátása, gondozásának, nevelésének, foglalkoztatásának és étkeztetésének megoldása, 

akiknek a szülei megváltozott életkörülményeik, munkavégzésük, munkaerő piaci képzésük, 

betegségük, vagy egyéb oknak megfelelő elfoglaltságuk miatt gyermekük napközbeni 

ellátásáról nem tudnak gondoskodni, ezáltal segítve munkavállalásukat, életüket.  

Családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal 

hozzájárulva a gyermekek személyiségének teljes kibontakozásához. 

 

III.4. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. nyitva tartása: 

A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. hétfőtől – péntekig, reggel 7 órától délután 16 óráig tart 

nyitva. 

 A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 1. hétfőtől - péntekig tartó ötnapos munkarenddel, 

egész éven át, folyamatosan működik a nyári zárva tartás idejének kivételével. 

 Szükség esetén szülői kérésre az intézményvezetővel és a fenntartóval történő egyeztetés 

alapján a nyitvatartási idő igény szerint módosítható. 

 

III.5. Az ellátás rendszeressége: - rendszeres, folyamatos napközbeni ellátás. 

 Naponta 7.00 órától 16.00 óráig tartózkodhatnak a nappali ellátást igénybevevők az 

intézményben, de a rendszeres ellátás keretében is minden esetben figyelembe vesszük 

az egyéni igényeket. 

 Szükség esetén a benntartózkodás ideje módosítható a szülő írásbeli kérelme szerint, az 

óvodavezető, ill. a fenntartó engedélye alapján. 



13 

 

III.6. Személyi feltételek: 

 Intézményvezető: 

Az intézmény közvetlen irányítója az Óvoda és a Családi Bölcsőde egyszemélyi 

vezetője, aki rendelkezik „A Családi Napközi Működtetésére Felkészítő Tanfolyam” 

elvégzését igazoló tanúsítvánnyal. 

Feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

 Szolgáltatást nyújtó személy – „Saját kigyermeknevelő”-rendszer 

 A csoport gondozási-nevelési feladatainak napi megvalósításáról 1 fő 

szolgáltatást nyújtó személy gondoskodik. 

 A szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a bölcsődei szolgáltatást nyújtó 

személyek képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt 

tanfolyami végzettséggel, „A Családi Napközi Működtetésére Felkészítő 

Tanfolyam” elvégzését igazoló tanúsítvánnyal. (Gyvt. 51/G.§ (1) (2) bek.)  

Feladata:  

 A gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, testi épségének megóvása, 

nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése köré csoportosul. Feladata részletezve 

munkaköri leírásában található. 

 A biztonság és a stabilitás megteremtése érdekében lehetőség szerint ugyanaz a 

személy szoktatja be, majd a családi bölcsődébe járás egész időtartama alatt 

ugyanaz a személy látja el az adott gyermekek, gyermekcsoport gondozási-

nevelési feladatait. Ő kíséri figyelemmel a hozzátartozó gyermekek fejlődését, 

vezeti az ehhez kapcsolódó – Fejlődési naplót -, felelősséggel tartozik a 

rábízott gyermekekért. 

 Kisegítő személy: 

 A szolgáltatást nyújtó személy tevékenységét segíti egy fő állandó kisegítő 

személyzet dajkai végzettséggel.  

Feladata:  

 A gondozási és szervezési feladatok köré csoportosul, illetve a takarítást végzi. 

Feladatait részletesen munkaköri leírása tartalmazza. 

 Helyettesítő személy: 

 Betegség, hiányzás esetén a szolgáltatást nyújtó személy helyettesítése az 

óvodából van megoldva állandó helyettes személyével, aki rendelkezik a 

bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó 
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miniszteri rendeletben előírt tanfolyami végzettséggel, „A Családi Napközi 

Működtetésére Felkészítő Tanfolyam” elvégzését igazoló tanúsítvánnyal. 

Feladatait részletezve munkaköri leírása tartalmazza. (Gyvt. 51/G.§ (4) bek.)  

 Az óvodából szükség esetén az óvodavezető is rendelkezik megfelelő 

végzettséggel, családi bölcsődei gyakorlattal. 

 A kisegítő személy helyettesítése is az óvodából van megoldva szükség esetén. 

Feladata: 

 A szolgáltatást nyújtó személy helyettesítése szükség szerint. A gyermekek 

napközbeni ellátása, gondozása, testi épségének megóvása, nevelése, 

foglalkoztatása és étkeztetése. Feladata részletezve munkaköri leírásában 

található. 

 

III.7. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. tárgyi feltételei: 

 A Sólyomfióka Családi bölcsőde kialakítására 805 m
2
-es ingatlan állt rendelkezésre, 

melyben két csoport került kialakításra.  

 A földszinten kap helyet a gyermekek, a két csoport közös étkezőhelyisége, ami 

egyben délután hazamenetelig játszószoba is, egy gyermek WC, valamint a 

tálalókonyha. 

 A tetőtérben kap helyet a két csoportszoba, vizesblokk a gyermekek számára, és az 

öltözők. 

 A csoportszoba jól felszerelt, a falak egy méter magasságig lemosható burkolattal 

vannak ellátva. Az asztalok, székek, játékpolcok a gyerekek méreteihez igazodnak, a 

berendezés könnyen tisztán tartható, esztétikus. 

 Játékaik, mivel ennek a kornak a fő játéktípusa a gyakorlójáték, ehhez igazodnak. 

Alapjátékaink az autók, babák, állatok, bábok, plüss játékok, könyvek, Duplókockák, 

formaazonosító, összerakó szivacslapok, és egyéb készség és képességfejlesztő 

játékok. Egy-egy játékfajtából több darab is rendelkezésre áll, mivel a korosztály 

játékigényére ez nagyon jellemző. A játékkészlet használódás fokától függően 

pótlódik, illetve a lehetőségek szerint gyarapodik.  

 A gyerekek altatását is ebben a helyiségben oldjuk meg, a vászonborítású fektetőket az 

óvoda biztosítja, melyet szükség szerint gumilepedőkkel látunk el. Az ágyak tárolása 

az öltözőben lévő pelenkázó szekrényben történik. 
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 A helyiséghez külön öltöző és vizesblokk tartozik, melybe beszerelésre kerültek a 

gyermekek méreteihez igazodó mosdókagylók, WC-csészék és egy fürdőkád. 

 Az udvari játékra elkerített, füvesített, árnyékos helyekkel is ellátott udvar áll 

rendelkezésre, számos mozgatható, a gyermeke méreteihez igazodó műanyag játékkal, 

homokozóval. 

 

III.8. Gyermekcsoport szervezése: 

 A gyermekcsoportok megszervezése az intézményvezető feladata. A csoportok 

kialakításánál figyelembe vett szempontok: a Családi Bölcsődében előző évből maradt 

gyermekek aránya, egyenletes létszám biztosítása, életkor aránya, nemek aránya, 

sajátos nevelési igényű gyermekek aránya. 

 A gyermekcsoportok létszáma jogszabály által meghatározott, az előírtnál magasabb 

létszám nem megengedett. 

 A szolgáltatást eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén túlléphető a 

szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett férőhelyek száma. A szolgáltatást 

azonos időben igénybe vevő gyermekek száma azonban ebben az esetben sem 

haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett férőhelyszámot. 

(2015. évi CCXXIII. tv. 30.§ a Gyvt. 100.§ (1) bekezdéssel kiegészítve.) 

 A csoportok vegyes életkorúak. 

 

III.9. Étkezés: 

 A Sólyomfióka Családi Bölcsődébe járó gyerekek étkeztetése az Önkormányzat 

fenntartás alá tartozó „Solymosért Nonprofit Kft” konyhájáról történik.  

 A fertőzések elkerülése érdekében fokozottan szükséges az élelmiszer – higiéniai 

szabályok betartása. 

 Az étrend összeállításáért a Solymosért Nonprofit Kft. élelmezésvezetője felelős. Az 

étrend mindig az gyermekélelmezési törvény aktuális állapotához igazodó, változatos, 

egészséges, a gyermekek életkorát, tápanyagszükségletét, az adott évszak sajátosságát 

figyelembe vevő kell hogy legyen, rendszeresen kiegészítve friss gyümölccsel, 

zöldségfélékkel.  

 Az élelmiszerek, ételek mindig frissen az étkezése előtt kerülnek a csoportba, melyet a 

kijelölt személy /kisegítő személy/ készít a megfelelő helyre. 
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  A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó bő folyadékpótlás biztosított az egész 

nap folyamán. 

 A speciális étkezést igénylő gyermekek ellátása a törvényi előírásoknak megfelelően 

az étkeztetést ellátó önkormányzati étkeztető – Solymosért Nonprofit Kft. - külön erre 

a feladatra jogosult étkeztetővel történő megállapodása keretében helyben biztosított 

szükség szerint. 

 

III.10. Intézményi térítési díj: 

III.10.1. Térítési díj  

 A térítési díj magába foglalja az intézményi térítési díjat, és a személyi térítési díjat. A 

díjmegállapítás folyamatában először az intézményi térítési díjat kell megállapítani, a 

személyi térítési díj az intézményi díj alapján állapítható meg.  

 

III.10.2. Gyermekétkeztetés biztosítása: 

 A Családi Bölcsődei ellátásért a Gyermekvédelmi törvény, valamint 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján 

intézményi térítési díjat kell fizetni.  

 Az intézményi térítési díj a mindenkor érvényben lévő jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, valamint a Fenntartói döntés értelmében külön az étkezésre, és külön a 

gondozás tekintetében kerülhet megállapításra. Ezek figyelembevételével kerül 

megállapításra a személyi térítési díj a hatályban lévő kedvezményi jogosultságokat 

figyelembe véve. 

 A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő díj 2017.01.01.-től csak az étkezési díj 

összegét foglalja magába. A gondozási díj fizetése alól az Önkormányzat a szülőket 

mentesítette.  

  Az intézményi gyermekétkeztetés keretében a családi bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, 

valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést biztosítunk. (Gyvt. 21/A.§ (1) 

bek. a) pont.) 

 A törvényi szabályozás, az önkormányzati határozat értelmében, a Családi 

Bölcsődében halmozottan hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű, vagy 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, vagy ezek együttes fennállását 
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önkormányzati határozattal igazoló gyermek étkezését 100%-ban támogatja az 

önkormányzat a 1/2018. (IX.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

 Ez alapján az étkezési díjból 100% kedvezmény igénybevételére válik jogosulttá 

gyermeke után. 

 100%-os étkezési térítési díj kedvezményére jogosult: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű,  

 a hátrányos helyzetű, 

 vagy ezek együttes fennállását önkormányzati határozattal igazoló gyermek, 

annak családja. 

 50% – os étkezési térítési díj kedvezményére jogosult: 

 három vagy több gyermekes család, 

 tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, 

 átmeneti gondozásba, nevelésbe vett gyermek. 

 Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj 

összegéről a gyermekek napközbeni ellátása esetén a megállapodás megkötésekor.   

 Ezután a szülő írásban nyilatkozik – a 328/2011. Korm.r. 5.sz. melléklet - annak 

elfogadásáról, vagy a díj mérséklése érdekében hiteles bizonylattal (határozat – 

gyermekvédelmi támogatás, nagycsalád, betegség) igazolja jogosultságát annak 

csökkentésére.  

 Az étkezési díj mérséklésének lehetőségét, gyermekvédelmi kedvezmény 

igénybevételét a Községi Önkormányzatnál kezdeményezheti a szülő. Az igénybevétel 

jogosságát határozat formájában az adott település Önkormányzatának jegyzője adja 

ki, melyet a szülő a Solymosért Nonprofit Kft. élelmezésvezetőjének mutat be. 

 A díjfizetés csökkentésére, mentességére szóló igazolásokat a szülők kötelesek a 

Solymosért Nonprofit Kft. élelmezésvezetője részére leadni a mentesség kezdő 

hónapjában. 

 A támogatások megszűnését, az igazolások lejártát a szülő kötelessége figyelemmel 

kísérni, és azt a családi bölcsőde felé jelezni. A lejárat napját követően a kedvezményt 

nem tudjuk figyelembe venni. 

 

III.10.3. Térítési díj befizetése: 
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 Az étkezési térítési díj befizetése mindig a tárgyhót követő hónap 10. napjától három 

munkanapon át történik, reggel 7.00 órától délután 15.00 óráig az élelmezésvezetői 

irodában. 

 Az étkezési térítési díjakat az élelmezésvezető a befizetési napokon készpénzben szedi 

be. 

  

III.11.4. Speciális étkezés: 

 Speciális étkezést igénylő gyermek esetében a diétás étkezés lehetőségét a szülővel 

kötött megállapodás értelmében vagy a szülő biztosítja, vagy az étkeztetést ellátó 

önkormányzati étkeztető külön erre a feladatra specializálódott étkeztető útján. 

 A szülő ebben az esetben köteles folyamatosan kapcsolatot tartani fenn az étkeztető 

élelmezésvezetőjével. Az étkezés lemondása, az étkeztetéssel kapcsolatos problémák 

jelzése a Solymosért Nonprofit Kft. élelmezésvezetőjénél történik. 
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IV. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. csoport Szakmai Programjának bemutatása 

IV.1. A feladatellátás szakmai tartalma: 

   A Sólyomfióka Családi Bölcsődénk 2. ellátott gyermekeink napközbeni tartózkodásához 

nyújt megfelelő intézményi körülményeket folyamatos felügyelet, ellátás mellett a gondozás – 

nevelés szoros egységét, feladatait megvalósítva.                                            

A szolgáltatást nyújtó személy igénybevevőink korának megfelelően tanév elején a Szakmai 

Program irányelveinek figyelembevételével összeállítja éves nevelési - gondozási tervét, 

melyből lebontva, az előző időszakot elemezve, értékelve a csoport fejlődési üteméhez 

igazodó ütemtervet készít el negyedéves elosztásban. Szükség szerint ezt a heti, ill. a napi 

tervezésnél az adott naphoz igazodóan módosítja, a gyermekek egyéni igényeihez, 

adottságaihoz igazítja. 

A gyermekek fejlődéséről személyenként „Fejlődési Naplót” vezet, folyamatosan 

dokumentálva benne az egyéni fejlődés ütemét területenként /testi – szociális - értelmi 

készségek, képességek/, célzott fejlesztési lehetőségeket. 

Feladatellátás módja: - gondozás, 

                                      - nevelés. 

A feladatellátás módját mindig meghatározza az ellátásban részesülő gyermek testi, fizikai, 

mentális állapota, valamint az intézmény adta lehetőségek. A feladatok megvalósításánál 

elsőrendű szempont az egyéni sajátosságok figyelembe vétele, az egyéni bánásmód elvének 

alkalmazása. 

 

IV.2.  Családi Bölcsődei ellátásunk kiemelt alapelvei: 

 Erősítse az anya-gyermek kapcsolatot, a személyiségközpontú nevelés színtere legyen, 

ahol elfogadják, tiszteletben tartják személyiségét, melyben jól érzi magát az 

állandóság elvét figyelembe véve. 

 Szakszerű ellátással biztosítsa a gyermek testi-lelki épségének, egészségének 

megóvását, védelmét a rendszeresség elvét követve. 

 Szabadjáték keretében a gyermekközpontúság megőrzése sok játékkal, kutató, 

felfedező, változatos tevékenykedési lehetőséggel, az egyéni bánásmód, aktivitás, 

önállóság elvét szem előtt tartva. 

 Globális nevelési felfogás melyet a hagyományos tevékenységi területek egységével 

valósítunk meg. Mindig szem előtt tartva a gyermek egyénenkénti fejlődését, a 

folyamatosság, fokozatosság egységes nevelési hatások elvének betartásával. 
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 Pozitív kapcsolat kialakítása a természeti – társadalmi környezettel, a hagyományok 

értékének közvetítésével, melyeket a szokások, cselekvések, érzelmek mintakövetéssel 

történő fejlesztésével valósítunk meg. 

 

IV.3. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. nevelési célja: 

 Azoknak a készségeknek, képességeknek az elsajátítása, amelyek segítik őket abban, 

hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan éljenek saját kulturális környezetükben, 

sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz, mindezt olyan szemlélettel és 

módszerekkel, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.  

 A koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban 

minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytatása. 

 Szeretetteljes, biztonságot nyújtó pozitív érzelmi légkörben harmonikusan fejlődő, 

sokoldalú, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, akik szívesen járnak Családi 

Bölcsődénkbe, jól érzik nálunk magukat.  

 Életkori sajátossághoz igazodó változatos tevékenységek, tapasztalatszerzési 

lehetőségek, játékos tanulás segítségével az én – tudat kialakulásának elősegítése, 

környezetükben koruknak megfelelően eligazodni, önállóan tevékenykedni tudó 

gyerekek nevelése. 

 Mintaértékű nevelői példaadással az erkölcsi és akarati tulajdonságok megfelelő 

irányba való fejlesztése, tiszteletben tartva a gyermek egyéniségét. 

 Közösen átélt élmények, utánzás segítségével a szociális alkalmazkodás, magatartás 

alapjainak lerakása. 

 Jól kommunikáló, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése. 

 A gyermekeket körülvevő környezet megismertetése, változások felfedeztetése, 

természetszeretet kialakítása, hagyományok, értékek megőrzése. 

 

IV.4. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. nevelési alapelvei: 

   Olyan Családi Bölcsőde működtetése, mely a bölcsődei nevelés – gondozás országos 

alapprogramjának alapelveivel összhangban a következő elveket vallja: 

IV.4.1. A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében: 

 törekszünk a család működésének megismerésére, 

  tapasztalt szolgáltatást nyújtó személy segítségével biztosítjuk az anya-gyermek 

kapcsolat ápolását, 
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 feltétel nélküli elfogadással támaszkodunk a család erősségeire, 

 a gyermek megismeréséhez, neveléséhez – gondozásához a családot kiindulópontnak 

tekintjük, ezekhez alkalmazkodva segítjük a gyermek sokoldalú fejlődését, 

 a szülőknek nyújtott egyéni segítségnyújtással támogatjuk a szülői kompetenciák 

erősödését, 

 szükség esetén tanácsadást biztosítunk, felajánljuk szakemberek igénybevételi 

lehetőségét a család életminőségének javítása érdekében. 

IV.4.2. A családi nevelés elsődlegességének tisztelete értelmében: 

 tiszteletben tartjuk, ápoljuk a családból hozott értékrendet, a családi nevelés értékeit, 

hagyományait, szokásait, azokat erősítjük a gyermekekben, 

 lehetőség szerint törekszünk a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, 

 közösen szervezett programok lehetőségével igyekszünk tevékeny részvételt 

biztosítani az intézmény, a csoport életébe való bekapcsolódásra. 

IV.4.3. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása értelmében: 

 figyelemmel követjük a gyermekek egyéni fejlődését, törekszünk az 

esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerésére, 

 fogadóóra keretében a probléma jelzésére a szülő felé, 

 a probléma elfogadtatásra egyéni megkeresés, megbeszélés keretében szükség 

szerint több alkalommal, 

 a szükséges beavatkozások, intézkedések megtételére, szakemberhálózattal 

való kapcsolatfelvételre, 

 a problémák megoldásában a szakemberekkel való együttműködésre, 

 lehetőségeinkhez képest a felzárkóztatásra. 

IV.4.4. A kisgyermeki személyiség tisztelete értelmében: 

 messzemenően szem előtt tartjuk a gyermek testi- lelki épségének megóvását, a 

gyermeki jogok tiszteletben tartását,  

 kiemelt figyelmet fordítunk az inkluzív nevelési szemlélet érvényesülésére, a másság 

elfogadtatására, a különbözőségek iránti tolerancia kialakítására, befogadó légkör 

megteremtésére, szem előtt tartva az etnikai, kulturális, fizikai, mentális képességbeli 

különbözőségeket. 
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IV.4.5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe értelmében: 

 a színvonalas gondozó-nevelőmunka érdekében kiemelten fontos feladatként kezeljük 

példaadó gondozói attitűdünk szem előtt tartását, megfelelő szakmai kompetenciáink 

meglétét, szakmai kompetenciáink fejlesztését, szakmai tudásunk szinten tartását. 

IV.4.6. A biztonság és a stabilitás megteremtése, a fokozatosság megvalósítása 

értelmében: 

 az anyai szerep átvételével, a személyi és tárgyi környezet állandóságának 

biztosításával, alapvető értékek, erkölcsi normák, egységes nézetek, nevelő gyakorlat 

közvetítésével, folyamatos, következetes napirend kialakításával, az egyes 

mozzanatok egymásra építésével törekszünk a gyermek érzelmi biztonságának 

megteremtésére, a jó szokások kialakítására, változások elfogadására, 

 a fokozatosság elvét messzemenően szem előtt tartva támogatjuk a sikeres 

beilleszkedést, alkalmazkodást a családi bölcsődei csoportba, 

 óvjuk, védjük gyermekeinket a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától. 

IV.4.7. Az egyéni bánásmód érvényesítése értelmében: 

  egyénhez igazodóan biztosítjuk a gyermekek szociális és kognitív kompetenciáinak 

sokoldalú, harmonikus fejlődését, az egyéni képességekre alapozva, az egyéni érési, 

fejlődési ütem és szükségletek figyelembevételével, szem előtt tartva az adott gyermek 

pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, kompetenciáinak fejlettségét, mentális 

képességbeli különbözőségét, etnikai, kulturális, vallási hovatartozását, 

 a nevelés – gondozás egységének megteremtésével, elfogadó neveléssel – gondozással 

a gyermekek pozitív megnyilvánulásait támogatva erősítjük önbizalmát. 

IV.4.8. A gondozási helyzetek kiemelt jelentősége értelmében: 

 törekszünk a gondozás – nevelés egységének következetes megvalósítására, 

megtartására, 

 a támogató, biztonságos, bensőséges légkör, intimitás, komfortérzés megteremtésére a 

helyes szokásalakítás érdekében,  

 a gyermek aktivitásra, együttműködésre építve a konfliktusok, feszültségek, 

frusztráció elkerülésére, 

 a gyermeki személyiség kibontakoztatása érdekében a gondozási helyzetekben rejlő 

nevelési lehetőségek széles körű kihasználására, személyes kapcsolatok alakítására. 
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IV.4.9. A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása értelmében: 

 szabadjáték keretében a gyermekek adottságainak, fejlettségének és képességeinek 

megfelelő játékos tevékenységekkel, sokoldalú élmény és tapasztalatszerzés biztosítási 

lehetőségével, önálló bekapcsolódási, döntési, próbálkozási, gyakorlási lehetőséggel, a 

tapasztalatok feldolgozásának segítségével juttatjuk sikerélményhez a gyerekeket, 

 kíváncsiságuk kielégítésével támogatjuk önálló kezdeményezéseiket, támogatjuk őket 

abban, hogy a világ megismerésére nyitottá váljanak, ezáltal megalapozva a spontán 

tanulás kialakulásának igényét, örömét, a megfelelő interakciók, kommunikáció 

biztosításával. 

 

IV.5. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. nevelési feladatai: - gondozás 

                                                                                                     - nevelés.                                                                

A gondozás, a nevelés elválaszthatatlan fogalmak ebben az életkorban, a gondozás minden 

helyzetében nevelés is, valamint játék, játékos ismeret és tapasztalatszerzési lehetőség. 

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

fejlesztése: 

Alapvető feladataink: 

 A család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével.  

 Konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat kialakítása. 

 Szülők megnyerése, nevelési elvek, módszerek, eljárások egymáshoz közelítése. 

 Szülői szemléletformálás, ismereteink, tapasztalataink szülői igényekhez mért 

közvetítése, az intézmény életébe való bekapcsolódás lehetőségeinek keresése, 

biztosítása. 

A szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása ebben az életkorban nélkülözhetetlen feltétele 

a gyermek közösségbe való beilleszkedéséhez, az anyától való elszakadáshoz, az új 

szokásrend átvételéhez, egységes nevelői szemlélet kialakításához. 

A szolgáltatást nyújtó személy példamutató hozzáállása, személyes példamutatása kiemelt 

szerepet kap ebben a folyamatban. Éppen ezért törekedni kell a szülőhöz igazodó 

kommunikációs, mentális, fizikális csatornák megtalálására, a szülők bevonására a Családi 

Bölcsőde életébe lehetőség szerint.  

Elérendő cél: 

 Kölcsönös bizalmon alapuló partneri viszony kialakítása. 

 Problémák felvállalása, közvetítése kölcsönösen. 
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 Aktív részvétel a csoport, az intézmény életében. 

IV.5.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása: 

    Alapvető feladataink: 

 Egészséges, biztonságos környezet kialakítása. 

 A kisgyermekek egyéni szükségleteinek kielégítése: gondozás, nevelés, étkezés, 

pihenés, mozgás, levegőzés. 

 A helyes életritmus, egészségmegőrzés, egészségvédelem szokásainak megalapozása, az 

egészséges táplálkozás, játék, mozgás, szabad levegőn való aktív tevékenység, pihenés 

feltételeinek biztosítása évszakhoz, életkorhoz, egyéni fejlettségi szinthez igazodó 

rugalmas napirend segítségével, szükségletek felismertetése, az ehhez kapcsolódó 

eszközök használatának gyakorlása. 

 A gyermekek komfortérzetének biztosítása személyes, egyéni bánásmód 

alkalmazásával, a gondozási teendők kultúrhigiénés szokásainak közvetítésével kielégítő 

érzelmi állapot biztosítása, esztétikus, rendezett megjelenés, környezet, igényesség 

formálása, megalapozása. 

 Egészséges táplálkozás szokásrendszerének megalapozása. 

 A testi képességek fejlesztése, a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás 

megszerettetése. 

 Egészségvédelem, prevenció. 

 Speciális gondozás, szükség esetén szakember – gyógypedagógus, pszichológus -  

speciális szakember - gyermekorvos, dietetikus, gyermekfogász - bevonása, útmutatás 

alapján történő gondozás – nevelés: korai fejlesztés, gondozás, betegség, sajátos 

nevelési igény, magatartás, vagy más fejlődési problémák, korrektív lehetőségek.  

  Az egészségmegőrzés, egészségvédelem érdekében a napirenden belül, az egyes 

tevékenységek megszervezésénél odafigyelünk arra, hogy a benti játékos mozgási 

lehetőségeken túl az időjárás függvényében naponta biztosítva legyen a gyermekek számára a 

kinti mozgás lehetősége, levegőzés, a szervezet edzése is /séta, napfürdőzés, pancsolás/, mely 

egyben az egészségvédelem elengedhetetlen feltétele is.  

Elérendő cél: 

 Nyugodt, biztonságos környezet megteremtése. 

 Évszakhoz igazodó, rugalmas napirend kialakítása. 

 A helyes életritmus, egészségmegőrzés, egészségvédelem szokásainak megalapozása, 

feltételeinek biztosítása. 
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 Alapvető kultúrhigiénés szokások megalapozása.  

 Prevenció lehetőségének biztosítása.  

IV.5.3. Érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése: 

Alapvető feladataink: 

 A gyermekek és a szolgáltatást nyújtó személyek közötti minőségi interakciók, 

kapcsolatok folyamatos jelenléte. 

 A gyermekek szükségleteire segítően, támogatóan, következetesen reagáló színvonalas 

ellátás biztosítása. 

 Kiegyensúlyozott érzelmi légkör, érzelmi kötődés kialakítása, élmények befogadására, 

érzelmek kifejezésére való ösztönzés, világos, érthető elvárások, határok 

megfogalmazásával, szabályokhoz, szokásokhoz való pozitív viszonyulás kialakításával.  

 Én-tudat kialakulásának elősegítése. 

 Akarati – erkölcsi tulajdonságok fejlesztése, megalapozása a felnőtt példamutató 

viselkedése segítségével, a gyermek pozitív megnyilvánulásainak megerősítésével, 

dicséret, elismerés, pozitív megerősítés alkalmazásával.  

 A közösségbe való beilleszkedés, szocializáció, szociális kompetenciák fejlődésének 

elősegítése, bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok kialakulásának 

elősegítése, a társas együttélés szabályainak megismerése és gyakorlása, az egymásra 

figyelés-, egymás segítése-, együttérzés-, egymáshoz való alkalmazkodással, empátia, 

tolerancia fejlődésének segítése. 

 Szocializációs problémával küzdő gyermekek beilleszkedésének fokozott támogatása 

szükség szerint szakember bevonásával. 

 Helyes, tiszta nyelvhasználattal, személyes példamutatással, ingergazdag környezet 

biztosításával a beszédfejlődés, kommunikációs készségek fejlődésének elősegítése, 

fokozott támogatása.  

     A biztonságos, félelemmentes, derűs mindennapok megszervezése, biztosítása 

nélkülözhetetlen feladatunk a gyermek és gyermek közötti, gyermek és felnőtt közötti érzelmi 

kötődés, érzelmi kontaktus kialakulásához. Nyugodt légkörbiztosításával igyekszünk segíteni 

a pozitív viselkedési formák elsajátítását, megakadályozni a negatív tulajdonságok előtérbe 

kerülését. 

   Mindennap törekszünk a kiegyensúlyozott légkör megteremtésére, melyben számos 

lehetőséget biztosítunk az én – tudat alakulására, a saját határok kipróbálására, az érzelmek, 

az ösztönök irányításának gyakorlására. Az akarat, az erkölcsi tulajdonságok fejlődését is 



26 

 

ezekbe ágyazódva folyamatosan alakítjuk, formáljuk. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert a 

megfelelő érzelmi kötődés, ráhangoltság nélkül a szociális kompetenciák fejlődése 

/közösségbe való beilleszkedés, alkalmazkodás, egymás segítése, stb./, szociális viselkedés 

kialakulása is nehezebben valósítható meg. 

   Ugyanígy az értékek elsajátításában is meghatározó szerepet tulajdonítunk az érzelmeknek. 

Természetesen a pozitív érzelmi légkör nem jelentheti azt, hogy a gyermekeknek mindig 

mindent szabad. Szolgáltatást nyújtó személyeink érzelmekben gazdag, de következetes, 

határozott elvárásokkal igyekeznek jó példát nyújtva átadni, elültetni ezeket az értékeket a 

gyermekekben, hisz csak az a felnőtt képes hiteles képet nyújtani a gyermekek számára, 

akiben az ehhez szükséges tulajdonságok ötvöződnek /együttérzés, figyelmesség, 

segítőkészség, határozottság, mások iránti tisztelet, stb./.  Éppen ezért a szolgáltatást nyújtó 

személyek kiválasztására nagy hangsúlyt fektetünk. 

   Az élmények befogadására, érzelmek kifejezésére való készségek, képességek 

kialakulásának szintén nélkülözhetetlen alapja a személyes példamutatás, a pozitív érzelmi 

légkör. A szolgáltatást nyújtó személyisége ezért is példaként kell, hogy szolgáljon a 

csoportokban. 

   Mindezeknek a tulajdonságoknak a kialakítása a mindennapi tevékenységek folyamatában a 

családdal való szoros együttműködéssel valósítható meg.   

   A szolgáltatást nyújtó személy feladata megtalálni azt a módszert, eszközt, amelynek 

segítségével tényleges együttműködés jöhet létre a gyermek érdekében.  

Elérendő cél: 

 Örömmel érkezzenek a Családi Bölcsődébe, szívesen tevékenykedjenek napközben, 

merjék kinyilvánítani érzelmeiket. 

 Érdeklődjenek társaik és a felnőttek iránt, jelenj meg a társas kapcsolatok iránti 

igényük. 

 Az együttlétek során érvényesüljön viselkedésükben az empátia, a tolerancia. 

 Szívesen kommunikáljanak, az interakciók folyamatosan jelen legyenek a napi 

tevékenységi folyamatokban.  

IV.5.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése: 

     Alapvető feladataink: 

 Inger gazdag környezet, sokoldalú, változatos tevékenység, játékos felfedezés, 

cselekvéses tanulás lehetőségének megteremtése a szolgáltatást nyújtó személy aktív 

részvételével, melyben a gyermek kipróbálhatja önmagát, és fejlődhetnek képességei. 
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 Változatos tapasztalat és ismeretszerzési lehetőségek biztosítás, a gyerekek spontán 

szerzett tapasztalatainak, ismereteinek fejlettséghez, életkorhoz, egyéni sajátossághoz 

igazodó bővítése. 

 A gondozás – nevelés elválaszthatatlan egységében az értelmi képességek fejlődésének 

elősegítése, kibontakoztatása - figyelem, gondolkodás, emlékezet, megfigyelőképesség 

– tájékozódás, élmények feldolgozása a szolgáltatást nyújtó személy aktív, tudatos 

részvételével. 

 Támogató, bátorító, ösztönző nevelői magatartással, odafigyeléssel, viselkedési, 

helyzetmegoldási minták nyújtásával az önálló próbálkozások, önállóság fokozása, 

kreativitás előhívása, önálló véleményalkotásra ösztönzés. 

    Az értelmi nevelés feladatait az életkori sajátosságokra építve, sokoldalú, változatos 

ismeret és tapasztalatszerzési lehetőségek, tevékenységek, formák segítségével valósítjuk 

meg, melyek által a gyermek kíváncsiságát, érdeklődését kielégítve szerezhetnek ismereteket 

a természeti és társadalmi környezetről.  

   Az észlelés, érzékelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás egyaránt fontos tényező 

a megismerő folyamatok fejlődésének folyamatában.  

Gyermekeink harmonikus fejlődése valamennyi értelmi képesség kibontakozását megkívánja. 

Ezek a képességek azonban nem érnek meg maguktól, hanem csak alkotó, aktív 

tevékenységek folyamatában képesek fejlődni. Ezért konkrét érzelmeket is kiváltó 

tevékenykedési lehetőségeket igyekszünk biztosítani számukra, melyek felkeltik és 

fenntartják érdeklődésüket, érzékszerveiket problémamegoldásra késztetik, s nem utolsó 

sorban hozzájárulnak beszédük, kommunikációjuk, kommunikációs készségük 

megindulásához, fejlődéséhez, ezáltal fejlesztve a megismerési folyamatokat. 

  Tehát a napi tevékenységek szervezésénél arra törekszünk, hogy az ismeret és 

tapasztalatszerzési lehetőségek minél változatosabb formában valósuljanak meg kiemelten 

szem előtt tartva az aktivitás, önállóság, pozitívumokra támaszkodás, pozitív megerősítés,  

fokozatosság és az egyéni bánásmód elvét. A tudatosan tervezett tevékenységek mellett a 

spontán adódó lehetőségek kihasználását is nagyon fontosnak érezzük. 

Elérendő cél: 

 Bátran, örömmel, cselekvően vegyenek részt egy-egy tevékenységben, 

tapasztalatszerzési lehetőségben.   

 Merjék kipróbálni készségeiket, próbálják az eszközöket változatosan használni. 

 Merjenek megnyilvánulni, próbálják szóban kifejezni tapasztalataikat. 
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IV.6. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. nevelésének főbb helyzetei: 

   Alapvető szempont családi bölcsődei életünkben, hogy gyermekeink számára a 

mindennapok élményt nyújtóak, motiváló hatásúak, tapasztalatokat biztosítóak legyenek. 

Nem azonos elvárások mentén gondozzuk – neveljük gyermekeinket, figyelembe vesszük 

egyéni sajátosságaikat, kibontakozó képességeiket. Elfogadással, a pozitív minták 

megerősítésével, sok-sok dicsérettel igyekszünk kompetenciáikat, szocializációs készségeiket 

megerősíteni, fejleszteni a rendszeresség elvét folyamatosan szem előtt tartva. Mindezt 

nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben, rugalmas napirend keretein belül igyekszünk 

megvalósítani. Fontosnak tartjuk, hogy a napirenden belül minden gyermek megtalálja a 

helyét egyéni és társas igényeiket kielégítve. A szülői támogatásra, együttműködésre 

kiemelten építünk ezek megvalósításában a partneri kapcsolatok gondozásával, ápolásával. 

IV.6.1. Tanulás: 

Alapvető feladataink: 

 A szabad, elmélyült, önkéntes, spontán játék lehetőségének biztosítása a kíváncsiság, 

érdeklődés felkeltése, az erre épülő tanulás - tapasztalatszerzés érdekében. 

 A kisgyermekkori tanulás színtereinek, a természetes élethelyzeteknek – gondozás, 

játék, tanulás, felnőttekkel, társakkal való együttes tevékenység, közös interakciók, 

kommunikáció – lehetőségeinek sokoldalú biztosítása, előnyben részesítve ezekben az 

utánzás, utánzásos tanulás, spontán játékos tapasztalat és ismeretszerzés, 

szokásalakítás eszközrendszerét. 

 Változatos, életkori sajátosságaiknak megfelelő játéktevékenység biztosítása a valódi 

ismeret, információ és tapasztalatszerzés megvalósulása érdekében, mely ezeken 

keresztül elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát, önmaga határait és 

környezetét. Önmaga határainak kipróbálása, életkornak megfelelő alkalmazkodás. 

 Szociális – társas kapcsolatok fejlesztése, alakítása, egymás iránti érdeklődés, 

kooperáció, egymás segítése - együttműködés, nyitottság a másik iránt, társas 

kapcsolatok, konfliktusok megoldás -.  

 Önmaga határainak kipróbálása, megismerése, életkornak megfelelő alkalmazkodás. 

   A nevelés a csoportunkban természetes élethelyzetekben valósul meg, melyben nincs helye 

a teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretszerzésnek, gyarapításnak. Az egész napot a 

gondozási tevékenységek, a szabadjáték, a játékba ágyazott tevékenységformák, a 

felnőttekkel és a társakkal való együttes tevékenységek, interakciók, beszédre ösztönző 
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helyzetek hatják át, melyek az érdeklődés kielégítésének, a készségek kipróbálásának, a 

„tanulásnak” széles tárházát nyújtják.  

Változatos tevékenykedési, ehhez kapcsolódó tanulási lehetőségeket biztosítunk gyermekeink 

számára, kiemelt figyelemmel életkori, egyéni, speciális sajátosságaikra. Fokozottan szem 

előtt tartjuk a korai fejlesztésre, gondozásra szoruló, sajátos nevelési igényű gyermekek 

egyéni igényeit, a tanulási folyamatra biztosított idő, egyéni segítségnyújtás módjainak 

személyre szabásával. A kommunikatív képességek fejlődéséhez a „beszélő környezet” 

jelenlétét folyamatosan, következetesen biztosítjuk.   

Elérendő cél: 

 Szívesen, örömmel kapcsolódjanak be, vegyenek részt az ismeret és tapasztalatszerző 

tevékenységekben. 

 Fejlődjenek értelmi képességeik, gazdagodjanak ismereteik, tapasztalataik, azok 

jelenjenek meg tevékenységeikben. 

 Merjék kipróbálni saját határaikat. 

 Szociális kapcsolataikat az egymás iránti érdeklődés jellemezze. 

 Merjenek megnyilvánulni, szívesen kapcsolódjanak be a felnőttekkel, társakkal való 

interakciókban, szívesen beszélgessenek, mondják el élményeiket. 

 

IV.6.2. Gondozás 

A gondozási tevékenységek megvalósításával a gyermekek alapvető fizikai, testi szükségleteit 

elégítjük ki. A jó közérzet biztosításának alapja ebben az életkorban a minőségi 

gondozómunka megvalósulása. A gondozás minden helyzetében egyben nevelés is folyik, de 

a nevelés lehetőségei, helyzetei nem korlátozódnak kizárólag csak a gondozási 

tevékenységekre.  

IV.6.2.1. Szobatisztaság: 

Alapvető feladataink: 

 A szobatisztaság feltétele, hogy a gyermek elég érett legyen ahhoz, hogy ingereit 

képes legyen felismerni, visszatartani, míg a WC-hez, bilihez ér, valamint, 

megjelenjen nála a szobatisztaság iránti igénye. 

 Családi Bölcsődénkben a még nem szobatiszta gyermek számára felkínáljuk a 

gyermeknek a bilit, a WC-t, játékosan kedvet igyekszünk csinálni ezek használatához, 

mindaddig, amíg ez sikerrel nem jár. 
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 Soha nem erőszakkal igyekszünk ezt a folyamatot gyorsítani, sokkal inkább 

dicsérettel, a társak példájának kiemelésével, türelemmel, tapintattal, rugalmasan 

alkalmazkodva a gyermek egyéni igényeihez. 

 Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel, az anyával való folyamatos kapcsolattartást a 

szobatisztaság elérése, egységes gondozási attitűd megvalósulása érdekében. 

Elérendő cél:  

 Lehetőség szerint váljanak szobatisztává. 

IV.6.2.2. Testápolás: 

Alapvető feladataink: 

 A gondozási feladatok ellátásának megszervezése különösen kiemelt szerepet kap 

másfél éves korban a Családi Bölcsődébe érkező gyermekeknél.  

 Az otthonnevelkedő kisgyermeket az édesanyja látta el, kialakult egyfajta életritmusa, 

jelzései, amelyekből az anya már tudta a gyermek szükségleteit, kielégítésük módját. 

Ezt a szerepet kell a Családi Bölcsődébe érkezéskor a szolgáltatást nyújtó személynek 

átvennie, megteremtenie azt a belsőséges interakciós helyzetet, melynek alapvető célja 

a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 

 A családdal, az anyával együttműködve igyekszünk egyénhez igazodóan kialakítani a 

helyes életritmust ebben az ellátási formában is, alkalmazkodva természetesen a 

gyermekközösség életritmusához is. 

 A helyes szokások – szobatisztaság, testápolás, öltözködés – kialakítása, az ezekhez 

kapcsolódó tevékenységek napirenden belüli összehangolt megszervezése fontos 

feladatunk.  A testi és pszichés szükségletek kielégítésén túl ez elősegíti az önállóság 

kialakulását, a gyermekek optimális fejlődését. Fontos feladat továbbá ezek 

elsajátításához az elegendő idő, számos gyakorlási lehetőség biztosítása, valamint a 

pozitív megerősítés, dicséret folyamatos jelenléte is. 

 Ezek kialakítása pedig hozzájárul a szociális kompetenciákhoz tartozó egyes 

készségek - együttműködés, egymás segítése -, s az esztétikai érzék kialakulásához, 

formálásához is. 

Elérendő cél:  

 Ismerjék meg a tisztálkodás szabályait. 

 Ismerkedjenek meg a testápolási teendőkkel, és a tisztálkodáshoz szükséges eszközök 

használatával, segítséggel gyakorolják azokat. 
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IV.6.2.3. Öltözködés: 

Alapvető feladataink: 

 Arra törekszünk, hogy a gyermeknek lehetősége legyen próbálkozni az öltözködéssel, 

a ruhadarabok le és felvételével, közben érezze a felnőttek figyelmét, biztatását, 

támogató segítségét. 

 Természetesen a teljes öltözködési folyamatban jelen vagyunk, bemutatással, 

utánzással, egyéni segítségnyújtással támogatva az egyéni fejlődést. 

 Nagyon fontosnak ítéljük meg az elegendő idő biztosítását, a sikeres próbálkozások 

pozitív megerősítését, dicsérettel való jutalmazását, társak felé pozitív minta 

nyújtásának kiemelését. 

Elérendő cél: 

 Ismerjék fel saját ruhájukat, cipőjüket. 

 Próbálkozzanak az öltözködéssel, önállóságuk fejlődjön. 

IV.6.2.4. Étkezés: 

Alapvető feladataink: 

 Az egészséges táplálkozás alapjainak lerakását, szokásrendszerének kialakítását már 

ebben az életkorban elkezdjük, ami nem nélkülözheti az új ízek, egészséges ételek 

bevezetését az étkezésbe, gyümölcs és zöldségnapok beiktatását. Igyekszünk 

kihasználni, hogy a változatosan elkészített, esztétikusan tálalt ételek megkóstolására 

ekkor még hajlandóbbak a gyerekek.  

 Az étkezések a Családi Bölcsőde alsó szintjén található étkezőben, az asztalnál ülve 

folynak. Szükség szerint étkező széket biztosítva az arra rászoruló gyermekeknek. 

 Családi Bölcsődénkben napi négyszeri étkezést biztosítunk a fenntartó alá tartozó 

„Solymosért Nonprofit Kft” konyhájáról. Az étlapot a Kft élelmezésvezetője állítja 

össze.  

 Az ételek összeállításánál, elkészítésénél szem előtt tartjuk a testi fejlődéshez 

szükséges tápanyagszükséglet napi biztosítását, egészséges ételek készítését, a 

törvényi előírásoknak megfelelő korszerű táplálkozás elvárásait. Az étlap, a 

kalóriaérték, allergén anyagok meghatározása előre egy hétre kifüggesztésre kerül a 

faliújságon a Családi Bölcsődében. 

 Az étkezések megszervezésénél oda figyelünk arra, hogy elegendő időt biztosítsunk az 

étkezésekre, ne erőszakoljuk az egyes ételféleségek megkóstolását. 
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 Életkornak meglelően önálló étkezésre bátorítjuk, biztatjuk a gyermekeket, 

megismertetve őket a kulturált étkezés szabályaival, az eszközök megfelelő 

használatának gyakorlásával. 

 A szemléletmód formálás célja az egészségmegőrzés fontosságának kiemelése, 

felismertetése a szülők számára is. 

Elérendő cél: 

 Ismerkedjenek meg a kulturált étkezés szokásaival, szabályaival. 

 Ismerjék meg és gyakorolják az étkezéshez szükséges eszközök használatát. 

 Próbálkozzanak az önálló étkezéssel. 

 Kóstolják meg az új ízeket, jó étvággyal fogyasszák ezeket. 

IV.6.2.5. Fogápolás: 

Alapvető feladataink: 

 A fogszuvasodás megelőzése érdekében fontosnak tartjuk a fogápolást. Életkortól, 

egyéni sajátosságtól függően a helyes szájöblítés, majd a fogmosási technika 

elsajátítását mutatjuk be, gyakoroljuk a gyermekekkel. 

 A fogazat erősítése, érdekében rendszeresen adunk nyers gyümölcsöt, zöldségféléket a 

gyermekeknek, természetesen figyelembe véve az egyéni sajátosságokat. 

Elérendő cél: 

 Legyen igényük a fogmosásra, szájöblítésre. 

IV.6.2.6. Pihenés: 

Alapvető feladataink: 

 A nyugodt pihenés, alvás biztosítása a megfelelő fejlődés elengedhetetlen feltétele 

ebben az életkorban. Ennek lehetőségét egyéni szükséglethez alkalmazkodva 

biztosítjuk a délelőtt és a délután folyamán is.    

Elérendő cél: 

 Életkoruk és egyéni sajátosságaik szerint igényeljék a napi pihenés lehetőségét. 

 Tartsák tiszteletben társaik szükségleteit. 

IV.6.2.7. Levegőzés: 

Alapvető feladataink: 

 A napirenden belül minden alkalmat igyekszünk kihasználni az évszaknak megfelelő 

levegőzés lehetőségeinek kihasználására. 

 Családi Bölcsődénk nagy, füves, zárt udvarral rendelkezik, ezért napi rendszerességgel 

tudjuk biztosítani a szabadban való játszás lehetőségét gyermekeink számára. 
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Elérendő cél: 

 A szabadlevegőn való tartózkodás élmény legyen a gyermekek számára. 

 

IV.6.3. Játék  

Alapvető feladataink: 

 A szabad, elmélyült, önkéntes, spontán játék lehetőségének biztosítása a tanulás, 

tapasztalatszerzés érdekében. 

 A játéktevékenység ösztönzése ötletekkel, kezdeményezéssel, a szolgáltatást nyújtó 

személyek közvetett, következetes, partneri részvételével, az egyéni megnyilvánulások 

ösztönzésével. 

 Természetes élethelyzetek, változatos játéktevékenység, elsősorban életkori 

sajátosságaiknak, pillanatnyi érzelmi, fizikai állapotának megfelelően a játék számos 

fajtájának biztosítása a valódi ismeret, információ és tapasztalatszerzés megvalósulása 

érdekében, mely ezeken keresztül elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát, 

önmaga határait és környezetét.  

 A játéktevékenységeken keresztül a külvilág elemeinek megismertetése, a szűkebb-

tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának biztosítása a 

szabad játékban. 

 A játékon keresztül az egyéni sajátosságokat figyelembe véve a készségek, képességek 

kialakulásának, gyakorlásának biztosítása. 

 Kreativitás és fantázia fejlesztése azáltal, hogy úgy alkalmazzák a játékszereket, 

stilizált eszközöket és bútorokat, anyagokat, ahogyan szükségük van azokra, 

megteremtve saját játékvilágukat, csak szükség szerinti beavatkozással. 

 Szociális – társas kapcsolatok fejlesztése, alakítása, egymás iránti érdeklődés, 

kooperáció, egymás segítése, életkornak megfelelő alkalmazkodás a játékon keresztül. 

 A játékot, a helyes viselkedést támogató, mintát adó játékot segítő módszerek, 

eszközök, értékelés alkalmazása.  

   Családi Bölcsődénkben az egész napot a szabadjáték, a játékba ágyazott tevékenységformák 

hatják át, melyek az érdeklődés kielégítésének, a készségek kipróbálásának, a játéknak, a 

játéknak, a tanulásnak széles tárházát nyújtják. 

   A játék személyiségfejlesztő hatása kimeríthetetlen, egyben nevelőmunkánk 

leghatékonyabb eszköze. Ezen keresztül gyarapodnak a gyermek ismeretei, tapasztalatokat 

szerez a külvilágról, fejlődnek megismerő folyamatai, szocializálódik. A játék egyben a 
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kisgyermekkori tanulás színtere, melyben a tanulás legjellemzőbb formái: az utánzás, a 

spontán játékos tapasztalatszerzés, a szolgáltatást nyújtó személy – gyermek, gyermek – 

gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és szokásalakítás jelennek meg.   

     A játékot a kisgyermekkor egyik legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tartjuk, 

mert ebben teljes személyiségével részt vesz, játszva szerzi meg azokat a készségeket, 

amelyek maradandóvá válnak. Éppen ezért igyekszünk ehhez megfelelő eszközöket, 

motivációt, ötletet biztosítani mindennap számukra. 

    Fontosnak érezzük a gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartását, szükség esetén a 

bekapcsolódást a játékba, együttjátszást a sokszínű játék kialakulásához. 

   A napi játék, játékos tevékenységek megszervezése nagy körültekintést igényel a 

szolgáltatást nyújtó személy részéről. Mindig odafigyelünk arra, hogy megfelelő helyet 

biztosítsunk az egyes gyermekeknek az egyes tevékenységekre, a játék folyamatosságának 

biztosítására, valamint hogy a játékhoz szükséges eszközök mindig rendelkezésre álljanak, és 

átlássa, hogy kinek mire van valóban szüksége. 

   Változatos tevékenykedési lehetőségeket biztosítunk az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével. Odafigyel főként a beszoktatás elején, hogy a gyermekek behozhassák kedvenc 

otthoni játékukat, ezzel is könnyítve a beszokást, a biztonságérzetet fokozva. 

   A játékeszközök épségét rendszeresen ellenőrizzük. A játék befejezésével a nem használt 

eszközöket a gyermekek bevonásával rakjuk vissza a helyére.  

Elérendő cél: 

 Játékukat a felszabadult öröm, önkifejezés jellemezze. 

 Merjenek szerepeket vállalni, merjék eljátszani saját élményeiket, a játékok tartalmát 

saját ötleteikkel, javaslataikkal színesítsék. Jelenjenek meg játékukban megszerzett 

ismereteik, tapasztalataik. 

  Hozzanak létre építményeket, konstrukciókat, maguk által kitalált játékokat, legyenek 

ötleteik. 

 Merjék az eszközöket bátran próbálgatni egy-egy tevékenységben. 

 Vigyázzanak az általuk használt játékeszközökre, használat után, ha szükséges, 

segítséggel rakják a helyére. 

 Jelenjenek meg az egymáshoz való alkalmazkodás csírái játékukban. 

 Játékukat kísérjék egyéni sajátosságaiknak megfelelő kommunikációval. 
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IV.6.4. Mozgás: 

Alapvető feladataink: 

 Optimális feltételek biztosítása a testi képességek, a harmonikus, összerendezett 

mozgásfejlődésének elősegítéséhez.  

 Olyan körülmények megteremtése, melyek fokozzák a gyermekek mozgáskedvét, 

változatos mozgástevékenységre adnak lehetőséget. 

 A nagymozgások, mozgás sorozatok gyakorlási lehetőségének biztosítása, testi 

fejlődésük segítése, testséma egyensúlyérzékük, térérzékelésük egymáshoz való 

alkalmazkodásuk alakítása. 

 A mozgástevékenységekben rejlő érzelmi, értelmi, szocializációs képességek, 

készségek fejlődési lehetőségének tudatos biztosítása, kihasználása. 

    A megfelelően berendezett játéktér, változatos, az életkornak megfelelő játékeszközök, 

udvari játékok, változatos mozgástevékenységek elengedhetetlen feltételei a megfelelő testi és 

mozgáskészségek alakulásának. Helyes szervezéssel biztosítjuk ezeknek az eszközöknek a 

napi rendszeres használatát, ügyelve a gyermekek testi épségének megőrzésére.  

   Fontos feladatunk a mozgás megszerettetése, főleg a nagymozgások gyakorlása, a 

természetes mozgáskedv fenntartása életkornak megfelelő mozgásos játékokkal, 

mozgásaktivitást kiváltó, fokozó eszközökkel, ezáltal elősegítve harmonikus, összerendezett 

mozgás kialakulását, mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek, 

mozgáskoordináció fejlődését. 

  Az egészségmegőrzés, egészségvédelem érdekében a napirenden belül, az egyes 

tevékenységek megszervezésénél oda figyelünk arra, hogy a benti játékos mozgási 

lehetőségeken túl az időjárás függvényében naponta biztosítva legyen a gyermekek számára a 

kinti mozgás lehetősége. 

Elérendő cél: 

 Bátran, örömmel mozogjanak, igényeljék a mindennapi mozgás örömét. 

 Önállóan, vagy szükség szerint segítséggel merjék használni az egyes mozgásos 

tevékenységekhez használható eszközöket. 

 Ismerjék meg határaikat, vigyázva testi épségükre. 

 A közös mozgásélmény megélésével a társas kapcsolataik fejlődjenek. 
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IV.6.5. Vers, mese - mondóka, ének: 

Alapvető feladataink: 

 Irodalmi, zenei érdeklődés felkeltése. 

 Irodalmi, zenei, esztétikai fogékonyság megalapozása a mindennapi verselés, mesélés, 

mondókázás, éneklés biztosításával. 

 Irodalmi, zenei élmények változatos eszközökkel és helyzetekben való feldolgozása. 

 Beszédkedv, énekkedv felkeltése. 

 A gyerekek ösztönös, spontán kezdeményezéseinek erősítése. 

 Kommunikációs készség fejlesztése önálló versmondással, mondókázással. 

 Zenei készségek csíráinak megalapozása, zenei élmények biztosítása, hagyományok 

megismerése, továbbélése. 

   A mesélés, verselés célja a gyermek belső érzéseinek, érzelmeinek kifejezéséhez való 

hozzájárulás, érzelmek megtapasztalása, újraélése, kommunikációs készség fejlődése. 

   A Családi Bölcsőde zenei nevelésének célja, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését az 

éneklés, a zenei tevékenységek iránt, érzékennyé tegye őket környezetük hangjai iránt, az 

együtténeklés örömével gazdagítsa érzelmeiket. 

   A játékba ágyazott ismeret és tapasztalatszerzési lehetőségek, így a – mondóka, mese, vers, 

ének, - szintén a gyermeki képesség fejlődésére szolgáló változatos tevékenységformák. 

Ezeknek a tevékenységeknek a segítségével igyekszünk formálnia gyermek zenei, irodalmi 

ízlését, nyitottabbá, érdeklődővé, befogadóvá tenni a versek, énekek, zenei művek iránt, 

gazdagítani érzelmeit. Ehhez jó segítséget nyújt a magyar népdalok, mondókák, 

gyermekdalok ma is élő, felhasználható világa.  

    Életkornak megfelelően szívesen válogatunk gyermek – gyermek, gyermek - felnőtt között 

kialakuló párbeszédet motiváló játékos halandzsázó szövegek, rövid kis játékos versek, 

játékos népi mondókák, dalok, énekek közül, melyek nagymértékben segítik a 

kommunikációs készség, képzelet, emlékezet kialakulását, fejlődését: beszédindítást, 

folyamatos beszédet, szavak megértését, kiejtés javulását, szókincsbővítést, kommunikálást 

másokkal.  

  A gyermekirodalmi alkotások megszerettetése, a gyermek erkölcsi érzelmeinek, beleélő 

készségének, akusztikus – verbális emlékezetének fejlődése a népmeséken, irodalmi meséken, 

kitalált történeteken keresztül indulhat meg. Azon kívül, hogy számos élménnyel 

gazdagodnak a mesék által, jelentős ismeretszerzési lehetőséget is igyekszünk biztosítani az 

irodalmi alkotások megismertetésével, melyek fejlesztik a szeriális készség, érzelmi, értelmi, 
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erkölcsi készségek, képességek kialakulását, mélyítik az önismeretet, csökkentik a stresszt, 

fejlesztik a képzeletet, kreativitást, gondolkodást, emlékezetet.  

A szolgáltatást nyújtó személyek ezért meghitt helyet alakítanak ki a mesék 

meghallgatásához, a gyermekek által használható könyvek nézegetéséhez. Ezek a könyvek a 

gyermekek által elérhető helyen találhatóak. 

   A bábozás a kisgyermekek által is kedvelt, mindennapokban is gyakran alkalmazott 

tevékenységforma. Nélkülözhetetlen a kommunikáció fejlődéséhez, a beszédindításhoz, a 

folyamatos beszéd kialakulásához, a szép magyar beszéd megismeréséhez, kialakulásához. 

A csoportban található bábok esztétikusak, a gyermek kezének megfelelő méretűek / ujjbáb /. 

A szolgáltatást nyújtó személyek kifejező előadásmódja elengedhetetlen. A bábozást beépítik 

a napi tevékenységek megszervezésénél az új gyerekek fogadására, megnyugtatására, 

altatáshoz, egyéb problémák megoldására is. A délutáni pihenések elején ezeket mindennap 

alkalmazzák a nyugodt hangulat megteremtéséhez.  

   Az énekekhez kapcsolódó játékos mozgásformákkal pedig igyekszünk hozzájárulni a 

mozgás megszerettetéséhez, a finommozdulatok és nagymozgások, ritmusérzék, utánzó 

képesség, mozgáskoordináció fejlődéséhez, valamint a közösségi kapcsolatok alakulásához. 

Az utánzások, a játékos, spontán tapasztalatszerzési lehetőségek jelentősen gazdagítják a 

gyermek személyiségét. 

   A szolgáltatást nyújtó személynek e tevékenység megszervezésénél fontos figyelembe 

venniük, hogy az ezekbe való bekapcsolódás önkéntes, tehát ezeknek a megszervezésénél úgy 

kell helyet biztosítani, hogy a játszó gyerekeket ne zavarják ezek a tevékenységek. Szükség 

szerint a szolgáltatást nyújtó személy változatos eszközöket használ az érdeklődés fokozására. 

Igyekezzen az ezekben rejlő lehetőségeket napi szinten beépíteni a gyermekek játékába, 

tevékenységébe, ill. kihasználni a személyiség fejlődése érdekében a spontán adódó 

lehetőségeket a mindennapok során. 

Elérendő cél: 

 Szívesen, örömmel hallgasson mesét, verset, mondókát, zenei anyagot, elsősorban az 

életkornak megfelelő egyszerű láncmesét, rövid hozzájuk közel álló történetet, játékos 

népi mondókákat, dalokat, énekeket. 

 Szívesen nézegessenek könyveket. 

 Szívesen vegye elő a bábot, merje azt használni. 

 Szívesen játsszon az anyanyelv hangjaival, szavaival, ízlelgesse annak zeneiségét. 

 Szívesen ismételgesse, a halandzsa szövegeket, rövid verseket, mondókákat, énekeket. 
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 A zenehallgatás örömöt okozzon számukra. 

 Merje kifejezni, kísérni egyszerű mozdulatokkal a dalokat, mondókákat. 

 
IV.6.6. Alkotó tevékenységek: 

Alapvető feladataink: 

 Érdeklődés felkeltése, fenntartása az alkotó tevékenységek iránt. 

 Az alkotás örömének megtapasztalása. 

 Megfelelő eszközök biztosítása.  

 Kézmozgás, kéz összerendezett mozgásának finomítása, eszközhasználat készségének 

megalapozása. 

 Esztétikai fogékonyság iránti nyitottság fejlesztése. 

     Az alkotó tevékenység nem kötelező program, felkínált lehetőség, a gyermek egyéni 

igényein alapul önkéntes részvétellel. 

    Az alkotó tevékenységekkel - elsősorban: firkálás, gyurmázás, ragasztás, gyűrés, tépés, 

ujjfestés, vastag ecsettel festés, - a gyermekek látásmódját, vizualitását formáljuk, 

megalapozva esztétikai fogékonyságukat, igényességüket, gazdagítva tér – szín - forma – kép 

képzetüket.  

  Legfontosabb célunk a manuális készség, a finommotorika fejlődésének elősegítése a 

különböző anyagok, technikák használata által. Az önkifejezés egyik lehetőségét jelentse a 

gyermekek számára ez a tevékenységforma. Arra törekszünk, hogy bátran merjék használni az 

eszközöket, melynek nélkülözhetetlen alapja az egyéni bánásmód, technikák, eszközhasználat 

megmutatása, pillanatnyi igénynek megfelelő egyéni segítségnyújtás a fokozatosság elvének 

betartása mellett. 

    A különféle manuális tevékenység megszervezése az eszközök előkészítésével kezdődik, 

amit a megfelelő hely biztosítása követ. Az állandóan használt eszközöknek kijelölt helye van 

a csoportokban, s azok a gyermekek kézmagasságában vannak elhelyezve, hogy azokat 

bármikor elő tudják venni a gyerekek. Az alkalomszerűen használt eszközöket időben készíti 

elő a szolgáltatást nyújtó személy a tudatos tervezésnek megfelelően. Igyekszik változatos 

eszközöket használni az alkotó kedv tudatos felkeltése érdekében.  

   Az elkészült munkákat jól látható helyre rakja ki, hogy a gyermekek a szülővel együtt 

örülhessenek az eredménynek. Ezeket összegyűjtve évvégén a szülőknek odaadja. 

Elérendő cél: 

 Örömét lelje a vizuális tevékenységekben, szívesen használja a különböző ábrázolási 

eszközöket. 
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 Merje megnevezni firkáit, formáit. 

 Rá tudjon csodálkozni saját „alkotására”, tudjon gyönyörködni benne. 

 Legyen képes vigyázni az általa használt eszközökre. 

 

IV.6.7.  Egyéb tevékenységek: 

Alapvető feladataink: 

 A gyermekeket körülvevő természeti – társadalmi környezet megismertetése, ezekkel 

összefüggő jelenségek felfedeztetése. 

 A gyermekekben a környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása a természet 

szépségének felfedezésével, a rácsodálkozás örömének átélésével. 

 Kirándulások során a természetes, eredeti környezetben tapasztalatszerzés, 

élménygyűjtés, egyedi természeti kincseink megismerése élőben, a megfelelő 

viselkedési forma, természetvédelem közvetlen gyakorlása. 

 Alapvető intézményünkben élő hagyományok megismertetése, bevezetése a 

gyermekek mindennapi életébe. 

    Óvodánk egyik fő nevelési célja a természetvédelem és a hagyományápolás. Ennek a 

lehetőségeit, az ehhez kapcsolódó tevékenységi formákat, ismeret és tapasztalatszerzési 

lehetőségeket már a családi bölcsődés csoportban is szeretnénk bevezetni, természetesen 

alkalmazkodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Kisebb séták, mesélés, játékos népi 

mondókák, énekek megismertetése, óvodai ünnepségek megtekintése nyújthat jó alapot a 

későbbi munkához.                                                                                                                       

   Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, melyhez a szolgáltatást nyújtó 

személyek a gyermekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosítanak változatos 

tevékenységeket. Az együttjátszás, együttmunkálkodás teszi izgalmassá a várakozás 

időszakát. 

Elérendő cél: 

 A természeti, társadalmi környezet, valamint önmaguk megismerése által alakuljon 

reális világképe. 

 Percepció fejlődése életkorhoz igazodóan a maguk által felfedezett környezetük 

tárgyainak, jelenségeinek minél több érzékszervvel való megtapasztalása útján. 

 A természetszeretet, természetvédelem alapvető csíráinak elültetése.  

 Érzelmi befogadó képességük gyarapítása a hagyományok életkorhoz közelítő 

átadásával, értékmegőrzés. 
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IV.6.8. Ünnepeink: 

Az ünnepek nagyon fontosak a gyermekek életében már ebben az életkorban is. Erősítik a 

Családi Bölcsődén belüli társas kapcsolatok alakulását, az együttlét örömét, a szeretet érzését, 

mélyítik a felnőttek iránti érzelmeket. Mivel az igazi ünneplés minden gyermeknél elsősorban 

családja körében történik, így nálunk leginkább az ünnepi hangulat előkészítése, az ünnepekre 

való hangolódás a cél. Teszik ezt a szolgáltatást nyújtó személyek a saját kezűleg, vagy 

gyermekekkel készített dekorációk felhasználásával, az ünnepek hangulatát idéző játékok, 

versek, mesék, mondókák, énekek megelevenítésével, játszásával. 

Családi Bölcsődénk ünnepei:  

 Születésnap: megünneplése csoporton belül, az ünnepelt gyermek születésnapja 

környékén. 

 Márton – nap: Az óvodával, a szülőkkel közös Márton napi rendezvény az óvoda 

udvarán, ahová várjuk a legkisebbeket is. Lámpás felvonulás, Márton napi vigadalom. 

 Mikulás: a beöltözött Mikulás a Családi Bölcsőde udvarán végig megy, bekopogtat az 

ablakon, és integetve távozik. A gyerekek csomagot kapnak, amit hazavisznek. 

 Karácsony: a családi Bölcsőde dolgozói által feldíszített karácsonyfa körül kis meghitt 

éneklésre, mesélésre, majd a karácsonyi sütemények elfogyasztására és a közös 

ajándékok kibontására kerül sor. A gyerekek apró kis meglepetést visznek haza. 

 Farsang: jelmezbe öltözve énekléssel, mondókázással kísért játékos ünnepléssel 

köszöntjük a Farsangot. A jelmezbe öltözés nem kötelező, a gyermek, a szülő 

kívánságától függ. A nagy óvodai Farsangra is meghívót kapnak a szülők 

gyermekeikkel. A részvétel önkéntes. 

 Húsvét, locsolkodás: Tojáskeresés a Családi Bölcsőde udvarán, locsolkodás imitálása. 

minden gyermek húsvéti csoki nyuszit vagy tojást kap. 

 Anyák napja: a gyerekek a szolgáltatást nyújtó személyekkel kis meglepetést készítenek, 

melyet az anyukák érkezésekor a feldíszített étkezőben adnak át. 

 Gyermeknap: a gyermekeket megcélzó ünnep általában egy egész hetet átölelő, gazdag 

játékos programokkal.  

 Évbúcsúztató: a szülőkkel közös kis játékdélután a Családi Bölcsőde udvarán, 

palacsinta, gofri sütéssel. 
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IV.6.9. A fejlődés leggyakoribb jellemzői családi bölcsődés kor végére: 

A gyermekek többsége a belső érés, a családi nevelés és a családi bölcsődei nevelés, hatások, 

folyamat eredményeképpen a bölcsődéskor végére eléri az óvodai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szintet. Amennyiben ebben mégis lemaradás mutatkozik, a megfelelő 

eljárás, engedélyezés után még tovább maradhat a gyermek az intézményben. 

Leggyakoribb jellemzők: 

 Környezetében képes tájékozódni, a napirend biztonságot jelent számára, a napirenden 

belül kiismeri magát. 

 Az anyától való elválás már nem okoz gondot. 

 Szocializációja életkorának megfelelő, társas kapcsolatai kialakultak, keresi a társak, 

felnőttek közelségét. 

 Kis segítséggel, de már önállóan is képes elvégezni személyével kapcsolatos 

feladatokat: tisztálkodás, öltözködés, étkezés. 

 Bátran mozog, szívesen kapcsolódik be a változatos mozgásos tevékenységekbe. 

 Szívesen kommunikál, nyílt beszédkedv jellemzi. 

 Általában szoba és ágy tiszta. 

 Szomatikus fejlettsége életkorának megfelelő. 
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V. A napközbeni ellátás megszervezése 

V.1. A napirend kialakítása 

 A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. csoportjában folyó munka egyik legfontosabb 

alapeleme a megfelelő napirend kialakítása a bölcsődés korú gyermekek ellátásában. 

Az a gyermek, aki jól el tud igazodni a napirendben, biztonságban érzi magát, 

szeretetteljes gondozást, odafigyelést kap, jó eséllyel indulhat el az életkorának 

megfelelő önállósodás útján. 

V.1.1. A kialakítás szempontjai: 

 Biztosítsa a gyermek egyéni igényeinek időbeni kielégítését a szolgáltatást nyújtó 

személy segítségével, a közösség életében ugyanakkor áttekinthető rendszer legyen. 

 A gondozási műveletek naponta ismétlődve, ugyanabban az időben és sorrendben 

valósuljanak meg ennek keretében. 

 Alkalmazkodjon a gyermek életritmusához, főként a beszoktatás idején. 

 Fokozottan kerüljön előtérbe az egyéni sajátosságok figyelembevétele, az egyéni 

bánásmód alkalmazása.   

 Biztosítson elegendő időt a gyermeki érdeklődést széles körben kielégítő, változatos 

ismeret, és tapasztalatszerzési lehetőségekre mindennap. 

 Alkalmazkodjon az évszakokhoz, szükségnek megfelelően naponta az időjáráshoz. 

 Vegye figyelembe a nyitvatartási időt. 

 A napirend nem lehet merev, rugalmatlan, a szükségleteknek megfelelően lehet és kell 

szükség szerint változtatni, de soha nem ötletszerűen, hanem mindig körültekintően, 

közös megfontolás, megbeszélés alapján. 

 

V.1.2. A gyermekek napirendjének megszervezése 

 A napirend átgondolt megszervezése nélkülözhetetlen alapja a gyermeki fejlődés, 

önállósodás, személyiség teljes kibontakozásának   

 A napirendet pontosan, és átgondoltan szervezzük meg úgy, hogy elegendő idő jusson 

valamennyi gondozási művelet nyugodt elvégzésére. Az átgondolt szervezés jó alapot 

nyújt a gyermeki fejlődés, önállósodás, személyiség teljes kibontakozásának.  

 A felnőtt nyugalma, odaadó gondoskodása biztonságot nyújt a gyermek számára, 

elősegítve ez által a megszokást, alkalmazkodást. A szolgáltatást nyújtó személy 

munkarendjének összeállítása ennek megfelelően körültekintő, rugalmas.  
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 Az egyes nevelési – gondozási feladatok mennyiségi – minőségi arányának 

kialakításánál figyelembe vesszük a csoporton belül a gyermekek életkori 

megoszlását. Különösen fontos ez kisgyermekkorban, hisz ez az egyik 

legképlékenyebb időszak, amikor szinte napról – napra változik, gazdagodik 

személyiségük. 

 Amíg a szervezésnél a tanév első időszakában több időt biztosítunk a gondozási 

feladatok ellátására, úgy a tanév vége felé már a személyiségfejlesztéshez kapcsolódó 

nevelési feladatok is fontos szerepet kapnak.  

 Elengedhetetlen feltétel a nevelés - gondozás összhangjának megteremtése. Az egyes 

tevékenységek egymásra épülve, rendszeresen biztosítottak a kiszámíthatóságot 

sugallva, egyfajta biztonságot nyújtva a gyermekek számára, ugyanakkor határokat is 

szabva, ami nélkülözhetetlen a közösségben való együttéléshez.  

 A gyermek napirendjét tehát úgy alakítjuk ki, szervezzük meg, hogy a játék, a mozgás, 

a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. 

 

Napirend – Sólyomfióka  Családi Bölcsőde 2. 

        /ősztől – tavaszig / 

7 
00

 –  11 
30           

 A gyermekek folyamatos átvétele 

 Szabadjáték  

 WC-zés, pelenkázás, kézmosás 

 Folyamatos reggeli 

 Játék, kötetlen ismeret és tapasztalatszerzés lehetőségek, tevékenységek 

a szabadjáték keretében 

 Tízórai 

 Levegőzés, udvari játék időjárásnak megfelelően 

 

11 
30  

–  12 
30         

 Készülődés ebédhez 

 WC-zés, pelenkázás, kézmosás 

 Ebéd 

 

12 
30  

–  14 
45 
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 Készülődés a pihenéshez 

 Pihenés 

 

14 
45  

–  16
00   

     

 WC-zés, pelenkázás, kézmosás 

 Folyamatos uzsonna 

 Játék, hazabocsátás 

 

Napirend – Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. 

/ nyári / 
7 

00
 –  11 

30               

 A gyermekek folyamatos átvétele 

 Szabadjáték  

 WC-zés, pelenkázás, kézmosás 

 Folyamatos reggeli, jó idő esetén a fedett terasz alatt 

 Játék a szabadban 

 Tízórai az udvaron 

 Az udvaron is változatos tevékenykedési lehetőség biztosítása 

                               

11 
30  

–  12 
30         

 Készülődés ebédhez 

 WC-zés, pelenkázás, kézmosás 

 Ebéd  

 

12 
30  

–  14 
45 

      

 Készülődés a pihenéshez 

 Pihenés 

 

14 
45  

–  16
00   

     

 WC-zés, pelenkázás, kézmosás 

 Folyamatos uzsonna a fedett terasz alatt 

 Játék az udvaron, hazabocsátás 
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V.2.  A gyermekek hetirendjének megszervezése: 

 Valamennyi tevékenységforma áthatja napjainkat. Nincsenek merev határok.  

 Az ellátást nyújtó személyek feladata hogy tudatosan tervezve és a spontán adódó 

lehetőségeket kihasználva igyekezzenek ezeket változatosan beépíteni a 

mindennapok gyakorlatába.  

 A tevékenységekre jellemző a játékosság, fokozatosság, folytonosság, változatosság és 

komplexitás.   

 A tevékenységek mindig igazodnak a gyermekek egyéni és életkori sajátosságaihoz, 

kialakulóban lévő és kialakult készségeihez, képességeihez, fokozottan előtérbe 

helyezve az egyéni bánásmód elvét, és a differenciálást. 
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Hetirend 

 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Mozgás Mondóka, ének Környezet megismerése 
Alkotó 

tevékenységek 
Vers, mese 

∙ Mozgás 

megszerettetése 

 

∙ Kis és 

nagymozgások 

fejlesztése 

 

∙ Egyensúlyérzék 

fejlesztése 

 

∙ Koordinációs 

készségek fejlesztése 

 

 

∙ Figyelem 

∙ koncentráció 

fejlesztése 

∙ Zene iránti 

érdeklődés  

megalapozása 

 

∙ Örömteli éneklés  

halandzsázás, 

mondókázás 

kialakítása 

 

∙ Zenei hallás, 

ritmusérzék 

fejlesztése 

 

∙ Zenehallgatás: 

zenei ízlés alakítása, 

különféle 

zenei stílusok  

megismertetésé-vel 

 

∙ Hagyományápolás  

∙ alapjainak lerakása 

∙ Önmaguk és a 

körülöttük lévő 

környezet 

megismerése 

változatos 

tevékenységeken 

keresztül 

 

 

∙ Környezettudatos 

magatartás csíráinak 

lerakása 

 

∙ Változások 

felfedeztetése 

 

∙ A természet 

szépségének, 

óvásának 

felfedeztetése 

∙ Változatos 

tevékenység- 

formákkal a 

manuális készség 

fejlődésének 

megindítása 

 

∙ A rajzolás, egyéb 

ábrázolási technikák 

megkedveltetése 

 

∙ Az eszközök 

használatának 

elsajátítása 

 

∙ Finommotoros, 

koordinációs 

képességek 

fejlesztése 

∙ Pozitív érzelmi 

tulajdonságok 

erősítése  

 

∙ A magyar népmese 

világ 

megismertetése, 

megkedveltetése 

 

∙ A visszahúzódó 

gyermekek 

gátlásainak oldása 

 

∙ Beszédindítás, 

beszédkedv 

fokozása 
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VI. Családok támogatásának módszerei és lehetőségei 

VI.1. Szülőkkel való kapcsolattartás: 

   Fő feladatunk a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával erősíteni a partneri viszonyt 

a család és az intézmény között. Nevelésünk a családi nevelésre épül, ezért nélkülözhetetlen 

egymás segítése, a lehetőségeknek megfelelő együttműködés a gyermek harmonikus 

fejlődéséhez. Ehhez feladatunk a gyermek fejlődéséről korrekt tájékoztatást nyújtani a 

szülőknek, lehetőséget adni munkánk megismerésére, közösen keresni a lehetőséget a 

problémák megoldására. Valljuk, hogy a partneri működés feltétele a kölcsönös bizalom, az 

őszinteség, a személyiség jogokat tiszteletben tartó folyamatos, tapintatos kommunikáció.  

A kapcsolattartás lehetséges formái: 

Egyéni kapcsolattartási formák: 

VI.1.1. Családlátogatás: (a család kívánságait tiszteletben tartva) 

 Célja a szülőkkel való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a szülő otthoni környezetben 

való megismerése. 

 Szükség szerint a szolgáltatást nyújtó személy, szülő kezdeményezésére. 

 Halmozottan hátrányos, és hátrányos helyzetű gyermek esetében az óvoda vezetőjével, 

gyermekvédelmi felelősével, a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel. 

VI.1.2. Beszoktatás: 

Családi Bölcsődében „anyás beszoktatással” igyekszünk megkönnyíteni a gyermekek 

családtól, anyától való elválását, nagymértékben szem előtt tartva a fokozatosság, az 

állandóság, a rendszeresség és az egyéni bánásmód elvét. A gyermek és a szolgáltatást nyújtó 

személy között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés fogja segíteni a gyermeket új 

környezetének lefogadásában, megkönnyítve beilleszkedését, mérsékelve a beszoktatást 

kísérő negatív reakciók időbeli elhúzódását. 

A beszoktatás folyamata Családi Bölcsődénkben:  

 A beszoktatás pontos időpontjának megbeszélése a szülővel. Tájékoztatás a 

beszoktatás menetéről, felkészítés a gyermektől való elválásra. A szülő részéről fontos 

elérnünk, hogy a folyamatban együttműködő partnerként vegyen részt. 

 A szülővel történő fokozatos beszoktatás lehetőségének biztosítása. 

 Szülő és gyermeke fogadása játékidőben. 

 A szolgáltatást nyújtó személy megismerteti a bölcsődei személyi és tárgyi 

környezetet és a napirendet. 
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 A szokások megbeszélése, megismerése, gondozási műveletek fokozatos átvétele a 

szülőtől. 

 Egyéni bánásmód alkalmazása – a gyermek egyéni szükségleteihez, fejlettségéhez, 

szokásaihoz igazodva. 

 A gyermek Családi Bölcsődében való tartózkodási idejének fokozatos növelése, vele a 

szülő tartózkodási idejének csökkentése. 

 Problémák, tapasztalatok, kérdések megbeszélése, tanácsadás. 

VI.1.3. Napi kapcsolattartás: 

 Rövid beszélgetés érkezéskor, hazamenetelkor. 

 Célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról, hangulatáról, az 

őt érintő napi történésekről, a csoport, az egyének nyugalmának zavarása nélkül. 

VI.1.4. Fogadóóra, szülői megbeszélés alkalom szerint egyénileg: 

 Célja a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékoztatás, nevelési és 

egyéb problémák megbeszélése. 

 Kezdeményezheti: a szolgáltatást nyújtó személy, a szülő, az intézményvezető. 

 Fontos a megértő, támogató nevelői attitűd jelenléte. 

 Szükség szerint a probléma okától függően szakember részvétele is megengedett. 

Csoportos kapcsolattartási formák: 

VI.1.5. Szülőértekezlet: 

 Célja az adott csoportra vonatkozó tájékoztatás, gyermekeket érintő közösen 

meghozandó döntések előkészítése, csoportos kérdések, problémák megbeszélése. 

 Évente általában két-három alkalommal. 

 Szükség szerint szakember jelenlétének igénybevétele. 

 Érdeklődés függvényében egy-egy témában előadó meghívása. 

VI.1.6. Szülőcsoportos beszélgetés: 

 Célja az egy csoportba járó gyerekek szüleit foglalkoztató nevelési témák 

feldolgozása, évente lehetőség szerint két alkalommal. 

 A szolgáltatást nyújtó személy feladata a pozitív gondolatok megerősítése, 

helyzetkezelési módok megosztása, a beszélgetés egészséges mederben tartása. 

 Személyes szülői kompetenciák erősítése, megélt tapasztalatok átadása, új viselkedési 

formák kipróbálása, szülői összetartozás érzésének erősítése. 
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VI.1.7. Közös ünnepek, szervezett programok: 

 Célja a csoportszokásainak mélyebb megismerése, a csoport, az intézmény életébe 

való bekapcsolódás, szülői kapcsolattartás mélyítése. 

 Szülők időbeli tájékoztatása a közös rendezvények időpontjáról. 

 Személyes meggyőzés a tevékeny részvétel, bekapcsolódás érdekében. 

VI.1.8. Indirekt kapcsolattartási formák: 

 Információs tábla, üzenő füzet, írásbeli tájékoztató, szóbeli meghívás, közösségi 

oldalak. 
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VII. A gyermeki, szülői jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések, az 

igénybevevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme 

VII.1. A gyermek jogai: (Gyvt. 6-8.§) 

 A gyermeknek joga, hogy a Családi Bölcsődében biztonságban és egészséges 

környezetben gondozzák, neveljék. Családi Bölcsődés életrendjét, napirendjét 

életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

 Biztonsága érdekében a Családi Bölcsődében tartózkodása ideje alatt végig 

szolgáltatást nyújtó személy felügyeljen rá. 

 Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét 

biztosítsák, és adottságainak, készségeinek, érdeklődésének, megfelelő gondozásban, 

nevelésben, személyiségfejlesztésben részesüljön. 

 Segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, társadalomba 

való beilleszkedéshez. 

 A fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros 

szerek ellen védelemben részesüljön. 

 Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára a különböző fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek 

nem vethető alá embertelen megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide 

tartozik az étel erőltetése, megvonása, levegőztetés megvonása is. 

 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzet esetén, hogy fokozott 

segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez, és esélyeinek 

növeléséhez. A gyermeket ezért közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés 

nem érhesse. 

 Joga van, hogy adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön. A 

fogyatékos, tartósan beteg gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében, 

állapotának megfelelő fejlesztésben részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. 

 A védelme érdekében eljáró szakemberek - különösen a gyermek bántalmazásának 

felismerése és megszüntetése érdekében - egységes elvek és módszertan 

alkalmazásával járjanak el. 

 Joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, 

a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen továbbá, hogy 
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védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az 

erőszak és a pornográfia. E célok és jogok biztosítása érdekében tilos tizennyolc éven 

aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a 

szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól 

való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, 

jeleníti meg. 

 A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad 

családjától elválasztani.  

  A gyermeknek szükség esetén joga van a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást 

helyettesítő védelemhez. A gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását 

elsősorban befogadó szülőnél kell biztosítani.  Tizenkét év alatti gyermeknél ettől 

akkor lehet eltérni: ha a gyermek tartósan beteg, fogyatékos, a testvéreket nem lehet 

együttesen elhelyezni a befogadó szülőnél, az intézményes elhelyezést a szülő kéri. 

 Vallási, világnézeti, nemzeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák. 

 A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, véleményét korára, 

egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. 

 A gyermek a Családi Bölcsőde eszközeit, berendezéseit, felszerelését ingyen 

használhassa. 

 Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 

 Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 

VII.2. A szülő jogai: (Gyvt. 12. (1-3.) bek. 

 Joga, hogy megismerje az intézmény Szakmai Programját, Házirendjét, Szervezeti 

Működési Szabályzatát, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.  

 Gyermekét a saját családjában gondozza, nevelje. 

 Gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - 

különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az 

egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa. 

 Gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget 

kapjon. 

 Gyermekét annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni. 

 Részt venni gyermeke érdekeit érintő döntések meghozatalában. 
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 A fenntartó segítségét kérni sajátos nevelési igényű gyermeke számára a speciális 

gondozáshoz - neveléshez szükséges feltételek megteremtésében. 

 Joga, hogy folyamatos érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A 

tájékoztatást lehetőség szerint a gyermekkel való foglalkozási időn túl kérheti a 

szolgáltatást nyújtó személytől előzetesen egyeztetett időpontban. 

 A gyermek felvételének elutasítása esetén a fenntartóhoz, a fenntartó képviselőjéhez 

(jegyző) fordulni. 

A nevelésbe vett gyermek szülője, ha szülői felügyeleti joga nem szűnt meg, jogosult arra, 

hogy:  

 Gyermeke szolgáltatást nyújtó személyétől gyermeke neveléséről, fejlődéséről 

rendszeres tájékoztatást, a kapcsolattartáshoz segítséget kapjon. 

 Gyermeke családba való visszailleszkedéséhez segítséget kapjon. 

 

VII.3. A szülő kötelességei: (Gyvt. 12.§ (4) bek. 13.§) 

 Gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát tiszteletben tartani. 

 Gondoskodni gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről. 

 Kötelessége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak 

érvényesítésében. 

 Kötelessége biztosítani gyermeke zavartalan Családi Bölcsődébe járását lehetősége 

szerint. 

 Gyermeke fejlődését figyelemmel követni, és megtenni minden tőle elvárhatót 

gyermeke fejlődéséért. 

 Segíteni a fejlődés folyamatát, valamint gyermeke közösségbe való beilleszkedését. 

 Gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni, szem 

előtt tartva gyermeke életkori sajátosságát. 

 Gyermeke ellátásáért személyi térítési díjat fizetni. 

 Rendszeres kapcsolatot tartani a gyermekével foglalkozó, ellátásában 

közreműködő személyekkel, szervekkel, hatóságokkal, a szolgáltatást nyújtó 

személlyel, s és részére az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást megadni. 

 A szülő kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a Családi Bölcsőde dolgozóinak 

emberi méltóságát és jogait. A szolgáltatást nyújtó személyek, valamint az ő 

munkájukat segítő alkalmazottak a gondozás – nevelés, az egyéb összefüggő 
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tevékenységek során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó 

személynek számítanak. 

 Az intézmény házirendjét betartani. A házirend egy példánya az intézmény 

faliújságára kifüggesztésre kerül.  

A nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásra feljogosított szülője köteles: 

 A gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel, a gyermekvédelmi 

gyámmal a nevelés érdekében együttműködni. 

 Minden tőle elvárhatót megtenni gyermeke családba történő visszahelyezéséért. 

 Tiszteletben tartani az intézményben dolgozó személyeket, valamint köteles 

betartani az intézmény házirendjét. 

 

VII.4. Ellátottak jogainak védelme: 

 A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani. 

 Az intézmény az általa biztosított ellátást olyan módon végzi, hogy tekintettel van az 

ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű 

tiszteletben tartására, különös tekintettel: - az élethez, emberi méltósághoz, 

                                                       - testi épséghez, 

                                                       - testi-lelki egészséghez való jogra. 

 Az ellátásban részesülő gyermek jogainak védelmének érvényesítésére az intézmény 

keretein belül a Szülői Szervezet áll rendelkezésre, melynek működését a Házirend 

szabályozza. 

 A szolgáltatást igénybevevő panasszal élhet az intézmény vezetőjénél: 

                                                  - az ellátást érintő kifogások, 

                          - a gyermeki jogok sérelme, 

                          - a szolgáltatást nyújtó személyek kötelezettség szegése esetén. 

 Panasz esetén az intézmény vezetője 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban 

értesíteni a panasz kivizsgálásnak eredményéről. Ha a panasztevő nem ért egyet az 

intézkedéssel az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat jogorvoslatért. 

 Az ellátás igénybevevőit megilleti személyes adatainak védelme, magánélettel 

kapcsolatos titokvédelem. 

 Az ellátó köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségügyi állapotával, személyes 

körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információról más ellátást 
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igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös 

figyelemmel az ellátást igénybevevő szociális rászorultságának tényére. 

 Az intézményvezető kötelessége gondoskodni a gyermekjogi képviselő nevének, 

elérhetőségének közzétételéről. 

 

VII.5. Szolgáltatást végzők jogainak védelme: 

 A szolgáltatást nyújtó személy büntetőjogi védelem szempontjából, közfeladatot ellátó 

személynek minősül. 

 A munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket köteles biztosítani számukra. 

 A szolgáltatást végzők esetében az ellátottak részéről biztosítani kell, hogy a 

munkavégzésükhöz kapcsolódó megbecsülésüket megkapják, tiszteletben tartsák 

emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék. 

 A munkáltató köteles a szolgáltatást végzők részére szakmai ismereteik 

továbbfejlesztésének lehetőségét biztosítani. 

 A szolgáltatást nyújtó személy védelemre jogosult a vele szembeni jogsértő vagy 

etikátlan bánásmóddal szemben. Szükség esetén védelme érdekében munkáltatójához, 

annak fenntartójához fordulhat. 

A szolgáltatás végzése megtagadható: 

 Ha az igénylő által kért szolgáltatás jogszabályba, szakmai szabályba ütközik. 

 Ha gátló körülmény miatt nem lehetséges az ellátás. 

 Ha az ellátott törvénye képviselője megsérti az együttműködési kötelezettséget. 
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VIII. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. kapcsolatrendszere: 

VIII.1. A környéken működő Családi bölcsődékkel: 

 Kapcsolat felvétel, fenntartás a közeli Családi Bölcsődékkel, információ és személyes 

tapasztalatcsere.  

Kapcsolattartás formái: 

 Látogatások, megbeszélés. 

 Tapasztalatcserék, segítségnyújtás. 

 

VIII.2. A települési önkormányzat védőnőjével, orvosával, jegyzőjével: 

 Védőnővel időszakos kapcsolattartás tisztasági vizsgálat céljából. 

 Az intézmény helyi orvosával, védőnőjével szükség szerint kapcsolattartás probléma 

felmerülése kapcsán, problémák megbeszélése, orvoslása. 

 Jelzés a szolgáltatást nyújtó személy felől, intézményvezető – védőnő – orvos 

egyeztetése, szülővel történő megbeszélés, majd tájékoztatás az önkormányzat 

jegyzője, illetékes szakemberei felé. 

 

VIII.3. Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ: 

 Szükség szerinti kapcsolattartás, problémák megbeszélése, orvoslása. 

 Szóbeli jelzés a szolgáltatást nyújtó személyek, intézményvezető, az óvoda 

gyermekvédelmi felelőse, felé, közös megbeszélés a Gyermekjóléti Központ kijelölt 

szakembereivel. 

 Szükség szerint jelzőlap küldése. 

 Megoldás közös keresése, segítségnyújtás kérése, közös családlátogatás, probléma 

megoldás folyamatos nyomon követése, kölcsönös tájékoztatás. 

 Megbeszéléseken, értekezleteken, szakmaközi tanácskozáson való részvétel meghívás 

alapján. 

 Megbeszélések kezdeményezése szükség szerint.  

 

VIII.4. A Szociális és Gyámhivatal valamint az NRSZH illetékes munkatársaival, 

felülvizsgálatot végző bizottságokkal: 

 Szükség szerinti kapcsolattartás, problémák megbeszélése, orvoslása. 
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IX. Képzés, továbbképzés, szakmai felkészültség biztosítása: 

IX.1. Továbbképzés, képzés: 

 A gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésének alapja a szolgáltatást nyújtó 

személyek naprakész felkészültsége, a törvényi szabályozások követése, a 

változásokhoz, szülői igényekhez való rugalmas alkalmazkodás az ésszerűség határain 

belül, jó kapcsolattartás.  

 A szolgáltatást nyújtó személyek háromévente kötelező szakmai továbbképzésen 

vesznek részt. Ezek beosztását előre meghatározott ütemterv alapján a Továbbképzési 

Program tartalmazza. 

 Munkájukat az óvodapedagógusokkal való közvetlen, rendszeres kapcsolattartás, az 

óvodai értekezleteken való aktív részvétel is támogatja. 

 Az óvodavezető koordinálásával a közelebbi Családi Bölcsődék munkatársaival 

lehetőség biztosítása a szakmai tapasztalatok cseréjére, átadására. 

IX.2. Önképzés: 

 Az önképzés ellátott szakterületük vonatkozásában kiemelt feladat a Családi 

Bölcsődében dolgozó szolgáltatást nyújtó személyek számára is.  

 A szolgáltatást nyújtó személyek figyelemmel kísérik az aktuális szakirodalmi 

könyveket, folyóiratokat, aktuális cikkeket, melyekből igyekeznek új, aktuális 

ismereteket meríteni, azokat beépítve, kipróbálva mindennapi munkájukban. Ehhez 

Családi Bölcsődénk biztosítja a szükséges kiadványok beszerzését, internethasználat 

lehetőségét. 

 

X.1. Dokumentáció készítése, vezetése: 

 Jelenléti ív: 

Vezetése mindig naprakész, követhetőek a hiányzások, összesítést segíti. 

 Fertőző megbetegedések nyilvántartása: 

Fertőző megbetegedés esetén fel kell tüntetni a gyermek nevét, a betegség 

megnevezését, időpontját, tünetek észlelésének helyét, esetleges zárlat idejét, megtett 

intézkedéseket. Évente évszám feltüntetésével új sorszámokat kell kezdeni. 

 Heti étrend: 

Tervezése az élelmezésvezető feladata. Az étlapot ki kell rakni a szülők által jól 

látható helyre. 

 Napirend: 
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Az aktuális napirendet a korcsoport életkori sajátosságait, évszakok változását 

figyelembe véve kell elkészíteni, s azt a csoportszoba melletti faliújságra jól látható 

helyre kifüggeszteni. 

 Házirend: 

A házirend a szülők, a gyermekek és az ellátásban dolgozók jogait és kötelezettségeit 

figyelembe véve tájékoztat a működés kereteiről, az alapellátás feltételeiről, ezen belül 

az elvárásokról és a lehetőségekről. 

 Napi jelenlét nyilvántartása: 

A gyermekekről vezetett napi jelenlét kimutatása. 

 Csoportnapló: 

Ebbe a naplóba vezetik a szolgáltatást nyújtó személyek a nap folyamán történt 

lényeges eseményeket. Naponta új oldalon tüntetve fel a napi dátumot, napi 

eseményeket, egy – egy gyermekre vonatkozó történéseket. A csoportnapló vezetése 

kötelező, tájékoztatást ad a nevelési feladatok tervezéséről, megvalósításáról. 

Tartalmazza a hiányzók nevét, a napi étrendet, az aktuális eseményeket a 

gyermekcsoportban és minden olyan történést, ami az egyes gyermek vagy a csoport 

életét befolyásolja.  

 Üzenő füzet: 

Az üzenő füzet feladata a szülők, illetve a kisgyermeknevelő kölcsönös tájékoztatása.  

Tartalmazza a gyermek és a szülők adatait, elérhetőségeit, gyógyszer- és 

ételérzékenységet. Ebbe kerülnek az adott gyerekre vonatkozó napi rendkívüli 

események feljegyzései, egyéni feljegyzések – szolgáltatást nyújtó személyek 

tájékoztatása, kérései a szülők felé-, illetve a szülői kérések, információk. Abban az 

esetben fontos, ha a gyermek szüleivel az adott napon nincs lehetősége a személyes 

találkozásra.  

 Fejlődési napló: 

A Fejlődési napló a kisgyermek személyiségfejlődését, képességrendszerének 

kibontakozását követi nyomon. Célja az, hogy a szolgáltatást nyújtó személy lássa a 

gyermek önmagához képest történő fejlődését, a változások ütemét és irányát, hiszen 

az egyéni bánásmód elengedhetetlen feltétele a széleskörű gyermekismeret. A 

gyermekekről készített feljegyzésekről a szülők is tájékoztatást kapnak.  

Melléklet: 

 Megállapodás tervezet 

 Házirend 
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XI. Érdekképviselet - Panaszjog gyakorlása 
 

XI.1. Érdekképviseleti fórum megalakítása, működése: 

 A Családi Bölcsődében a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése 

érdekében érdekképviseleti fórumot (Szülői Szervezet) hoznak létre, működtetnek, 

csoportonként egy-egy szülő képviseletével. 

 Tagjait a szülők választott képviselői alkotják. 

 Az érdekképviseleti fórum dönt saját működési rendjéről.  

 A választott, megbízott képviselők és az intézmény vezetője igyekszik összehangolni 

munkáját az intézmény hatékony működése érdekében.  

 A megbízott képviselők és a vezető óvónő tartják a kapcsolatot. Az óvodavezető 

akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes. 

 Az érdekképviseleti fórum kérdéseit, véleményét, javaslatait a választott képviselők 

segítségével juttathatja el az óvoda vezetőjéhez. 

 Döntéseiket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák.   

 Az óvoda vezetőjének az érdekképviseleti fórum képviselőit nevelési évenként 

legalább egy alkalommal, vagy szükség szerint össze kell hívnia, és ezen, tájékoztatást 

kell adnia a Családi Bölcsőde feladatairól, tevékenységéről. Ezt összevonva az óvoda 

Szülői Szervezeti értekezletével együtt tartjuk meg. 

 Az óvoda Szülői Szervezetének gyűléseit az általuk meghatározott és éves 

Munkatervben szabályozott időpontokban tartja. 

 Az óvoda Szülői Szervezeti gyűlésére a Családi Bölcsőde Szülői Szervezetének, 

Érdekképviseletének tagjai minden esetben írásos meghívót kapnak, megjelenésükre 

feltétlenül számítva. Az értekezleteken az óvodával kapcsolatos történések 

megbeszélése mellett, természetesen helyet kap a Családi Bölcsődével kapcsolatos 

témák, kérdések megbeszélése is. 

 Szükség esetén természetesen lehetőség van a Szülői Érdekképviselet 

kezdeményezésére csak a Családi Bölcsődét érintő kérdések, problémák külön 

megbeszélésére, megvitatására, orvoslására a szükséges emberek bevonásával.  

  Az érdekképviseleti fórum megszűnik az intézmény működésének megszűnésével. 

 A Családi Bölcsőde érdekképviseleti fóruma minden esetben megvizsgálja a hozzá 

benyújtott panaszokat, észrevételeket. 
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Intézkedést kezdeményezhet: 

 az intézmény vezetőjénél, az önkormányzat jegyzőjénél, az intézmény fenntartójánál, 

a gyermekjogi képviselőnél, illetve más erre jogosult hatáskörrel rendelkező 

szervnél. 

 Döntési jogot gyakorol: 

 saját működési rendjéről, 

 saját hatáskörébe tartozó ügyekben, 

 szülői képviseletről, kapcsolattartás formáiról. 

Tájékoztatást kérhet, véleményt nyilváníthat: 

 a gyermekeket érintő kérdésekben, ügyekben, 

 a szülőket anyagilag is érintő kérdésekben, 

 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 Szakmai Programról, 

 a Családi Bölcsőde és a család kapcsolattartási rendjének kialakításáról, a 

gyermekvédelmi feladatok meghatározásáról. 

Egyetértési joga van: 

 a Szakmai Program, a Házirend jóváhagyásában. 

Javaslattevő joga van:  

 az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezésében, 

működtetésében, valamint az ebből származó bevételek felhasználásában, 

 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különös tekintettel az 

intézmény egészét érintő kérdésekben. 

 

 

XI.2. Családi Bölcsőde érdekképviseleti fórumának tagjai: 

Fenntartó részéről: 

Az Önkormányzat mindenkori Jegyzője. 

Szülők részéről: 

A Sólyomfióka 1. és Sólyomfióka 2. szüleiből egy-egy fő vállalás függvényében. 

Intézmény részéről: 

Kissné Berdó Erika – szolgáltatást nyújtó személy. 

 

XI.3. Panaszjog gyakorlása: 

A Családi Bölcsőde érdekképviseleti szerve panasszal élhet az intézmény vezetőjénél: 
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 az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

 a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése 

esetén, 

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

törvényes képviselője az óvoda vezetőjénél kérelmezheti, hogy betekinthessen a 

külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi nyilvántartásnak a gyermek 

vonatkozásában kitöltött adatlapjaiba, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

szolgáltatónál, intézménynél keletkezett, illetve részére megküldött, a gyermekkel 

kapcsolatos iratba. Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető. 

 A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 

meghatározottakon túl az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem lehet 

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

ha az a gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembevételére, vagy 

átmeneti nevelésbe vételére irányuló gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek 

elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás megindításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

 

XIV.4. A panasz kivizsgálása: 

 Az intézmény vezetője, illetve az intézmény Szülői Szervezete, Érdekképviseleti 

fóruma a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más 

lehetséges módjáról.  

 A gyermek szülője vagy törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy a Szülői 

Szervezet, Érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 

eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

Gyermekjogi képviselő: 

Név: Nyerges Tibor 

Cím: Észak-magyarországi Regionális Iroda II.  

3300 Eger, Csákány u. 1. fsz.2.  

3300 Eger, Dobó István tér 6/a II. emelet 

Telefon: 20/489- 9625 

E-mail: nyergestibor@freemail.hu 

Fogadóóra: Szerda 13.00 – 16.00 óra 
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XII. A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. szolgáltatásáról szóló tájékoztatás módja 

 

 A szolgáltatásról, működésről tájékoztatni kell az igénybevevőket, érdeklődőket. 

 A tájékoztatás célcsoportja: a szolgáltatást potenciálisan igénybevevők köre. 

 A tájékoztatás célja: hogy az ellátandó személyek megfelelő információt kapjanak az 

igénybevétel jelzésének módjáról, az intézmény működéséről, tevékenységéről. 

 A szolgáltatás helyi közzétételének módja, formái:  

 faliújság, hirdetőtábla, 

 az intézmény honlapja, 

 szórólap, 

 védőnői tájékoztatás, 

 helyi újság, hírmondó. 

 

 A Szakmai Program minden olyan információt tartalmaz melyek alapján az intézmény 

működése ismertté válik. Ennek érdekében a Szakmai Programot nyilvánosságra 

hozzuk, kifüggesztésre kerül a Családi Bölcsőde faliújságján jól látható, hozzáférhető 

helyen, valamint az óvodában az óvónői irodában nyomtatott formában is 

megtekinthető. Minden érdeklődő személyesen tájékozódhat a dokumentumokban 

található információkkal kapcsolatban. 

 

 Munkatársaink a szolgáltatásról szóló tájékoztatás érdekében folyamatosan 

gondoskodnak az elkészült szóróanyagok közvetítéséről, terjesztéséről, átadásáról. 

 

 A védőnővel napi kapcsolatot tartunk, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, közösen 

megbeszéljük az aktuális híreket a propagálással kapcsolatban, a védőnő pedig 

családlátogatásai során közvetíti azokat az illetékes személyek felé. 

 

 A helyi önkormányzat hirdetőtábláján elhelyezett szórólapok is betöltik a tájékoztatás 

lehetséges funkcióját az érintettek felé. 

 

 Lehetőség szerint a félévenként megjelenő helyi újságban is igyekszünk 

megismertetni, népszerűsíteni intézményünket a lakossággal. 
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XIII. Záró rendelkezések 

 

 A Szakmai Program a jóváhagyás napján lép hatályba. 

 A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti a Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2.  

……………/……………számú, ………………………….keltű Szakmai Programja. 

 Az intézmény Szakmai Programja, Szervezeti Működési Szabályzata, valamint 

Házirendje nyilvános dokumentumok, amelyeket a szülők és érdeklődők 

megtekinthetnek, állást foglalhatnak. A dokumentumokban foglaltakról tájékoztatást 

az óvodavezető, és a szolgáltatást nyújtó személyek adhatnak. 

 A Szakmai Programot, a Szakmai Program egyes elemeinek megváltozását, 

módosítását igénylő jogszabályi, módszertani változás esetén módosítani szükséges. A 

módosítás a mellékletben kerül lefűzésre. 

 A Szakmai Program személyi hatálya kiterjed az ellátottakra, a Családi Bölcsőde 

alkalmazottaira, a Családi Bölcsődével kapcsolatba kerülő személyekre. 

 

 

Gyöngyössolymos,……………………………. 

 

 

                                                                                           ……………………………………… 

                                                                                                         intézményvezető 
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Legitimációs záradék 

Szakmai Program elfogadása az alkalmazotti közösség részéről 

 

A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. alkalmazotti közössége és a Solymosy Óvoda 

alkalmazotti közössége a Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. Szakmai Programját a ……….. év 

………………………… hó ………. napján tartott határozatképes ülésén ……….. %-os 

igenlő szavazattal,…………./………….számú határozatával elfogadta. Az elfogadás tényét a 

Sólyomfióka Családi Bölcsőde alkalmazottai, és a Solymosy Óvoda alkalmazotti 

közösségének képviselője az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 

 

....................................................                             ……………………………..……………                 

Solymosy Óvoda alkalmazotti  

közösségének  képviselője                                      …………………………………………… 

                                                                                             Szolgáltatást nyújtó személyek   

 

                                                                                  …………………………………………… 

                                                                                                  Kisegítő személy                                   

                                                                                        Sólyomfióka Családi Bölcsőde   

                                                                                              alkalmazotti közössége 

 

 

 

                                                                                       ………………………………... ……… 

                                                                                                         Intézményvezető 
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Legitimációs záradék 

Szakmai Program elfogadása a Fenntartó részéről 

 

 

Az elfogadott Szakmai Program felterjesztésének napja a fenntartó felé: 

…………………………………..…………………………………………………………… 

 

Kelt: Gyöngyössolymos,…………………...                            ……………………….……… 

                                                                                                                  Óvodavezető 

 

 

A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. módosított Szakmai Programját a Fenntartó   

Önkormányzat a ………./……………..…számú, …………………………….kelt  

határozatával jóváhagyta. 

 
 

 

Kelt: Gyöngyössolymos, ……………….        

 

 

                                                                                        ……………………………………….. 

                                                                                          Fenntartó    
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Véleményezési nyilatkozat 

 

Szakmai Program elfogadása a Szülői Szervezet részéről 

 

A Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. Szülői Szervezetének Elnöke a Sólyomfióka Családi 

Bölcsőde 1. Szakmai Programjának elfogadásához, magasabb jogszabályban meghatározott 

kérdések rendelkezéséhez a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban 

meghatározottak szerint gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem 

fogalmazott meg. 

 

 

 

Kelt: Gyöngyössolymos,…………………………. 

 

 

 

                                                                        …………………………………………… 

                                                                                         Szülői Szervezet elnöke 
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1. számú melléklet 

 

 

 

Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2.   

                                       Megállapodás – szolgáltatás igénybevételéről 

 

 

Az intézmény hivatalos adatai 

Székhely intézmény neve: Solymosy Óvoda 

Székhely intézmény címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság ú. 164. 

Telefon: 37/370-005/113, 114 m. 

E-mail: solymosy@externet.hu 

OM azonosító: 031394 

Statisztikai törzsszám: 647250 

Adószám: 16741500-2-10 

Számlavezető bank: OTP Bank - Gyöngyös 

Telephely intézmény neve:  Sólyomfióka Családi Bölcsőde 1. 

Telephely intézmény neve:  Sólyomfióka Családi Bölcsőde 2. 

Telephely intézmény címe: 3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór ú. 1. 

Telefon: 37/370-005/102 

Intézmény Fenntartója: Községi Önkormányzat Gyöngyössolymos 

Fenntartó címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság ú. 139. 

Telefon: 37/370-389, 37/370-005 

Alapító okirat száma, kelte: 104-4/2021 – 2021.12.10. 

Intézmény felügyeleti szerve: Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

Intézmény felügyeleti címe: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság ú. 139. 

Intézmény jogállása: Szakmailag önálló, önállóan gazdálkodó 

 

 
Gyermek és az Anya adatai Törvényes képviselő - Apa adatai 

Gyermek neve: Törvényes képviselő neve: 

Taj szám: Szül.hely, idő: 

Szül.hely, idő: Anyja neve: 

Anyja neve: Lakóhely: 

Lakóhely: Tartózkodási hely: 

Tartózkodási hely: Apa neve: 

Anya neve: Születési név: 

Születési név: Szül.hely, idő: 
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Szül.hely, idő: Anyja neve: 

Anyja neve: Lakóhely: 

Lakóhely: Tartózkodási hely: 

 
 

Az ellátás adatai 

Az ellátás kezdetének 

időpontja: 

 

Az ellátás időtartama: határozatlan idejű ellátás  

határozott idejű ellátás……………………………………….. 

A gyermek 3 éves korának betöltését követő hónap első 

napjáig, de legkésőbb a 3. életév betöltését követő tanév 

végéig. ………………………………………………………. 

Az ellátás végének 

időpontja: 

 

 

 

Nyújtott szolgáltatások, ellátások: - a gyermek napközbeni ellátása, felügyelete, 

                                                             gondozása, 

                                                           - nevelése, foglalkoztatása,  

                                                           - étkeztetése. 

Ellátás módja: egésznap, félnap, délelőtt ebéddel/ebéd nélkül, félnap délután 

ebéddel/ebéd nélkül 

Nyitvatartási időn kívüli gyermekfelügyelet térítési díj ellenében, előre történő egyeztetéssel 

igényelhető. 

 

 

Ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályok: 

 A Családi Bölcsődei ellátás megszűnik a határozott idejű elhelyezés leteltével, 

jogosultsági feltételek megszűnésével. 

 Az ellátás megszűnik a gyermek 3 éves korának betöltését követő hónap első napján, 

de legkésőbb a 3. életév betöltését követő tanév végén. 

 Ha a gyermeket másik Családi Bölcsőde vette át, az átvétel napján, és a szülő írásban 

bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon. 

 Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje 

alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem 

javasolja, családi bölcsődei ellátás keretében nevelhető, gondozható a gyermek 

negyedik életévének betöltését követő augusztus 31.-éig, ellátása ezután szűnik meg. 

 A családi bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti, ellátása ezután 

szűnik meg. 

 Az ellátás időtartamának teljesülése esetén a megszűnő ellátásról a szülővel előzetes 

egyeztetés történik, melyről a szülő ezután írásbeli értesítést kap. 

 A szolgáltató tevékenységével felhagy, melyről a szolgáltató a megszűnést megelőző 

három hónappal értesíti a szolgáltatást igénybe vevőt. 

 

 

Térítési díj 

Térítési díj fizetésére kötelezett 

neve: 
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Térítési díj fizetésére kötelezett 

lakcíme: 

 

Személyi térítési díj összege:  

 Étkezési díj: 

 

 

 

 

 A személyi térítési díj várható összegéről előzetes tájékoztatás a gyermek 

felvételének megbeszélésekor történik. 

 Étkezési díj mérséklésének lehetőségét, gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételét 

a Községi Önkormányzatnál szükséges kezdeményezni az arra rászoruló szülőnek. 

 Az önkormányzati határozat alapján, gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság, 

halmozottan hátrányos helyzet, vagy hátrányos helyzet megállapítása alapján a szülőt 

gyermeke családi bölcsődei étkezéséhez 100%-os támogatás, ingyenes étkezés 

lehetősége illeti meg a megállapított jogosultság teljes idejére. 

 Az ezekről szóló határozatot a Solymosért Nonprofit Kft. élelmezésvezetőjéhez 

szükséges benyújtani a gyermek felvételekor, illetve öt napon belül jelezni, ha ebben 

változás következik be. 

 A három és több gyerekes, tartósan beteg vagy fogyatékos, átmenetei gondozásban 

lévő, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél elhelyezett, nevelésbe, vagy védelembe vett 

gyermek esetében a gyermek étkezési díja 50% kedvezmény figyelembe vételével 

kerül megállapításra. 

 A szükséges nyilatkozatokat, a jogosultságot alátámasztó igazolásokat a Solymosért 

Nonprofit Kft. élelmezésvezetőjéhez szükséges benyújtani a gyermek felvételekor, 

illetve öt napon belül jelezni, ha ebben változás következik be. 

Befizetés határideje:  Mindig a tárgyhónapot követő hónap 10.-től három 

munkanapon át a Solymosért Nonprofit 

Kft.élelmezésvezetőjénél az előzetes tájékoztatás 

szerint. 

Étkezési díj elszámolása:  Amennyiben a gyermek intézménytől való 

távolmaradását a távolmaradást megelőző nap jelzi a 

szülő az intézmény felé, a következő napi étkezési díj 

nem kerül felszámolásra a következő havi 

elszámolásnál. 

 Amennyiben a hiányzást csak az adott napon jelzi, a 

visszafizetésre nincs lehetőség, az étel a gyermek 

részére ételhordóban elvihető. 

Számlaadási 

kötelezettség: 
 A befizetett személyi térítési díjról a szolgáltató minden 

esetben hivatalos számlát állít ki és ad át a kötelezettnek 

a befizetéskor. 

 

A működtető vállalja: 

 A gyermeket az ellátás ideje alatt szakszerű, családias légkör, gondoskodás veszi 

körül. 

 A napirend kialakítása igazodik a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez, 

szükségleteihez, évszakhoz, szokásaihoz. 

 Biztosítja a napirend zavartalanságát, a higiénikus környezetet, elegendő időt, 

harmonikus légkört a gyermek fejlődéséhez. 

 Gondoskodik a gyermek, napi, négyszeri étkezéséről. 

 Értesíti a szülőket, ha olyan körülmény következik be, ami a Családi Bölcsőde 

működését akadályozza. 
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 Évente egy hónapra szünetelteti a nyitva tartást karbantartási munkák, nyári 

nagytakarítás elvégzése érdekében. Ezt az időszakot az óvodai szünidőhöz igazítja. 

 

 

A szülő vállalja: 

 A gyermeket ellátó szolgáltatást nyújtó személynek a gyermekről szóban és írásban 

(üzenő füzet) minden lényeges információt megad. 

 A gyermek ellátásával és nevelésével kapcsolatos igényekről részletesen tájékoztat. 

 A gyermek, fertőző megbetegedéséről haladéktalanul tájékoztatja az intézményt, 

valamint a gyermek megbetegedését jelenti. 

 A betegség megszűnését orvosi igazolással tanúsítja. 

 Tájékoztatást ad a gyermek mindennemű sérüléséről, tünetéről, melynek 

következményével a nap folyamán az ellátónak számolnia kell. 

 Gondoskodik a gyermek váltóruhájáról, pelenkájáról, popsi kenőcséről. 

 Az étkezési díjat pontosan fizeti. 

 A gyermek esetleges távolmaradását lehetőség szerint előző nap, de legkésőbb az adott 

nap reggelén jelzi. 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

Alulírott…………………………………………………………………………... nyilatkozom, 

mint a…………………………………………………... nevű gyermek törvényes képviselője, 

hogy a Családi Bölcsődei ellátás, szolgáltatás tartalmáról, feltételeiről, a rólam, és 

gyermekemről vezetett nyilvántartásokról, az érték és vagyonmegőrzés módjáról, a Családi 

Bölcsőde Házirendjéről, panaszjogom gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, a 

gyermek jogait, érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról az 1997. évi XXXI. törvény 

33.§-a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást megkaptam. 

Az intézményi nyilvántartásokhoz szükséges adatok szolgáltatásához hozzájárulok.  

Mint gyermekem törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 

33.§ (3) bekezdés b) és c) pontja értelmében a gyermekvédelmi törvény alapján vezetett 

nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni, valamint a jogosultsági feltételekben és a természetes 

személyazonosító adatokban történő változásokról a Családi Bölcsőde vezetőjét értesíteni 

kötelességem. 
 

Gyöngyössolymos, 20……………………………. 

 

 

………………………….                                                              …………………………….. 

     Intézményvezető                                                                              Törvényes képviselő 

 

 

 

Gyöngyössolymos,………………………….. 

 

 

 

                                                                                                      ……………………………… 

                                                                                                            intézményvezető 
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Házirend 

 

Sólyomfióka Családi Bölcsőde 
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Házirend 

 

Ellátott gyerekeke köre: 

1.  A Családi Bölcsődébe való felvétel jelentkezés útján történik.  Csak olyan gyermek 

vehető fel, aki az életkorhoz kötött védőoltásokkal rendelkezik. A Családi Bölcsődébe az a 

gyermek vehető fel, aki betöltötte az 1,5. életévét, de nem töltötte be a 3. életévét. 

 

Nyitvatartási idő: 

2. A Családi Bölcsőde hétfőtől - péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, 

folyamatosan működik. A Családi Bölcsőde Hétfőtől – Péntekig, naponta reggel 7.00 órától - 

délután 16.00 óráig fogadja a gyermekeket.  

 

3. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeikkel legkésőbb 9.00 óráig érkezzenek meg a Családi 

Bölcsődébe. Szükség esetén szülői kérésre, az óvodavezetővel és a fenntartóval történő 

egyeztetés alapján a nyitvatartási idő módosítható. A gyerekek biztonsága érdekében 9.15 – 

12.30 óráig valamint 13.00 – 15.00 óráig az utcai bejárati kaput kulccsal bezárjuk. Szükség 

esetén csengetéssel lehet jelezni belépési igényüket. 

 

Beszoktatás: 

4. Intézményünkben a beszoktatás anyás formáját alkalmazzuk. A gyermekek beszoktatása 

fokozatosan, alkalmazkodva az egyéni igényekhez, sajátosságokhoz mérten történik. Kérjük, 

hagyjanak elegendő időt gyermeküknek az új életforma, közösség elfogadására. 

 

Gyermek érkezése, távozása: 

5. A szülőnek gondoskodni kell arról, hogy gyermeke tisztán, ápoltan érkezzen a Családi 

Bölcsődébe. Az öltözet legyen réteges, az időjárásnak megfelelő. Reggeli érkezéskor kérjük, 

gyermeküket szükség szerint levetkőztetve adják át a szolgáltatást nyújtó személynek, röviden 

tájékoztatva őt a gyermek állapotáról, az otthoni eseményekről. Délutáni távozáskor ismét a 

szülő feladata gyermek távozáshoz igazodó felöltöztetése, rövid tájékoztatás a szolgáltatást 

nyújtó személy részéről a gyermeket érintő napi eseményekről. 

 

6. A gyermeket a Családi Bölcsődéből csak a gondviselő szülő, gyám, illetve az általa írásban 

vagy szóban megjelölt személy viheti el. 14 éves kor alatti gyermek e feladattal nem bízható 

meg. Hazamenetelkor, ne tartózkodjanak tovább a szükségesnél az intézmény területén, az 

udvari játékokat ne használják. 

 

Behozható eszközök, tárgyak: 

7. A napi tevékenységekhez biztosítjuk az eszközöket, csak a gyermek személyes holmijára 

van szükség. Otthoni kedvenc játékukat, tárgyukat behozhatják a gyermekek, de felelősséget 

nem tudunk érte vállalni. 

 

Egészségügyi ellátás, betegség: 

8. A Családi Bölcsődébe csak egészséges gyermek járhat. Fertőző beteg, vagy betegségre 

gyanús /lázas, hányós, kiütéses/ gyermek az intézményt nem látogathatja. A családban 

előforduló fertőző betegségről a Családi Bölcsődét értesíteni kell. Fertőző betegségből 

gyógyult gyermek csak hivatalos orvosi igazolással jöhet ismét az intézménybe! 

 

9. Tartós, krónikus betegségben szenvedő gyermek szülei kötelesek a Családi Bölcsődét 

tájékoztatni a betegség tényéről. Amennyiben gyógyszerérzékeny, vagy ételallergiás 
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gyermeke, kérjük, orvosi igazolással alátámasztva tájékoztassa ennek tényéről a szolgáltatást 

nyújtó személyt. 

 

10. Napközben észlelt megbetegedésről, balesetről a szülőt vagy a legközelebbi hozzátartozót 

haladéktalanul értesítjük, aki minél hamarabb gondoskodik gyermeke szükség szerinti 

elviteléről. A minél gyorsabb elérhetőség érdekében kérjük a szolgáltatást nyújtó személynek 

pontos telefonszámokat adjanak meg.  

 

11. Gyógyszert a szülő a szolgáltatást nyújtó személynek nem adhat át gyermeke 

gyógykezelésére /antibiotikum/, kivéve, ha orvos igazolja, hogy a gyermek tartósbetegsége pl: 

allergia, asztma, egyebek miatt állandó gyógyszerszedésre szorul. 

 

12. Betegség miatt hiányzó gyermeket 3 napnál nem régebbi – „Egészséges, közösségbe 

mehet” – orvosi igazolással tudjuk fogadni. 

 

Elhelyezés megszűnése: 

13. Megszűnik a Családi Bölcsődei elhelyezés: a határozott idejű elhelyezés leteltével, 

jogosultsági feltételek megszűnésével, ha a gyermek betöltötte 3 vagy 3,5 életévét, a 

gyermeket másik Családi Bölcsőde vette át, az átvétel napján, a szülő írásban bejelenti, hogy 

gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon. 

 

Hiányzás jelentése: 

14. A szülő kötelessége, hogy gyermeke hiányzását, távolmaradását telefonon, vagy 

személyesen jelezze reggel 9.00 óráig a Családi Bölcsődébe.   

 

Díjfizetés módja, határideje: 

15. Családi Bölcsődénkben a gyermekek napközbeni ellátásáért gondozási díjat nem, csak 

étkezési díjat kell fizetni. 

 

16. Családi Bölcsődénk napi 4-szeri étkezést biztosít. A heti étlap a földszinti tájékoztató 

táblán megtekinthető. A hiányzás előző napi jelentése alapján a másnapi étkezés lemondható, 

térítési díj nem kerül elszámolásra.  A hiányzás első napján lemondott étkezés esetén az adott 

napi étel elvihető, a térítési díj a következő naptól nem kerül elszámolásra. Jelentés 

elmulasztása estén térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség. 

 

17. A Családi Bölcsődében halmozottan hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű, vagy 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek étkezését 100%-ban támogatja 

az önkormányzat 50% – os étkezési térítési díj kedvezményére jogosultak: a három vagy több 

gyermeket nevelők, a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelők, az átmeneti 

gondozásba, nevelésbe vett gyermeket nevelő szülők. A díjfizetés csökkentésére, 

mentességére szóló igazolásokat a szülők kötelesek az élelmezésvezető részére leadni a 

mentesség kezdő hónapjában. A támogatások megszűnését, az igazolások lejártát a szülő 

kötelessége figyelemmel kísérni, és jelezni a Családi Bölcsőde felé. 

 

18. Az étkezési térítési díj befizetése mindig a tárgyhót követő hónap 10. napjától három 

munkanapon át történik, reggel 7.00 órától délután 15.00 óráig az óvodában az 

élelmezésvezetői irodában, készpénzben. 
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Speciális étkezés biztosítása: 

19. Speciális étkezést igénylő gyermek esetében a diétás étkezés lehetőségét a szülővel kötött 

megállapodás értelmében vagy a szülő biztosítja, vagy az étkeztetést ellátó önkormányzati 

étkeztető külön erre a feladatra specializálódott étkeztető útján. A szülő ebben az esetben 

köteles folyamatosan kapcsolatot tartani fenn az étkeztető élelmezésvezetőjével. Az étkezés 

lemondása, az étkeztetéssel kapcsolatos problémák jelzése az élelmezésvezetőnél történik. 

 

Élelmiszer higiéniai szabályok: 

20. Az élelmiszerhigiéniai szabályok betartása érdekében kívülről hozott ételek - házilag 

készült torta – nem hozhatóak be az intézménybe. Kivételt képeznek az eseményekre hozható, 

szavatossági időn belüli, gyárilag csomagolt, a korosztálynak megfelelő késztermékek, pl: 

keksz, ivólé, gyümölcs.  

 

Intézmény zárva tartása: 

21. A Családi Bölcsőde a nyári időszakban 3 hétig zárva tart. A nyári zárva tartás időpontjáról 

a szülők legkésőbb az adott év február 15.-ig értesítést kapnak. A téli szünetben, illetve 

munkanap áthelyezés esetén az a szülői igényeket előzetesen felmérve, azoknak megfelelően, 

tart nyitva a fenntartó egyetértésével. A zárva tartás ideje alatt gyermekük elhelyezéséről 

gondoskodni szíveskedjenek.  

 

Intézmény használati rendje: 

22. A szülők csak az  öltözőben, illetve folyosón tartózkodhatnak, a gyermekek által használt 

mellékhelyiségekbe, és a csoportszobába utcai cipőbe ne lépjenek be! Sáros, vizes, havas 

időben kérjük, használják a bejárat mellett elhelyezett papucsokat! 

 

23. A Családi Bölcsőde egész területén, annak 5 méteres körzetében Tilos a dohányozás! 

Beleértve az épület helyiségeit, valamint az intézményhez tartozó külső területet, udvart is. A 

Családi Bölcsőde területére állatot behozni tilos! 

 

24. A gyermekek személyiségjogainak védelme érdekében a videó,- kép,- és hangfelvétel 

készítése tilos! 

 

25. Kérjük, hogy a mindenkori pandémiás - járványügyi rendelkezéseket és intézkedéseket 

maradéktalanul tartsák be! 

 

26. A gyermekkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját szolgáltatást 

nyújtó személye, és az intézmény vezetője adhat a szülőnek.  

 

Érdekképviselet, panaszjog: 

27. Érdekképviseleti fórum: A szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése 

érdekében érdekképviseleti fórumot (Szülői Szervezet) hoznak létre, működtetnek, 

csoportonként egy-egy szülő képviseletével. Tagjait a szülők választott képviselői alkotják. 

Az érdekképviseleti fórum kérdéseit, véleményét, javaslatait a választott képviselők 

segítségével juttathatja el az óvoda vezetőjéhez.  

Az óvoda vezetőjének az érdekképviseleti fórum képviselőit nevelési évenként legalább egy 

alkalommal, vagy szükség szerint össze kell hívnia, és ezen, tájékoztatást kell adnia a Családi 

Bölcsőde feladatairól, tevékenységéről.  

Az érdekképviseleti fórum: 

 megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, 

 dönt saját működési rendjéről, saját hatáskörébe tartozó ügyekről, 
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 tájékoztatást kérhet, véleményt nyilváníthat a gyermekeket érintő kérdésekben, 

ügyekben, az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezéséről, működéséről, 

 intézkedést kezdeményezhet az intézményvezetőnél, szükség esetén a Fenntartónál, 

 egyetértési jogot gyakorol: a Szakmai Program, a Házirend jóváhagyásában. 

 

28. Panaszjog gyakorlása: A Családi Bölcsőde érdekképviseleti szerve panasszal élhet az 

intézmény vezetőjénél: 

 az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

 a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén, 

 iratbetekintés megtagadása esetén.  

Az intézmény vezetője, illetve az intézmény Érdekképviseleti fóruma a panaszt kivizsgálja, és 

tájékoztatást ad a panasz orvoslásának lehetséges módjáról.  

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy a Szülői Szervezet, 

Érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha 

a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

 

 

 

 

A házirendben foglaltak betartása gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, az óvoda 

alkalmazottaira, az óvodával kapcsolatba kerülő minden személyre kötelező érvényű. 

 

 

 

Köszönjük, hogy megtisztelte figyelmével a Családi Bölcsőde Házirendjét. 

 

 

 

 

 

Gyöngyössolymos,………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                                                               ………………………………… 

                                                                                                        Óvodavezető 
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Határozat 

 
A Házirend elfogadása a Családi Bölcsőde alkalmazottai részéről 

 

A Családi Bölcsőde szolgáltatást nyújtó személyei, kisegítő személye, és az óvoda 

nevelőtestülete a Sólyomfióka Családi Bölcsőde Házirendjét a ……….. év 

………………………… hó ………. napján tartott határozatképes ülésén ……….. %-os 

igenlő szavazattal, …………./………….számú határozatával elfogadta. Az elfogadás tényét a 

Családi Bölcsőde dolgozói, és a nevelőtestület képviselője az alábbiakban hitelesítő 

aláírásukkal tanúsítják. 

 

 

 

 

Kelt: …………………………............................... 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

…………………………………………  …………………………………………… 

szolgáltatást nyújtó személyek    nevelőtestület képviselője 

 

................................................................ 

               kisegítő személy 

 

 

 

 

 

   …………………………………………… 

     óvodavezető 
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Véleményezési nyilatkozat 

 

 
A Házirend véleményezése a Szülő Szervezet, Érdekképviseleti Fórum részéről 

 

 

A Solymosy Óvoda, és a Sólyomfióka Családi Bölcsőde Szülői Szervezete, érdekképviseleti 

Fóruma a Sólyomfióka Családi Bölcsőde Házirendjének elfogadásához, magasabb 

jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az általános véleményezési, 

egyetértési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolta. A 

dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              …………………………………… 

                                                                                                     Szülői Szervezet elnöke 

 

 

 

Gyöngyössolymos, ......…………………… 
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Átvétel igazolása 

 

 

A Sólyomfióka Családi Bölcsőde Házirendjének egy példányát átvettem, a benne foglaltakat 

magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. 

 

 

                                                                                …………………………………………….. 

                                                                                                          Szülő 
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Megállapodás 

 

Táplálkozási allergiával rendelkező gyermek családi bölcsődei étkeztetéséről 

közétkeztető által 

Gyermek neve     

       
 

Szül. hely, idő         

  
 

Anyja neve                

  
 

Lakcím                    

   
 

Óvoda neve             

  
 

Diagnózis 

 
 

BNO 

 
 

Betűjele 

 
 

Számjele 

 
 

Kiállító Intézmény     

 
 

Kiállítás ideje 

 
 

Felülvizsgálat időpontja 

 
 

 

 

A Solymosy Óvoda – 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u. 164. – óvodavezetője Bíróné 

Nádudvari Éva – megállapodást köt ………………………………………….(gyermek neve) 

táplálkozási allergiával rendelkező családi bölcsődés gyermek szülőjével 

………………………………………………(szülő neve) – lakcím: 

…………………………………………………… a gyermek speciális, diétás étkeztetésére. 

A gyermek diétás étkezését a Solymosy Óvoda - a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 

közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 15.§ (1) (2) bek. értelmében 

-  a diétás szakáccsal rendelkező közétkeztető ………………………………………………… 

…………………………………………….. (közétkeztető neve, címe) –, valamint, a családi 

bölcsődei étkeztetést ellátó Solymosért Nonprofit Kft. által kötött szerződése, megállapodás 

alapján biztosítja, napi négyszeri alkalommal: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna. A gyermek 

számára biztosított ételek a Solymosy Óvoda - 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság ú. 164. - 
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konyhájára kerülnek a közétkeztető által kiszállítva naponta, melyet a családi bölcsődébe való 

kisegítő személy általi elszállítás, és a megfelelő hőkezelés után a gyermek a Családi 

Bölcsődében fogyaszt el. A készételek egyszer használatos edénybe kerülnek az intézménybe.  

A megállapodás értelmében fent nevezett szülő folyamatosan nyomonköveti az étlapot, és a 

gyermek érkeztetését, és annak nem megfelelősége esetén jelzi azt az óvodai étkezésért 

felelős Solymosért Nonprofit Kft. élelmezésvezetője, valamint a Solymosy Óvoda intézmény 

vezetője felé.  

 

 

Gyöngyössolymos,……………………………. 

 

 

 

 

……………………………………                                          ………………………………… 

           Intézményvezető                                                                               Szülő 
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Megállapodás 

 

Táplálkozási allergiával rendelkező gyermek családi bölcsődei étkeztetéséről szülő által 

 

 
Gyermek neve     

       
 

Szül. hely, idő         

  
 

Anyja neve                

  
 

Lakcím                    

   
 

Óvoda neve             

  
 

Diagnózis 

 
 

BNO 

 
 

Betűjele 

 
 

Számjele 

 
 

Kiállító Intézmény     

 
 

Kiállítás ideje 

 
 

Felülvizsgálat időpontja 

 
 

 

A Solymosy Óvoda – 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u. 164. – óvodavezetője Bíróné 

Nádudvari Éva – megállapodást köt ………………………………………….(gyermek neve) 

táplálkozási allergiával rendelkező családi bölcsődés gyermek szülőjével 

………………………………………………………….(szülő neve) – lakcím: 

…………………………………………………………. a gyermek családi bölcsődei 

ellátásának napi időtartamára a szülő által teljes egészében biztosítva.  

A megállapodás értelmében fent nevezett szülő otthon készített és a Családi Bölcsődébe 

naponta reggel 8.30 óráig behozott kész ételekkel, előre csomagolt darabárukkal biztosítja a 

napi négyszeri étkezést gyermeke számára. 

A készételek zárható, hőkezelhető edényben feliratozva: - étel megnevezése, 

                                                                                           - dátum, 

                                                                                           - szülői aláírás, 

kerülnek naponta az intézménybe, ahol tárolásuk az erre kijelölt hűtőszekrényben zárt 

csomagolásban történik az étkezés megkezdéséig. A gyermek részére elkészített készételek a 
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hozott edényben történő megfelelő hőkezelés után kerülnek kiosztásra. Az edényeket a szülő 

mindennap haza viszi és gondoskodik azok megfelelő higiéniai állapotáról.  

Az óvoda, az étkeztetést ellátó Solymosért Nonprofit Kft. semmilyen készételt, ételféleséget, 

előre csomagolt darabárut, egyéb terméket nem biztosít a gyermek étkezéséhez. 

 

 

 

Gyöngyössolymos,……………………… 

 

 

 

……………………………………                                          ………………………………… 

              Óvodavezető                                                                                 Szülő 
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