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Az intézmény általános adatai 
 

Neve: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde   

Címe: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 17. 

Az intézmény alap és speciális feladatai:  

 az intézmény alapfeladata biztosítani az óvodai nevelést-oktatást, ennek 

keretében felkészíteni a gyermekeket az általános iskolára,  

 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése,  

 cigány/roma nemzetiségi óvodai nevelés 

 Óvodai integrációs fejlesztő felkészítő 

 személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás, 

 Óvodai intézményi gyermekétkeztetés 

 munkahelyi vendéglátás,  

 közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység  

 intézményi vagyon működtetése. 

 Bölcsődei ellátás 

 

Az intézmény önálló jogi személy. 

Az intézmény alapítójának neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Kiskunhalas Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

Az intézmény ellátási területe: Kiskunhalas Város Közigazgatási területe és vonzáskörzete 

Az intézmény gazdálkodási formája: önállóan működő költségvetési szerv  

Az intézmény férőhely adatai: Alapító Okiratban foglaltak szerint 

A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Ktv. 40. §. (1) az 

SZMSZ-t az intézmény vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. 
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Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű jogszabályok 

 

Az óvoda szervezetét és működését az alábbi jogszabályok határozzák meg:  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 363/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

 368/2011. évi (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 

a közoktatási intézményekben 13/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról 

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes 

szabályairól 

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

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a 

végrehajtásról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 

 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 
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A bölcsőde szervezetét és működését az alábbi jogszabályok határozzák meg:  

 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatáról és működésük feltételeiről 15/1998. (VI. 

30.) NM rendelet  

 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozási engedélyről 259/2002. 

(XII. 18.) Korm. rendelet  

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény  

 A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 2/1994. (I. 30.) NM rendelet  

A feladatokat döntően meghatározó jogforrások:  

 Az intézmény munkáját a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször 

módosított 1997. évi XXXI. törvény.  

 Személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször 

módosított 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján végzi.  

 A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.   

Az SZMSZ célja és tartalma 

 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan 

működésének garantálása, a Köznevelési törvényben és végrehajtási 

rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.  

 Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés 

belső rendjét és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal 

más hatáskörbe. 
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Az SZMSZ hatálya, kiterjedés köre 

 

Időbeli hatálya 

A fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.  

Személyi hatálya 

Az óvodával és bölcsődével jogviszonyban álló minden közalkalmazottra, a gyermekekre és 

a szülőkre; az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az óvoda területén munkát 

végzőkre. 

Területi hatálya 

Kiterjed az óvoda és bölcsőde területére, valamint az óvoda és bölcsőde által szervezett, a 

pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. 

 

Általános szabályok 

 

Az intézmény Alapító okirat tartalmazza az intézmény nevét, feladatait, a feladat ellátást 

szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés jogát, a gazdálkodással összefüggő 

jogosítványokat, a székhelyet.  

Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, ha nem sérti az 

alapfeladatainak ellátását.  

Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos 

minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

A működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében 

részt vesznek a pedagógusok, a szülők illetőleg a képviselők – a jogszabályban 

meghatározottak szerint. Az intézményben dolgozó alkalmazottak létszámáról a 2011. évi 

CXC. törvényben foglaltak rendelkeznek. 

 

Az intézmény jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni.  

 alkalmazottak adatai 

 gyermekek adatai 
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Az adatok továbbíthatók a fenntartó (önkormányzat), bíróság, rendőrség, ügyészség 

részére.  

Az intézményben a nevelő és oktató munka Pedagógiai Program, és bölcsődei szakmai 

program szerint folyik, melyet nyilvánosságra kell hozni. A dokumentum elérhető a 

nevelői szobában, és a csoportvezető óvodapedagógusoknál, a bölcsődei 

kisgyermeknevelőknél, illetve az intézmény honlapján. Kérdéseiket feltehetik a szülők a 

szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyíltnapokon vagy az erre a célra összehívott 

fórumokon. 

  

Az intézmény munkarendje 

 

A nevelési év általános rendjéről az oktatási miniszter évente rendelkezik. A nevelési év 

helyi rendjét, programjait, a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az 

érintett közösségek véleményének figyelembevételével. 

A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.  

Az oktatási év minden év szeptember 1-től a következő év május 31.-ig tart.  

Az intézmény adott évi munkatervében kerül meghatározásra a nevelésnélküli 

munkanapok pontos időpontja, felhasználása, a szünetek időtartama, az ünnepek 

megünneplésének időpontja, valamint a nevelőtestületi értekezletek időpontjai.  

A nevelésnélküli munkanapok egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatják meg. 

A nevelésnélküli munkanapon, igény esetén gondoskodni kell a gyermek felügyeletéről. 

Az intézmény 5 napos /hétfőtől-péntekig/ munkarenddel üzemel. 

Nyitva tartás 6-tól 18 óráig, lépcsőzetes munkakezdéssel illetőleg befejezéssel. 

A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. 

Az intézmény alkalmazottainak munkarendjét az éves munkaterv melléklete tartalmazza.  

A téli – és nyári zárva tartás rendje 

Az intézmény a fenntartó rendelkezése szerint évente két alkalommal (tél/nyár) zárva 

tart, melyről a szülők az adott év február 15-ig, illetve október 15-ig értesítést kapnak.  

A nyári zárás időpontját meghatározza a Távhő éves karbantartási leállása, mely minden 

év augusztusában esedékes. A téli zárva tartás az iskolai téli szünet rendjéhez  

alkalmazkodik. A zárva tartások ideje alatt, a szülők írásbeli igényfelmérése alapján, a 

gyermekek az erre kijelölt intézményben kerülnek elhelyezésre. 
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Az intézmény működésével kapcsolatos általános tudnivalók 

Bölcsődében  a  gondozó-nevelőmunkát,  a  Bölcsőde Országos 

Alapprogramja szerint elkészített Szakmai Program alapján végzik.  

A bölcsőde a 20 hetes kortól a 3 éves korú gyermekek szakszerű gondozását és nevelését 

biztosítja. 

Az óvodai nevelő-oktató munkát az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltak 

határozzák meg. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 

éven belül betölti, feltéve az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. A családban nevelkedő 20 hetes - maximum 

3 éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző 

intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsőde gondozási-nevelési év végéig 

maradhat a bölcsődében. 

Intézményünk biztosítani tudja a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is a nem 

sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös csoportban.  

Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem 

tudják biztosítani a napközbeni gondozását.   

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

15/1998. évi (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
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gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatt – felvételi 

lehetőségét, (elsődlegességét) akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a 

bölcsődei gondozás, nevelés.   

 

A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok 

 

 A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni, mely bejelentés a 

nevelőtestület által elfogadott Hiányzási naplóban rögzítésre kerül. Az 

óvodapedagógusok aláírásával a hiányzás igazoltnak tekinthető. 

 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és 

egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az intézmény 

vezetője, - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. 

 

 Térítési díjak befizetése, visszafizetése 

 

 A térítési díjat csak az óvodatitkár szedheti, a kiírt időpontokban, „átvételi 

elismervény” ellenében. 

 A térítési díj minden hónapban előre kerül beszedésre, bejelentett hiányzás esetében 

utólag kerül jóváírásra a fennmaradó összeg. 

 A család anyagi helyzetétől függően a gyermek ingyenes étkeztetésben részesülhet, 

írásbeli nyilatkozattétel alapján.  

 Ingyenes térítési díj fizetésére jogosult a három, illetve többgyermekes család, tartós 

beteg gyermek, valamint a családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket 

nevelők. 

 Ingyenes étkezésre jogosult az, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 

és erről érvényes határozat-másolatot hoz az óvodába. 

 A felsorolt kedvezményeket csak egy jogcímen lehet igénybe venni. 
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 Hiányzás esetén az étkezést le kell mondani, minden munkanap reggel 10 óráig 

telefonon, vagy személyesen. Ilyenkor a következő napi étkezést tudjuk lejelenteni, 

illetve a hiányzás végén visszajelenteni. 

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek ebédjét is le kell 

mondani hiányzás esetén. 

 Be nem jelentett hiányzás esetén (ha nem történik ebédlemondás) a szülő a térítési díj 

visszafizetésére, illetve a következő hónapban történő jóváírásra nem tarthat igényt. 

 

Az intézmény feladata a gyermek tanköteles életkorba lépésekor 

 

 Igazolja, hogy az óvodás gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget.  

 Javasolja a gyermek óvodai nevelésben való további részvételét.  

 Javasolja a gyermek szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való 

részvételét, annak megállapítása céljából, hogy sajátos iskolai nevelésben 

és oktatásban kell részt vennie, illetve elérte az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget.  

 Javasolja, hogy a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

elérésének megállapítása céljából a szülő vigye el a Nevelési Tanácsadóba.  

 A szülő kérésére fejlesztési javaslatot ad ki az óvodapedagógus.. 11/1994 

MKM rend 206B § (1) bekezdésének módosítása alapján. 

Az intézmény egészségvédelmi szabálya 

  

Az intézmény működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, 

stb.). 

 Az intézményben megbetegedő gyermeket a szülőnek az értesítéstől 

számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvodapedagógusnak, 

kisgyermeknevelőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek 

elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról.  
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 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt teljes 

gyógyulásáig nem látogathatja.  

 A gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet az intézménybe.  

 Fertőző gyermekbetegség esetén a szülőnek az intézményt azonnal 

értesíteni kell. A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott 

figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra.     

 Az intézmény konyhájában egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy 

tartózkodhat. 

 Az intézményen belül szeszesitalt fogyasztani és dohányozni tilos! 

 Ittas, illetve tudatmódosító szer hatása alatt álló szülőnek gyermeket nem 

adunk ki! 

 

Az intézmény épületében a dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a szülők és a 

hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. Az intézmény helyiségeit a hivatalos 

nyitvatartási időn túl és a külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, 

ha ez az óvodai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az intézmény helyiségeit 

használó külső igénybe vevők csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak az épületben.  

Az intézmény dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az intézmény 

területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (Kivéve az intézmény által 

szervezett vásár alkalmával.) 

Reklám tevékenységről 2008 évi XLVIII törvény rendelkezik. 

 

Intézményi védő, óvó előírások 

 A gyermekek intézményen kívüli kísérete minimum kettő óvodapedagógussal, 

kisgyermeknevelővel történhet. 

 Az óvodapedagógusok kötelesek az óvodavezető felé jelezni, ha a gyermekekkel 

óvodán kívüli foglalkozásra indulnak: bejelentik hová, és előreláthatólag mennyire 

időre hagyják el a csoportjukkal az óvodát. A gyermek utaztatásával egybekötött 

programra csak a szülő írásos beleegyezésével vihető el. 

 Az intézményből felszereléseket, eszközöket, berendezési tárgyakat elvinni csak a 
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vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 A gyermekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi 

felügyelettel használhatják. A játszóhelyeket, sarkokat úgy alakítja, hogy a 

gyermekek biztonságosan igénybe vehessék. A folyosón való közlekedés 

felügyelettel történhet. A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. A 

tornaszobában gyermek csak óvodapedagógusi felügyelettel tartózkodhat, 

eszközeit is csak így használhatja. A tornaszertárban gyermek nem tartózkodhat, az 

eszközöket a dajka, vagy óvodapedagógus hozhatja ki, illetve helyezheti vissza. 

 Az intézmény látogatására az intézményvezető adhat engedélyt. a foglalkozáson a 

szülők részt vehetnek előzetes egyeztetés után. 

 Az udvar használati rendjét a házirend tartalmazza. Az udvar játékainak 

biztonságosságát, az arra kijelölt személy napi szemrevételezéssel ellenőrzi, 

dokumentálja, szükség esetén intézkedik az intézményvezetővel együtt, ezzel 

együtt év elején felméri az intézmény egész területét a védő, óvó, baleset 

megelőzési szempontból, az intézményvezetővel együtt. 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

Az intézményvezető feladatai: 

 

 olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására 

 az egyéb foglalkozások során az óvoda és bölcsőde sajátosságaira való figyelemmel 

kialakuljon a gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének 

készsége. 

 átadásra kerüljenek a baleset-megelőzési ismeretek  

 ellenőrizze azt, hogy az intézmény területén gyermekekre veszélyes eszköz, 

szerszám csak a legszükségesebb ideig, az adott munka, tevékenység időtartamára, 

s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen. 

 gondoskodjon az áramütés elleni védelemről: az aljzatok vakdugózásával, illetve a 

hálózat megfelelő védelmével. 
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 biztosítsa azt, hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő 

helyiségeibe ne jussanak be, egészségükre, testi épségükre veszélyes elektronikus 

és mechanikus eszközöket, szerszámokat ne használjanak. 

A pedagógusok és kisgyermeknevelők feladatai: 

 haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, amelyek 

megítélésük szerint baleseti veszélyforrást jelenthetnek, 

 a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek a balesetveszélyes 

eszközök, az elektromos berendezések használatára, kezelésére, úgy tárolják, hogy 

azokhoz gyermek ne férhessen hozzá 

 javaslatot tegyenek az intézmény épületének és a csoportszobák még 

biztonságosabbá tételére. 

Az intézmény nem pedagógus alkalmazottainak feladatai:  

 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére 

 a veszélyforrást jelentő munkaterületüket mindig zárják. 

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény szabályozása 

értelmében:  

 a nevelési intézmény teljes területén (ideértve a főbejárat előtti 5 m előtti sugarú 

területrészt) tilos a dohányzás. A dohányzási tilalmat egyértelmű jelzés 

alkalmazásával kell jelölni. 

 A korlátozások megszegéséért egészségvédelmi bírság szabható ki. 

Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők (20/2012.(VIII. 31.) EMMI 

rendelet 4.§ (1) bekezdés n) pont) 

Rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt. 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

1. haladéktalanul értesíti: az érintett hatóságokat 
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 a fenntartót 

 a szülőket 

2. megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amely a gyermekek védelmét, biztonságát 

szolgálja. 

Rendkívüli események és a foganatosítandó intézkedések 

Minden esetben: 

 A vezető, vagy helyettes akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott 

helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

 A vezető vagy az őt helyettesítő személy a rendkívüli eseményről és a hozott 

intézkedésekről írásban értesíti és tájékoztatja az intézmény fenntartóját.  

Bombariadó  

 Bombariadó esetén a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni az épületet és a 

gyermekeket az időjárástól függően szabadban, vagy védett helyen kell elhelyezni.  

 Azonnal értesíteni kell a rendvédelmi szerveket (rendőrség és 

katasztrófavédelem). 

 Amennyiben a dolgozói létszám engedi (a gyermekek felügyelete az elsődleges), az 

épület környékét le kell zárni, az ott tartózkodókat meg kell kérni, hogy a térséget 

hagyják el. 

 Tájékoztatni kell a kiérkező rendvédelmi szervek vezetőjét a rendelkezésre álló 

információkról. 

Tűzriadó  

 A „Tűzvédelmi Szabályzat”, valamint a „Tűzriadó terv” előírásai szerint kell eljárni. 

 A mentési sorrendnél elsődleges az élet és testi épség megóvása. 

 A körülmények függvényében ellenőrizni kell, hogy mindenki elhagyta-e az 

épületet. 

 A kiérkező katasztrófavédelmi vezetőt tájékoztatni kell a keletkezési okról, tűz 

fészkéről, terjedéséről és egyéb, a tárgyhoz tartozó, rendelkezésre álló 

információról.  
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Lopás, betörés  

 Betörés vagy lopás észlelése esetén, ha van rá mód, az elkövetőt vissza kell tartani. 

Azonnal más felnőtt személy segítségét kell kérni, a vezetőt és a rendőrséget 

értesíteni kell.  

 A helyszínt biztosítani kell, nem szabad rendet tenni, takarítani, a helyszínen 

összejárkálni, a tárgyakat összefogdosni. 

 A hatóság érkezését követően vezetőjük intézkedéseinek megfelelően kell eljárni. 

 A rendőrségi helyszínelést követően leltárt kell készíteni, a hiányról a hatóságot 

tájékoztatni kell. 

 Amennyiben az intézmény valamilyen tulajdona volt a bűncselekmény tárgya, és 

nem került elő, az eljárás lezárása után a nyilvántartásból törölni kell. 

 Az eseményt ki kell vizsgálni, az alapján a hasonló esetek megelőzése érdekében 

intézkedést kell foganatosítani. 

Az intézmény dolgozóját, vagy gyermeket ért fenyegetés, bántalmazás 

 Dolgozót vagy gyermeket ért fenyegetés esetén a körülményeket figyelembe véve 

azt dokumentálni kell.  

 A tanuk adatait fel kell venni, tájékoztatni kell őket, hogy az eseményről 

jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben adataikat feltüntetik és kérni kell őket, hogy a 

jegyzőkönyvet írják alá. A jegyzőkönyvet el kell készíteni, a dokumentációt csatolni 

kell hozzá.  

 A fenyegetés súlyát, bizonyíthatóságát figyelembe véve az intézményvezető dönt 

a további intézkedésekről. 

 Személyes fenyegetés esetén azonnal más dolgozó vagy felnőtt segítségét kell 

kérni. 

 Értesíteni kell a rendőrséget, röviden tájékoztatni a kialakult eseményről, és kérni 

intézkedő járőr helyszínre küldését. 

 Bántalmazás esetén a körülmények figyelembevételével a fentieket kell 

alkalmazni.  
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Az intézmény dolgozóját, vagy gyermeket ért baleset 

 A balesetet szenvedett dolgozót, gyermeket azonnal biztonságba kell helyezni, az 

elsősegélynyújtást, sérüléseinek ellátását meg kell kezdeni. 

 Amennyiben a balesetet gép okozta, úgy azt azonnal ki kell kapcsolni. Ha további 

balesetet nem idéz elő, akkor a jegyzőkönyv felvételéig, a dokumentálásig nem 

szabad elmozdítani, letakarítani, helyére tenni. 

 Amennyiben a sérült állapota azt indokolja, úgy azonnal értesíteni kell a mentőket. 

 A baleseti helyszínt biztosítani, illetve dokumentálni kell, az előírt módon és 

formában jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 A balesetet ki kell vizsgálni, s a felelősséget meg kell állapítani. 

 A vizsgálat eredménye alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni a 

hasonló esetek megelőzése érdekében. 

Egyéb elemi csapás  

 A bombariadó és a tűzriadó pontokban leírtakat kell alkalmazni, értelemszerűen 

adaptálva az adott helyzetre. 
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Az intézmény szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENNTARTÓ 

KARBANTARTÓK ÓVODATITKÁR SZÜLŐI KÖZÖSSÉG  

(Óvoda) 
ÉRDEKKÉPVISELETI 
FÓRUM (Bölcsőde) 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

KÖZALKALMAZOTTI 
TANÁCS 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
HELYETTESEK 

MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK 

BÖLCSŐDEI SZAKMAI VEZETŐ 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK, GYÓGYPEDAGÓGUSOK, FEJLESZTŐPEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGIAI 
ASSZISZTENSEK, ÓVODAI-BÖLCSŐDEI DAJKÁK, KISGYERMEKNEVELŐK 

SZÜLŐK 

GYERMEKEK 
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Az intézmény alkalmazotti közösségét a székhelyén és a telephelyen foglalkoztatott 

közalkalmazottak alkotják. 

Az óvoda és bölcsőde nevelőtestületét az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők 

(pedagógiai végzettséggel) alkotják, akik szakmai munkaközösséget hozhatnak létre 

azonos feladatok ellátására.  

Az óvodatitkár az óvodavezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző.  

Pedagógiai asszisztens: A pedagógiai asszisztens részt vesz a közvetett pedagógiai 

munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik az óvodai foglalkozások 

előkészítésében és lebonyolításában. 

 A technikai alkalmazottak az udvaros és a karbantartó.  

 

Intézményvezetés szerkezete, helyettesítés rendje 

 

Az intézmény vezetősége  

 

 Intézményvezető                               

 Intézményvezető-helyettesek 

 Munkaközösség vezetők 

 Bölcsődei szakmai vezető 

 Közalkalmazotti Tanács  

 

Az intézményvezető 

 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki egyszemélyi felelős. 

Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.  

Feladatai: 

 a nevelőtestület vezetése 

 a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése 
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 a bölcsődei munka szakmai irányítása, ellenőrzése 

 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés 

 felelős a jogszabályok, rendeletek betartásáért 

 a felettes szervek valamint a Közalkalmazotti Tanács, Szülői Közösség, Bölcsődei 

Érdekképviseleti Fórum informálása. 

 a Közalkalmazotti Szabályzat és a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

megfogalmazott, a vezetésre vonatkozó pontok maradéktalan betartása és 

betartatása. 

Feladatainak csoportosítása 

 pedagógiai 

 munkaügyi  

 gazdálkodási  

 tanügy-igazgatási 

Koordináló tevékenysége: 

 Polgármesteri Hivatallal 

 Gazdálkodást segítő intézménnyel (KIGSZ) 

 Nevelési Tanácsadóval, szakértői bizottságokkal 

 Szakmai szervezetekkel 

 Halasi Többcélú Kistérségi Társulással 

 

A vezetők helyettesítési rendje   

 

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek.  

 

Az intézményvezetőt távollétében helyettesei helyettesítik. Hatásköre az intézményvezető 

helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában meghatározott feladatai mellett – az 

intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali 

döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
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Az intézményvezető és a helyettesek együttes távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

legmagasabb minősítési fokozattal rendelkező, határozatlan időre kinevezett 

óvodapedagógus helyettesít. 

Ez esetben a helyettes csak a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető, vezető-helyettes helyett, és csak olyan 

ügyekben járhat el, amelyek halaszthatatlan intézkedést igényelnek. 

Az intézmény vezetősége rendszeresen –az aktualitás feladatokhoz igazodva- tart 

megbeszélést. Az intézmény vezetősége megbeszéléseit az intézményvezető vezeti. 

Az intézményvezető, vagy a helyettese az intézményben tartózkodik a nyitva tartási időben 

is.  

A bölcsőde szakmai vezetőjének helyettesítésének rendje 

A bölcsőde szakmai vezetőjét az óvodavezető által megbízott kisgyermeknevelő 

helyettesíti. A szakmai vezető és az általa megbízott személy egyidejű távolléte esetén, az 

intézményben tartózkodó, legmagasabb fizetési fokozatba tartozó dolgozó jogosult olyan 

intézkedésre, amely a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő ügyekre terjed 

ki.   

A vezetés és a szülői közösségek közötti kapcsolattartás formái   

  

Az óvodában Szülői Közösség, a bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik.  

Az együttműködés és a kapcsolattartás során kötelezettség terheli: 

- az intézményvezetőt,  

- intézményvezető-helyettest, 

- bölcsődei szakmai vezetőt,  

- a Szülői Közösség, valamint az Érdeképviseleti Fórum vezetőjét. 

Szakmai munkaközösségek 

 

Az intézményben az azonos feladatok ellátására szakmai munkaközösség hozható létre.  

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 
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A szakmai munkaközösség - az SZMSZ-ben meghatározottak szerint - gondoskodik az 

óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai 

segítéséről.  

Az intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat 

meg. 

 

A munkaközösségek feladatai: 

 

 a munkaközösség témájában a tervező, elemző, értékelő tevékenységben való 

részvétel, 

 házi bemutatók szervezése, 

 kutatások, kísérletek segítése, megvalósítása, értékelése, 

 munkaközösségi tagok ön- és továbbképzése 

 éves munkaterv készítése,  

 belső továbbképzések szervezése,  

 az éves munka értékelése, következtetések levonása, feladatok, javaslatok 

megfogalmazása, éves beszámoló elkészítése. 

 A szakmai munkaközösség dönt 

 

- működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

- szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 

 

A szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a 

továbbfejlesztésére. 

 

A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően - 

- a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

- az óvodai nevelést segítő eszközök, könyvek és tanulmányi segédletek 

kiválasztásához be kell szerezni. 
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A nevelőközösség, nevelőtestület jogai és kötelezettségei 

 

A nevelőközösség nevelési és oktatási kérdésekben legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve, melyet a pedagógusok nevelőtestülete és a kisgyermeknevelők 

közösen alkotják. 

A nevelési - oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a 

nevelési és oktatási ügyekben, valamint a törvényekben és más jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, intézmény vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai kérdésekben, egyéb ügyekben pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestületi értekezleteken a kisgyermeknevelők 

is részt vesznek, hisz az intézmény szokásai – és hagyományai megegyeznek. 

Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 

 az óvodavezető,  

 a nevelőtestület tagjai egyharmadának, 

 szülői szervezet kezdeményezésére. 

A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. 

A nevelőtestület véleményét 

 az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, 

 az intézményvezető helyettesek megbízása, megbízásának visszavonása előtt, 

 külön jogszabályban meghatározott ügyekben ki kell kérni. 

    

A nevelőtestület értekezletei: 

 tanévnyitó, tanévzáró 

 évközi nevelési értekezlet. 

 munkaértekezletek szükség szerint (program, rendezvény lebonyolítása előtt) 

 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 

rendelkezések: 

A nevelőtestületi értekezleteket az óvodavezető készíti elő. A nevelőtestület írásos 

előterjesztés alapján tárgyalja: 

 pedagógiai program 
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 bölcsődei szakmai program 

 SZMSZ, házirend, 

 éves munkaterv 

 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával kapcsolatos 

napirendi pontokat és az előterjesztés írásos anyagát a vezető az értekezlet előtt 

legalább nyolc nappal átadja a nevelőtestület tagjainak. 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az óvodavezető, akadályoztatása esetén a kijelölt 

helyettese látja el. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 

Döntéseit és határozatait egyszerű szótöbbséggel – kivéve jogszabályban meghatározott 

titkos szavazás eseté – nyílt szavazással hozza meg. 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség 

keletkezik, a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit 

határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként sorszámozni 

kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. 

A nevelőtestületi értekezletről tartalmi, lényegkiemelő emlékeztető jegyzőkönyvet kell 

készíteni. A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvet vezető, és a jelenlévő tagok 

közül egy hitelesítő írja alá. A jelenléti ívet csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyvet 

az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból 

– meghatározott időre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre 

 

Az intézményi alkalmazottak feladatait a mellékletben a munkaköri leírások 

tartalmazzák  

 

 óvodapedagógus   

 fejlesztő pedagógus  

 gyógypedagógus  

 kisgyermeknevelő 

 pedagógiai asszisztens    

 óvodai dajka 
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 bölcsődei dajka     

 óvodatitkár 

 egyéb munkakör    

 

 

 

A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 

 

 Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes ellenőrzési ütemterv szerint, előre 

meghatározott szempontok, illetőleg írásban rögzített munkamegosztás alapján a 

pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében 

ellenőrzik, értékelik a közalkalmazottak munkáját. Az ellenőrzési ütemterv az éves 

munkatervben jelenik meg. 

A pedagógiai munka ellenőrzése 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-intézmény valamennyi 

pedagógiai tevékenységére kiterjed. A belső ellenőrzési rendszer átfogja az óvodai 

nevelőmunka egészét. Biztosítja, hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák 

feltárása időben történjen, fokozza a munka hatékonyságát. 

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: 

- Biztosítsa az intézmény, felelős vezetői számára az információt az 

intézményben folyó nevelő- oktató munka tartalmáról és annak 

színvonaláról. 

- Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támogató-segítő attitűd, 

együttgondolkodás, ösztönzés. 

 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa 

az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

 Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos 

óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. 

 Segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását 

támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását. 
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 Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről. 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 Hatékonyan működjön a megelőző szerepe, fogja át a pedagógiai munka egészét. 

 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 

 Munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, 

 a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, 

 a működési feltételek vizsgálatára. 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

 

 tervszerű, előre egyezetett szempontok szerint, 

 spontán, alkalomszerűen, 

- a problémák feltárása, megoldása érdekében, 

- napi felkészültség mérése érdekében. 

A pedagógiai munkával kapcsolatos belső ellenőrzés rendje 

A nevelőmunka belső ellenőrzésének kiemelt területei: 

 

 a pedagógusok, kisgyermeknevelők és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak 

munkafegyelme, 

 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, az óvónő-gyermek, dajka- gyermek 

kapcsolata, 

 a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 

 a nevelőmunka színvonala, eredményessége, 

 a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése, 

 előzetes felkészülés, tervezés, 

 felépítés és szervezés, 

 az alkalmazott módszerek, 
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 a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus, 

kisgyermeknevelő egyénisége, magatartása, 

 az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai/szakmai program követelményeinek 

teljesítése, 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége, 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése. 

 A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 az óvoda vezetője  

 az óvodavezető helyettes, 

 a szakmai munkaközösség 

 bölcsődei szakmai vezető 

 belső önértékelést támogató munkacsoport 

 

Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés elbírálási 

szempontjai 

Az elbírálás során elsődleges szempont intézményünk belső elvárás rendszerének 

dolgozókra vonatkozó szempontjainak megvalósulási szintje és minősége. 

 

A minőségi munkának szerves kiegészítő eleme a többletmunka vállalása is, így pl. 

 a nehezen kezelhető, magatartászavaros, enyhén fogyatékos (testi és szellemi) 

gyermekekkel kapcsolatos nevelési feladatok önkéntes vállalása 

 aktív közreműködés különféle pályázatok kidolgozásában, 

 felkérésre bemutató foglalkozások vállalása, 

 a gyermekek intézményen kívüli tevékenységében való részvétel  

 

 

Szabadság engedélyezésének és nyilvántartásának helyi rendje 

 

Az intézményvezető a szabadság engedélyezésének és nyilvántartásának helyi rendjét a 

következők szerint szabályozza: 

Szabadságolási terv 
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A szabadságolási terv összeállítása érdekében a dolgozók minden év február 15-ig jelzik a 

szabadságuk kivételével kapcsolatos igényeiket. 

Az igények figyelembevételével, de az intézményi feladatok zökkenőmentes 

elláthatóságát szem előtt tartva szabadságolási terv készül. 

A pedagógus alkalmazottaknak az éves szabadságukat lehetőség szerint a nevelési 

szünetek időtartama alatt ajánlott kivenniük. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, 

melyre engedélyt az intézményvezető vagy az általa megbízott személy adhat. 

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak egyéni döntés alapján, de igazodva a  

nevelési év sajátos rendjéhez, a zökkenőmentes feladatellátás biztosításához vehetik ki 

szabadságukat. 

A szabadságolási terv egy-egy példányát, 

- az intézményvezető, 

- az intézményvezető-helyettes őrzi. 

Valamennyi dolgozó számára megtekinthető a szabadságolási ütemterv. 

 

Szabadság engedélyezés, nyilvántartás 

Az intézményvezető által kijelölt személy (intézményvezető-helyettes) gondoskodik a 

dolgozók szabadságával kapcsolatos nyilvántartások, engedélyek dokumentálásáról. 

Az intézmény erre a célra kidolgozott, saját szerkesztésű Szabadságnyilvántartási naplót 

vezet, melyben feltüntetésre kerül: 

 a dolgozó adatai 

 az adott évben a dolgozót megillető fizetett szabadságok (alapszabadság, 

pótszabadságok, az összes fizetett szabadság) 

 az adott évben a fizetés nélküli szabadsággal kapcsolatos adatok 

 a 16 év alatti eltartott gyermekek adatai 

 a szabadság tényleges felhasználását, engedélyezését rögzítő adatok, aláírások 

 

A munkavállaló az általa megjelölt napokra kéri a szabadság engedélyezését, a munkaadó 

pedig engedélyezi azt a nyilvántartó lap megfelelő sorában. A szabadság engedélyezése és 

felhasználása ily módon az Engedélyező és a Munkavállaló egyidejű aláírásával a 

Szabadságnyilvántartási naplóban nyilvántartásra kerül.  

A nyilvántartásba csak az engedélyezett napokat kell rögzíteni.  
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Az intézményi hagyományok ápolása 

Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

 

Közös ünnepek: 

 Őszi vásár, szüreti mulatság, táncház 

 Márton-napi lámpás felvonulás, mulatság 

 Lucázás 

 Karácsony 

 Télűző, tavaszhívó ünnepünk a farsang 

 Kisze-báb égetés 

 Pünkösd 

 

Csoporton belüli ünnepek: 

 Gyermeknap 

 Komatál küldés 

 Búcsúzó 

 Március 15. 

 Húsvét 

 Anyák napja 

 Gyerekek születés és névnapjai 

 Beteg társaiknak rajzok küldése 

A Felsővárosi Óvoda közös - és csoporton belüli ünnepeit a Pedagógiai Program 3. számú 

melléklete tartalmazza. 

 Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok 

 

 Nevelési értekezletek 

 Szakmai napok szervezése 

 Házi bemutatók szervezése 
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 Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása 

 Dajkák képzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról  

 Pályakezdők, ill. újonnan belépő dolgozók bemutatása, segítése 

 Távozó nyugdíjasok búcsúztatása 

 Csapatépítő programok 

 Nevelőtestületi kirándulás  

 

A szülők és az intézményi nevelők kapcsolattartásának rendszere 

 

A szülők az intézményben a törvényben meghatározott jogaik és kötelezettségeik 

teljesítésének érdekében közösséget hozhatnak létre.  

A Szülői Közösség és Érdekképviseleti Fórum működési rendjéről saját maga dönt. A 

szülők képviselőjével az intézményvezető tart kapcsolatot. Évente egy alkalommal – vagy 

indokolt esetben - a szülői választmányt az intézményvezető hívja össze és tájékoztatja az 

intézmény munkájáról és feladatairól.  

 

A szülőket érintő fizetési kötelezettségek esetén a szülők írásos beleegyezése 

szükséges.(11/1994. MKM rendelet 3. (2) bekezdésének módosítása) 

 A csoportok szülői közösségeinek tevékenységét az óvodapedagógusok is segítik.  

Véleményeiket, állásfoglalásukat, javaslataikat a Szülői Közösség/ Érdekképviseleti Fórum 

elnökei, vagy óvodapedagógusok/kisgyermeknevelők közvetítésével juttatják el az 

intézmény vezetőjéhez.  

A szülők, és az óvodapedagógusok/kisgyermeknevelők között a nevelési feladatok 

összehangolására az alábbi esetekben nyílik lehetőség:  

 nyíltnapok, játszó- és munkadélutánok 

 családlátogatások 

 gyermekvédelmi intézkedések  

 fogadóórák 

 szülői értekezletek 

 nyilvános ünnepélyek 

 faliújságra kifüggesztett információk (a foglalkozások anyagai, intézményi hírek) 
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Az intézmény társadalmi környezetével való kapcsolattartás 

rendje 

Az intézmény vezetője rendszeres kapcsolatot tart fenn a bölcsőde, óvodák vezetőjével és 

az általános iskolák igazgatóival, illetőleg az érintett alkalmazottakkal. A nemzetiségi 

önkormányzattal, Halasi Többcélú Kistérségi Társulással.  

Megállapodás alapján az intézmény részt vesz a város éves közművelődési programjának 

kidolgozásában, az óvodáskorú gyermekek részére szervezendő programajánlattal.  

 

Az intézmény kapcsolatot tart Kiskunhalas Város Önkormányzata Szociálpolitikai 

csoportjával, Család -Gyermekjóléti Szolgálattal,  Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat 

Kiskunhalasi Tagintézményével, Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat Bácskai Szakértői 

Bizottsági Tagintézményével.  

A csoportvezető óvodapedagógusok a gyermekorvosokkal, védőnőkkel –szükség szerint -

tartják a kapcsolatot.  

A bölcsődés gyerekek orvosi ellátása gyermekorvos által biztosított. 

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánossága, a szülők tájékoztatása /(20/ 2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdés o) pont) 

Az törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai: 

 Alapító Okirat 

 SZMSZ 

 Pedagógiai Program 

 Bölcsődei Szakmai Program 

 Házirend 

Az intézmény tervezhető és elszámolható működésének részeként funkcionálnak az alábbi 

dokumentumok: 

 Éves munkaterv 

 Beszámolók 

 Egyéb belső szabályzatok 
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Az óvoda figyelembe véve a hivatkozott EMMI rendelet 82.§ - át az alábbiak szerint 

szabályozza a tájékoztatás szabályait: 

A Pedagógiai Program/Szakmai Program nyilvánossága 

A Pedagógiai program és a Bölcsődei Szakmai Program nyilvános. Annak érdekében, hogy 

a szülők szabadon megtekinthessék a dokumentumot, az intézmény vezetője gondoskodik 

arról, hogy a program: 

 papír alapú példányai közül egy példány a hirdetőtáblán kifüggesztésre kerüljön, 

egy példánya a nevelők részére átadásra kerüljön, akik a szülők részére a szülői 

értekezletek alkalmával biztosítják a pedagógiai programba való betekintést. 

 Rövidített változatát az óvodai/bölcsődei beiratkozás (előjegyzésbe vétel) során a 

szülők megkapják. 

 elektronikus úton is elérhető legyen az intézmény, vagy az önkormányzat 

honlapján. 

 A pedagógiai program helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali 

módja: 

 hirdető táblán történő elhelyezés 

 intézményi, ennek hiányában önkormányzati honlapon történő publikáció. 

 A nyilvánosságra hozatalért a pedagógiai programmal, szakmai programmal 

összefüggő tájékoztatás megadására kijelölt dolgozó felelős.  

A Házirend nyilvánossága 

A Házirend nyilvános. 

A Házirend: 

 papír alapú példányai közül az óvodába történő beiratkozáskor egy példányát át 

kell adni a szülőnek, egy példányát a központi hirdetőtáblán kell kifüggeszteni. 

 elektronikus úton is elérhető az intézmény honlapján. 

 

A Házirend helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

 hirdetőtáblán történő elhelyezés, 

 intézményi honlapon történő publikáció. 
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A Házirenddel összefüggő tájékoztatás: 

 A nevelési évnyitó szülői értekezletén az intézményvezető ismerteti a házirendet a 

szülőkkel. 

 A Házirend érdemi változásáról a változást követő 30 napon belül a szülőt 

tájékoztatni kell. 

A jelen SZMSZ nyilvánossága 

Az SZMSZ nyilvános. 

 Az SZMSZ papíralapú példányát a központi hirdetőtáblán ki kell függeszteni,  

 elektronikus úton elérhető az intézmény honlapján. 

Az SZMSZ helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatali módjai: 

 hirdetőtáblán történő elhelyezés, 

 intézményi honlapon történő publikáció. 

 

Az éves munkaterv 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok 

figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 

nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok 

időre beosztott cselekvési tervét, a felelősök és a határidők megjelölésével, valamint az 

intézmény belső ellenőrzési tervét, és az adott év kiemelt nevelési feladatait. 

Az intézmény éves munkatervét az intézményvezető készíti el, elfogadására a nevelő 

testületi értekezleten kerül sor. A nevelési év helyi rendje a munkaterv részét képezi, 

ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői közösség és a fenntartó véleményét. A 

munkaterv egy példánya a nevelőtestület rendelkezésére áll.  

Hivatali titok megőrzése 

Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A 

közalkalmazott nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, mely a munkaköre 
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betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy 

más személyre hátrányos következményekkel járhat. 

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll 

fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak 

minősülnek, és amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. 

A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója 

köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

Hivatali titoknak minősül:  

 amit a jogszabály annak minősít 

 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésévek kapcsolatos adatok 

 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat 

 továbbá amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés 

biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői 

utasításban írásban annak minősít. 

A lobogózás szabályai 

A 132/2000. (VII: 14.) Kormányrendelet értelmében „ A nemzeti lobogót állandóan kitűzve 

kell tartani.”  

A Kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a 

középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás 

szabályait. 

A zászló állandó minőségének a megtartásáról a vezető gondoskodik. 

Az épület homlokzatát címtáblával kell ellátni. 

A telefonhasználat eljárásrendje 

A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében magánál 

tarthatja, de azt csak a gyermekekkel való ügyintézésre használhatja.  

Az intézmény dolgozói a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú 

beszélgetésre sem a csoportszobában, sem az udvaron nem használhatja, csak kivételes, 

sürgős esetben.  
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Az intézmény vonalas telefonja szintén kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. 

A fakultatív hit- és vallásoktatás biztosítása 

Az intézmény biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak 

által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatást. 

Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között létre jött együttműködési megállapodás, az 

egyház által biztosított hitoktató. 

Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a 

nevelés folyamatát. 

Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges helyiséget. 

Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és 

vallásszabadságát. 

A hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához ki kell kérni a szülői 

munkaközösség véleményét.  

A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első 

hetében kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Az igényeket a helyettes összesíti 

és továbbítja az egyház képviselőjének, aki a vezetővel történt egyeztetés után a 

kialakított szervezeti rendnek megfelelően kezdi meg tevékenységét. 

Az általuk tartott foglalkozások a napirendbe építve, elkülönülten az óvodai 

foglalkozásoktól, nevelési időn kívüli időben kerülnek megvalósításra. A foglalkozás 

időtartama alatt a hitoktató felel a gyermekért, a foglakozás végeztével köteles a 

pedagógusnak a gyermekeket átadni. 

 

 

Érdekképviseleti Fórumának működési szabályai 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 

2/C §-a alapján, a Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott Kiskunhalasi Óvoda 

és Bölcsődében,  Bölcsődei ellátásban részesülők érdekvédelmére szolgáló 

Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályzatát (a továbbiakban: 
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Szabályzat) határozatával az alábbiak szerint határozza meg. 

 

Általános rendelkezések 

 A Szabályzat hatálya kiterjed a Kiskunhalasi Óvoda és Bölcsőde, bölcsődei 

ellátásban részesülő személyekre. 

 Az intézmény e szabályzathoz igazodóan Érdekképviseleti Fórumot hoz létre. 

 A hatályos Szabályzatot az intézményben ki kell hirdetni, alkalmazásáért az  

Érdekképviseleti Fórum elnöke és az intézmény vezetője felelős. 

 A Szabályzat a kihirdetés után az intézmény házirendjének mellékletét képezi. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása 

 

 Az intézmény Érdekképviseleti Fórumának megalakításáról - a Szabályzat 

rendelkezéseire figyelemmel – az intézmény vezetője gondoskodik. 

 Az intézmény vezetője a szervezési (jelölés, választás) feladatok lebonyolítására 3  

tagú Szervező Bizottságot alakít, amelynek tagjai az intézmény közalkalmazottai. 

 A Szervező Bizottság feladata a jelölés és a választás lebonyolítása. 

 Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása után a Szervező Bizottság megszűnik.  

 Az Érdekképviseleti Fórum 7, határozatlan időre választott főből áll, tagjainak 

 összetétele a NMr. 2/C.§  bekezdéseire tekintettel: 

- a Fenntartó által delegált 1 fő, 

- az ellátásban részesülő gyermek szülei, vagy törvényes képviselői –

gyermekcsoportonként 2 fő, 

- az intézmény dolgozóinak képviselői 2 fő. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum szervezete 

 

 Az Érdekképviseleti Fórum saját tagjai közül az első ülésen nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel elnököt választ. 

 Az elnök feladata, egyebek között, hogy képviselje az Érdekképviseleti Fórumot,  

annak döntéseit. Intézkedik a panaszok kivizsgálására, összehívja az 

Érdekképviseleti Fórum ülését, azon elnököl. 
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 Az adminisztratív feladatok végzésére az elnök az Érdekképviseleti Fórum tagjai 

közül titkárt bíz meg. 

 Az Érdekképviseleti Fórum tagja részt vesz a Fórum munkájában, az ügyben 

véleményt nyilváníthat, határozati javaslatot tehet. Jogosult a döntés 

kialakításának folyamatában eltérő álláspontját kifejteni. Javasolhatja napirendek 

felvételét. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum feladata 

 

 Az Érdekképviseleti Fórum feladata, hogy az ellátást érintő kifogások orvoslása 

érdekében, és a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén közvetlenül a Fórumhoz benyújtott panaszokat 

megvizsgálja és orvosolja, hatáskörébe tartozó ügyekben döntsön. 

 Egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. 

 Hatáskörének hiányában intézkedést kezdeményez az intézményvezetőnél vagy 

hatáskörrel rendelkező szervnél. 

 Intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény szakmai 

ellenőrzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező 

szervnél. 

 Véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermeket érintő ügyekben.  

 Javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett 

szolgáltatások tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó bevételek 

felhasználásáról. 

 Egyetértési jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyása tekintetében. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum működése 

 

 Az Érdekképviseleti Fórumnál panasszal élhetnek a gyermek szülője vagy 

törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, 

továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai 

szervek. 

 Az Érdekképviseleti Fórum ügyintézési ideje 15 nap. 
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 Az Érdekképviseleti Fórumhoz beérkezett ügyeket haladéktalanul az 

intézményvezető tudomására kell hozni. 

 Az Érdekképviseleti Fórum határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

 Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 Az Érdekképviseleti Fórum bármely tagja megbízásának megszűnése esetén 60 

napon belül új tagot kell választani. 

 Az Érdekképviseleti Fórum tagjának megbízatása megszűnik, ha: 

- ha az ellátásban részesülő gyermek az intézményi ellátásból kikerül, akkor a 

szülői, vagy más törvényes képviselő képviseleti jogosultsága megszűnik, 

- az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti vagy megbízási jogviszonya 

megszűnik,  

- az intézményt fenntartó képviselőjének képviseleti jogosultsága megszűnik. 

 

Záró rendelkezések 

 

 Az Érdekképviseleti Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrány nem érheti. 

 Működésének tárgyi feltételeit (irodahelyiség, egyéb eszközök) az intézmény 

biztosítja. 

 A Szabályzat a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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Melléklet 

 

 

1. Sz.      Munkaköri leírás minták 
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I. Jogszabályi háttér  
  

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 

20-án kelt egyezmény kihirdetéséről, 
 1997.évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 
 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

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.  

 1992.évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról. 
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
 235/1997.(XII.17) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgáltatások és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról. 

 328/2011. (XII.29) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 

 8/2000 (VIII.4.) SzCsM Rendelet a személyes gondoskodást végző személyek működéi 
nyilvántartásba vételéről továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

 257/2000 (XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról. 

 1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 90/2003.(VII.30.) FVM –EszCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és 
forgalmazásának élelmiszer higiéniai feltételeiről 

 A bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II.19.) SzMM utasítás. 
 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM- rendelet 4. § (6) 
 Kiskunhalas Város Önkormányzat helyi rendelete a személyes gondoskodás 

megvalósításáról. 
 

Módszertani útmutatók 

 A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes 
szempontjai 1999. 

 A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai 2009. 
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 A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 2016. 
 A család és a bölcsőde kapcsolata 2007 

 Az egészséges csecsemő táplálásának irányelvei 2001 

 Folyamatos napirend a bölcsődében 1982 

 Játék a bölcsődében 1997 

 Bölcsődei adaptáció 1979 

 Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás 1982 

 Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához 1989 

 A család és a bölcsőde kapcsolata 2007 

 Korai fejlesztés a bölcsődében 2003 

 Módszertani Útmutató a kisgyermekekről vezetett szakmai dokumentáció 
vezetéséről 
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II. KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA  
  

Az intézmény típusa:  
 

Szakágazat:    889101 Bölcsődei ellátás 

Kormányzati funkció:              104031 gyermekek bölcsődei ellátása 

 

Feladata:  

 

20 hetestől a 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és 
gondozását biztosító, bölcsődei tevékenységet ellátó önkormányzati fenntartású intézmény, 
mely a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik. Magas színvonalú gondozó-nevelő 
munka az ellátottak számára. A csoportban szakképzett csecsemő-és kisgyermeknevelők 
foglalkoznak a gyerekekkel. A mentálhigiénés szempontból fejlett 3. életévüket betöltött 
gyermekek bölcsődénkből a tárgyév szeptemberétől átkerülnek az óvodai kiscsoportokba.  

 

A Bölcsődénk funkciója  
 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik 

formája. A bölcsőde a családban nevelkedő - 20 hetestől- 3 eves korú - gyermekek szakszerű 
gondozását es nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei 
gondozási - nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. A gyermekek védelméről es a 

gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. XXXI. törvény {továbbiakban: gyermekvédelmi törvény} 
42. § (1) bekezdés értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 
4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető es gondozható a bölcsődében. 
 

Bölcsődbe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen 
ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermekvédelmi törvény az 
általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabály, miszerint előnyben kell részesíteni a 
felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges 
fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. 
A továbbiakban a gyermekvédelmi törvény 42/A §-sa értelmében a bölcsődei felvételnél 
előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket. 
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A gyermekvédelmi törvény 68. § (3) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat 
jegyzője kötelezheti a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni 
ellátását. 
A gyermek bölcsőébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő 
hozzájárulásával kezdeményezheti: 
 

• a védőnő 

• a háziorvos, házi gyermekorvos 

• a szakértői és rehabilitációs bizottság 

• a szociális, ill. családgondozó 

• a gyermekjóléti szolgálat 

• a gyámhatóság 

 

 

Ellátási területe  
 

Kiskunhalas Város Közigazgatási területe és vonzáskörzete 

 

III. ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT ÉS ELLÁTANDÓ TERÜLET JELLEMZŐI  
  

1. HITVALLÁSUNK  
 

A Kiskunhalasi Óvoda és Bölcsőde minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy a nyugodt, 

szeretetteljes, derűs és vidám környezetben felnövő gyerekekből lesznek kiegyensúlyozott, 
aktív és sikeres felnőttek. Ezt a légkört nevelőink, a legteljesebb odafigyeléssel, szeretettel, 
szaktudással, játékos és örömteli hangulat kialakításával valósítják meg.  

 

2. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA  
  

A családban nevelkedő kisgyermek 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 a periférián élő családok gyermekei esetében a 
hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más 
intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve.  
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3. A SZAKMAI PROGRAM CÉLJA 

  

Az intézmény szakmai programjában olyan fontos alapelvek, feladatok kerülnek 
megfogalmazásra, melyek a szolgáltatás nyújtása során biztosíthatók, megvalósíthatók, 

ellenőrizhetők. A program keretet ad a nevelő-gondozó munkához. Felülvizsgálata a 

dolgozók közreműködésével, az intézményvezető által történik. 

 

4. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA  
 

  

Az intézményünkben 26 bölcsődei férőhely van. Érdeklődés esetén, telefonon történő 
bejelentkezés majd az intézményünkben történő személyes találkozás után egy előfelvétel 
történik. Ezt követően az előjegyzés sorrendjében a megüresedett helyekre tudunk 
gyerekeket felvenni.   

 

 

IV. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ALAPELVEI  
 

 

A jó minőségű, szakszerű ellátás, nevelés-gondozás akkor valósul meg a bölcsődében, ha 
érvényesülnek a következő alapelvek: 

 

1. A családi rendszerszemléletű megközelítése 

 

A bölcsődei nevelésben elsődleges szempont a család működésének megismerése, 
megértése, olyan komplex látásmód alkalmazása. Az interakciós mintákat a kisgyermek 
visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek 
hangsúlyozása által a szakember hozzájárulhat a család életminőségének javításához. 
 

2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

 

A kora gyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a 
kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A 
kisgyermeknevelő feladata az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, 
megtorpanások felismerése és jelzése. 
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3. A családi nevelés elsődleges tisztelete  
 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A bölcsőde feladata, hogy a 
családi nevelés hagyományait, szokásait, értékeit tiszteletben tartva és lehetőség szerint 
erősítve részt vegyen a nevelésbe. Lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy a 26 szülő minél 
nagyobb mértékben beláthasson a bölcsődei nevelésbe, hogy az esetleges családi 
hiányosságokat korrigálni tudja. 
A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás 
szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, 
lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.   

 

4. A kisgyermeki személyiség tisztelete 

 

A gyermeket – mint fejlődő személyiséget- a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb 
segítségigénye, ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. Bölcsődénkben a nevelés-

gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes 
kibontakoztatására, a személyes, a szociális és kognitív kompetenciák fejlődésének 
segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. 

 

5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe  
 

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 

megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az 
egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A 
kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, 
a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés 
állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Fontos, hogy a bölcsődébe 
járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását 
akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az 
átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik 
a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben 
tartja a gyermekvallási, nemzetiségi/etnikai, kulturális … stb. hovatartozását, és a 
lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más 
kultúra és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását.   
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6. A biztonság és a stabilitás megteremtése  
  

A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját”kisgyermeknevelő -

rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul 

szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságából, az 
egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, 
stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek 

biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 
alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A 
biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak 
minden formájától való védelmet is.   

7. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve  
  

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó 
segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés 
állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia 
fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A biztonságos és tevékenységre motiváló 
személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a 
gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő 
mértékű döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata. 
A gondozónő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az 
egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé 
tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való 
próbálkozások bátorításával segíti a tanulást.   

8. Az egységes nevelő hatások elve  
  

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, 
hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek 
tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi 
szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás 
nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi 
normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz 
közelítsék.  

9. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége  
 

A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkot. A nevelés tágabb, a gondozás 
szűkebb folyamat: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, 
lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 
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10.  A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása  
 

A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezért 
biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és 
egyéb tevékenységeken keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, 
átélhesse a spontán tanulás örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének vágya. 
Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések biztosításával segíteni kell önálló 
kezdeményezéseit, megteremtve ez által az egész életen át tartó tanulás igényének, 
folyamatának biztos alapjait 

  

V. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FELADATAI  
  

1. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása  
  

 a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet 
megteremtése   

 a fejlődés támogatása  
 a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése   
 egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az 

alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia 
kialakulását és megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, mosakodás, 
öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás) 

szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok 
ellátása.  
  

2. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése  
  

 Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 

megelőzése, ill. csökkentése.   
 A gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában a 

kisgyermeknevelő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő 
kapcsolat kialakulásának segítése.   

 Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az „éntudat” 
egészséges fejlődésének segítése a bizalmon és elfogadáson alapuló társas 
kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának a másik iránti 
nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése.   
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 Lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények 
szerzésére az én érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a 
gyermek fejlődését.    

 A kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv 
felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések 
megválaszolása).  

 A szocializációs problémával küzdő, lassabban fejlődő gyermekek nevelése-

gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség esetén más szakemberek 
bevonásával.  

 

 

3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése.  
  

 az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör 
bővülésének segítése   

 a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének 
biztosítása   

 a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és 
helyzetmegoldási minták nyújtása   

 az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása az önálló véleményalkotásra, a 
döntésre, a választásra való képessé válás segítése   

 ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának 
segítése   

 a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, 
megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben  
  

VI. A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI  
  

1. Kapcsolat a szülőkkel  
  

A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek 
fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás-nevelés 
kialakításában, és a családokat is segíti gyermekük nevelésében.   
A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai 
szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó. A bölcsődei 
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nevelés, gondozás a családi nevelés kiegészítőjeként, a családdal együttműködve szolgálja 
mindazt, ami a kisgyermek fejlődéséhez szükséges. A kettős nevelés veszélyének elkerülése 
érdekében is jó, ha a gondozónő és a szülők kölcsönösen együtt tudnak működni.  
  

Ennek az együttműködésnek a formái a következők:  

 

 családlátogatás  

A család meglátogatása a beszoktatás megkezdése előtt nagymértékben segítheti a 
gyerek beilleszkedését és beszokását, valamint eredményesebbé teszi az 
együttműködést. Az első látogatás célja elsősorban a tájékozódás, valamint 
ismerkedés a gyermek otthonával és szüleivel. Ez jó alkalmat teremt arra, hogy a 
gondozónő a gyermeket saját, megszokott családi környezetében lássa, kicsit 
megismerje a gyermek szokásait, szüleihez fűződő kapcsolatát, illetve a családi 
hátteret. Képet kap a gyermek fejlettségéről, családban elfoglalt helyéről, és 
megkönnyíti számára a szülővel való későbbi együttműködést. A családlátogatásnak 
feszültségoldó hatása is van. naponta folyamatos tájékoztatás (beszélgetés 
érkezéskor, hazamenetelkor)  

 üzenő füzet  
 faliújság,  
 hirdetőtábla   
 írásos tájékoztatás,  
 szülői értekezletek (évente kétszer)   
 egyéni beszélgetések időpont egyeztetés után 

(fogadóórák)   
 nyílt napok (családi nap)   
 szervezett közös programok, ünnepek 

 

2. Beszoktatás (adaptáció)  
 

A gyerekek koruktól, egyéniségüktől, szülőkhöz fűződő kapcsolatuktól függően más-más 
mértékben reagálnak a bölcsődei körülményekre. Minden gyermeket megvisel az 
édesanyjától való elszakadás, éppen ezért nem mindegy, hogyan történik a beszoktatás.  

A szülővel történő beszoktatás lépései, előnyei   

A szülővel történő beszoktatás megkönnyíti a gyermeknek az átmenetet a családból a 
bölcsődébe. Ez a módszer a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. A 
kisgyermeknek biztonságot ad az anya vagy az apa jelenléte és így könnyebben tud 
kapcsolatot teremteni a kisgyermeknevelővel is.   
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Ha a gyerekek fokozatosan töltenek egyre több időt a bölcsődében, fokozatosan 
alkalmazkodik az új környezetéhez (első nap 1 órát, második nap 2 órát és így tovább) 
jelentősen csökkenhetnek a negatív viselkedésbeli megnyilvánulások (sírás, toporzékolás, 
tiltakozás, nem akar elaludni, nem fogad el ételt - italt stb.)  

Az anya/szülő jelenléte tehát a beszoktatásnál, rövidíti a heves reakciókat a gyermek részéről 
és eltolódhat az első megbetegedés ideje is. Ez a módszer az anyának is segítséget ad azáltal, 
hogy jobban megismeri a bölcsőde életét, a napirendet és a kisgyermeknevelő munkáját is 
megkönnyíti, hogy látja a gyermek és a szülő közti kapcsolatot, bánásmódot.  

A szülővel történő beszoktatás feltételei:  

 A bölcsődevezető és a kisgyermeknevelő teremtse meg a megfelelő feltételeket a 
szülővel történő beszoktatáshoz. Beszéljék meg a szülővel a beszoktatás pontos 
idejét, menetét.  

 Szükség van a szülő részéről az együttműködésre és a módszer elfogadására  

 Beszoktatási terv készítése a csoporton belül dolgozó kisgyermeknevelőknek, hogy 
összehangolhassák a beszoktatások sorrendjét  

 Egy kisgyermeknevelőhöz egy időben csak egy gyermek jöjjön beszoktatásra  

 „saját gondozónő rendszer” alkalmazása  

 A beszoktatás időtartama legalább 2 hét legyen  

 Az első héten az anya a gyermekével valamennyi gondozási műveletet elvégzi, 
miközben a gondozónő megfigyeli ezeket. 
 

 A második héten már az anya /szülő/ állandó jelenléte fokozatosan megszűnik, és 
napról napra több időt tölt a gyermek a szülő nélkül a bölcsődében. Az alvás jelenti a 
beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget, ezért kérjük a szülőt, hogy 12:30 órakor 
elérhető legyen, amennyiben nem járunk azonnali sikerrel az altatás terén.  

 A kisgyermeknevelő dokumentálja a beszoktatás menetét  

 Beszoktatás után lehetőséget kell biztosítani a felmerülő kérdések, tapasztalatok 
problémák megbeszélésére szülőcsoport/egyéni tanácsadás keretében.  
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3. „Saját gondozónő” rendszer  

  

A „saját gondozónő” rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport gyermekeinek 

egy része (6 gyermek) tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A nevelés-gondozás mellett ő kíséri 
figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, naplóját, ő tartja 
számon az újabb fejlődési állomásokat.   

A „saját gondozónő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész 
időtartama alatt ő a gondozónője (felmenőrendszer).  Az ún. ölelkezési időben – az az 

időszak, amikor mindegyik kisgyermeknevelő a csoportban van – idejét elsősorban a „saját” 
gyermekei gondozására, nevelésére fordítja.   

A „saját gondozónő”- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet 
tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a „saját” gondozónő 
segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.  

  

4. Gyermekcsoportok szervezése  
  

A bölcsődei gyermekcsoportok létszámát jogszabály határozza meg, a létszám 26 fő. A 
gyermekek által használt csoportszoba tágasak, világos, hozzá kapcsolódik az öltöző és a 
fürdőszoba (mosdó-pelenkázó).   

Bölcsődénkben a csoportok kialakítását a 15/1998. NM rendelet 40§ alapján határozzuk 
meg, magasabb létszám nem megengedett. A csoportok kialakításának a szempontja az 
életkor szerinti homogén csoport. Bölcsődénkben 1 gondozási egység működik 2 
csoportszobával. 

 

5. Napirend  

  

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 
kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja 
biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az 
önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, 
hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek 
tájékozódhassanak a várható eseményekről, elkerülve a felesleges várakozási időt. Ez egyben 

a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A napirendünk függ a gyermekcsoport életkori 



KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

SZAKMAI PROGRAM.  

    

17  

  

összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a 
csoportlétszám és egyéb tényezők (pl: bölcsőde nyitása, zárása, stb.) is. Kialakításának 
további feltételei a személyi állandóság (saját gondozó-rendszer) a tárgyi feltételek, a jó 
munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a gyermek, otthoni életének 
életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele. A kisgyermeknevelőink munkarendje a 
gyermekek napirendjének alapján készült el.  

A napirend  meghatározó szempontjai a következőkből állnak: 

 6:30-8:00 Érkezés a bölcsődébe 

 8:00-8:30 Reggeli 

 8:30-10:00 Szabad játéktevékenység a szobában vagy az udvaron 

 10:00 Tízórai 
 10:00-11:30 Szabad játéktevékenység, szükség szerint fürdőszobai tevékenység 

 11:30-10:00 Ebéd 

 12:00-14:30 Csendes pihenő, alvás 

 14:30-15:00 Uzsonna 

 15:00-18:00 Szabad játéktevékenység, távozás a bölcsődéből 
 

6. A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel  
  

Együttműködés Óvodákkal 

A bölcsőde befejeztével óvodába indulnak a gyerekek. Az átmenet segítése érdekében 
együttműködünk a kiskunhalasi óvodákkal. Minden óvodai intézménnyel sikerült 
együttműködő szakmai kapcsolatot kialakítani, azonban az intézményünk többcélú óvoda-

bölcsőde, így az ide járó gyermekek szülei ezt az intézményt már ismerik,(házirend, 
hagyományaink, szokásaink) legtöbb esetben továbbra is itt folytatják a gyermekek az óvodai 
életet.  

Együttműködés a Gyermekjóléti Központtal és Szolgálattal 

A gyermekek védelme minden bölcsődei dolgozó kötelessége. A gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzése, megszűntetése érdekében jelzési kötelezettségünk van. 

A veszélyeztetettség bármilyen jelét tapasztalva jelentési kötelezettségünk van a 

Gyermekjóléti Központ felé. Az intézményvezető részt vesz az esetkonferenciákon, 
jelzőrendszeri megbeszéléseken. 
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Együttműködés a képző intézményekkel 

Együttműködési megállapodás alapján terephelyet, oktatótermet biztosítunk bölcsődénkben 
szakmai gyakorlatokhoz, elméleti oktatáshoz, vizsgákhoz. 

Együttműködés más intézményekkel, civil szervezetekkel  

 Önkormányzat, mint fenntartó 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Szociálpolitikai csoportja 

 Gyermekorvosi rendelők 

 Népegészségügy 

 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

 Városi Bölcsőde 

 Magyar Bölcsődék Egyesülete 

 Család -Gyermekjóléti Szolgálat 

 Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézménye 

 Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat Bácskai Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

 

 

VII. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI  
  

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának 
elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért 
a nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek 
számára ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően 
ismerkedhessen személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget 
kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás (testi 
szükségletek kielégítése) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, 
melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének 
erősítése.   

A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket 
biztosító, társas közegben zajló, interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítani kell, 
hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek, 
tevékenységek előkészítésében. Kiválasztásában, alakításában.  Valamennyi tevékenység, 
élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek pozitív önértékelésének erősítése és a 
különböző faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi valamint fizikai és mentális   képességbeli 
különbözőségek tiszteletének kialakítása.   
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1. Gondozás  
  

Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges célja a 
gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A személyes és a szociális kompetencia 
kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt 
a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő 
figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, 
dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem 
jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok 
megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a 
gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség 
egészséges alakulására. A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az 
önállósodást.   
 

2. Játék  
  

A gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék, ezáltal ismerik meg önmagukat, társaikat és 
a világot. A kisgyermek játéka spontán, belső késztetésből eredő, örömteli tevékenység, 
melyet önmaga szabályoz. A játék a tapasztalatszerzés formája, a valósággal való kísérletezés 
jellemzi. A játék segíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésüket, miközben fejlődik a 
mozgásuk is. A kisgyermeknevelő feladata, hogy a játék feltételeit megteremtse, pl. 
megfelelő eszközök, hangulat, elegendő idő, hely biztosításával. Az a jó, ha a gyermekek 
igényeinek és a helyzetnek megfelelően kezdeményez, vállal szerepet a játékban, ill. 
kreativitásával, ötleteivel színesíti annak tartalmát. A játék legyen örömforrás a gyermekek 
számára.  Minden egyes korosztálynak más és más igényei vannak. Vannak „alap” játékok, 
melyek korcsoporttól függetlenül megtalálhatók a szobákban pl. játszókendők, plüssfigurák, 
labda, babák, mesekönyvek, építőjátékok, mozgásfejlesztő játékok.   
 

3. Vers, mese  

  

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, 
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A gyermek utánzás révén tanul, 
utánozza a verset mondó felnőttet, átéli a meseszereplők érzelmeit, gondolatait, 
viselkedését és belső állapotát. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma 
hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés 
bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság 
egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, 
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amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. Fejlődik emberismerete, a 
főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse.   

 

4. Mondóka, ének  
  

Az ének-zene, mondókázás módszertani elvei, szerepe a bölcsődei nevelésben:  

A bölcsődei zenei nevelésnek az a célja, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését az éneklés 
iránt. Figyeljék a környezet zörejeit, hangszíneit ez által jobban tudjanak tájékozódni a 
külvilágban. Jó, ha az éneklés jó kedvet teremt, utánzásra ösztönzi a gyereket, spontán 
énekel, dúdolgat játék közben.   
Az éneklés a gyermekre kedvezően hat, nyugalmat és örömet ad, így a zenei nevelés 
meghatározó lehet a gyermek egészséges fejlődésében, valamint a helyes kiejtést is fejleszti 
(anyanyelvi nevelés).  
A bölcsődei zenei anyag egyszerű, a korcsoportnak megfelelő az éneklés csak néhány 
gyerekhez szóljon, hogy a csoport többi tagjának figyelmét ne vonjuk el a játéktól, egyéb 
tevékenységtől a gyermek részvétele önkéntes az éneklés halk legyen, a szervezett éneklés 
még nem ennek a korosztálynak való a játék és énekelgetés fejleszti a gyermek képzeletét, 
ezért célszerű az éneklést a játékhelyzetbe illeszteni. Gondozási műveletek közben elvonja a 
figyelmet.   A többszöri rövid énekelgetés hatásos, addig énekelhetjük ismételten a dalokat, 

míg a gyermeket ez érdekli, kéri.   

Fontosak a zörejek: éppen ezért jó, ha a kisgyermeknevelő adott körülmények között felhívja 
a gyerekek figyelmét a természet zörejeire (pl.: eső, szélzúgás, madárcsicsergés)  

A mondóka nem más, mint egy rövid, tömör, elmondásra szolgáló, erőteljesen ritmizált 
verses szöveg. Kodály szerint a gyermekmondóka a gyermekdal dallamtalan oldalhajtása. A 
legtöbbször mozgással kísért, és ritmusos.  

 

5.  Alkotó tevékenységek  
  

Amikor a gyermek a játék eszközeit pl. a gyurmát, építőkockát, papírt stb. arra használja, 
hogy valamit alkosson belőlük, konstruáló, azaz alkotó játékot játszik. Konstruáló játékok 
közé tartoznak: az építő játékok (fakockával, műanyag építővel, Legóval, Duplóval stb.), az 
összerakó játékok (kirakó) a homoképítmények, homokfigurák készítése, művészeti 
tevékenységek (rajzolás, festés, gyurmázás). A konstruáló játék öröme tehát az alkotás, a 
létrehozás öröme, a kompetencia átélése.  
A hangsúly magán a tevékenykedésen van, vagyis a folyamat fontosabb, mint a teljesítmény. 
A gyerekeket sokkal jobban érdekli az, amit éppen csinálnak, mint az, hogy miként lesz abból 
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valami.  A kisgyermeknevelőnek tehát szintén a folyamatra kell figyelni, és az a jó, ha a 
gyermek erőfeszítését, tevékenykedését nézi, nem pedig a végeredményt.   
 

  

6. Egyéb tevékenységek  

  

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az 
egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, 
gyümölcsnap előkészítése, stb.).  Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a  

tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor 
bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a 
tevékenykedés nem lehet feladat. A helyzetek lényeges tanulási lehetősége az egymásra 
épülő elemekből álló műveletsorhoz igazodással próbálkozás, az együttműködés és a 
feladatok megosztása. Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet 
esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe 
vételét és az empátiát.  

 

7. Mozgás  
  

A kisgyerekek mozgásigénye rendkívül nagy. A kisgyermeknevelőknek a napirend helyes 
megszervezésével lehetőséget kell nyújtania arra, hogy évszaktól és időjárástól függően a 
gyermekek minél több időt tölthessenek a szabad levegőn. A nagymozgásos játékokra a 
szabadban, udvaron, tornateremben, több lehetőség adott, mint szobában, ezért az udvaron 
biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, 

melyek használata során gyakorolják az egyes mozgásformákat, fejlődik 
mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk.  

 

8. Tanulás  
  

A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a 
felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: 
utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek interakcióból 
származó ismeretszerzés és szokáskialakítás.  
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VIII. EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, MINT BÖLCSŐDEI FELADAT  
  

Levegőzés  
  

Időpontját, mértékét az évszaknak és az időjárási viszonyoknak, valamint a gyermek 
életkorának megfelelően kell megválasztani. A gyermekeket lehetőség szerint minden nap 
levegőztetjük (délelőtt, délután). Mellőzhető: kánikulában, esőzés, erős havazás, nagy erejű 
szél, sűrű köd, rendkívüli hideg esetén. (-5 C fok alatt) 

 

IX. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Személyi feltételek  
 

Dolgozó  Képesítés  
Intézményvezető, szakmai vezető A jogszabályban előírtak szerint  
Kisgyermeknevelők  Csecsemő- és kisgyermeknevelő  
Bölcsődei dajka  OKJ dajkaképző  

Gyermekorvos  
Gondozó-nevelő munkát segítő alkalmazott  
(megbízási szerződéssel)  

  

A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők okleveles, tapasztalt szakemberek, ezáltal 
biztosítják a kisgyermekek széleskörű ismeretterjesztését, nevelését. 
 

Tárgyi feltételek  
  

 2 jól felszerelt tágas csoportszoba  
 2gyermekfürdőszoba (3 mosdóval, 3 WC-vel, 1 zuhanykabinnal, 1 pelenkázóval)  
 2 gyermek öltözőrész (minden gyermeknek külön szekrénye van, ahová 

elhelyezhetik a váltóruhát, illetve cipőt)  
 Öltöző, mosdó a felnőttek részére  
 Babakocsi tároló  
 Játéktároló  
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Az épület adottságai 

 

 Megfelel az akkori hatályos jogszabályi feltételeknek, építési szabványnak, mely az élet, az 
egészség és a környezet védelme szempontjából biztonságos, és a szakmai munka 

szervezését, minőségét, illetve a dolgozók komfort érzetét pozitívan befolyásolja. Kerítéssel 
körbezárt telken helyezkedik el, nyugodt csendes környezetben. Az épületben egy gondozási 
egység található 2 csoportszobából, 1 fürdőszobából, 1 gyermeköltözőből áll.  

 Az intézményben főzőkonyha működik, melyhez adottak a feltételek. Az egyéb helyiségek 
biztosítják a raktározási, mosási feladatok ellátását, és a dolgozók szociális igényeit. A vezetői 
iroda alkalmas a napi teendők elvégzésére, iratok tárolására és vendégek fogadására. 

 

X. A BÖLCSŐDE JÁTÉKKÉSZLETE  
  

Egészségügyi szempontból:  
 

 balesetet nem okozható  
 könnyen tisztítható és fertőtleníthető 

 

Pedagógiai szempontból:  
 

 minden játéktevékenységhez van megfelelő játék (manipuláció)  
 színe, nagysága, formája iránt érdeklődő legyen a gyermek,  
 több fajta tevékenységre használhatóak,  
 nemek közti egyenlőség elvének betartása (pl. a kislányoknak is van autó, a fiúknak is 

baba)  

 igényes, minőségben és esztétikailag is, - fokozott használatra számítva készültek.  

 

Elhelyezés:  
 

 játékpolcon  
 tárolóedényben (vödör, kosár)  
 kisgyermeknevelő által elérhető polcon (pl: felügyeletet igénylő játékok)  
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Alapjátékok:  
 

 játszókendők,  
 babák,  
 labdák,  
 képeskönyvek,  
 mozgásfejlesztők,  
 építőjátékok,  
 hordó-kockasarok  

 ceruza, gyurma, zsírkréta,  
 autók,  
 szerepjáték kellékei  
 homokozó formák  
 csúszdák,  
 tornaszobai eszközök   

  

  

XI. Ünnepeink, hagyományaink, programok  
  

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, 
megemlékezésekre, rendezvényekre (Aprók vására, Mikulás, karácsony, farsang, anyák 
napja, stb.) vonatkozó időpontokat, valamint a szervezésért felelősöket a nevelőtestület az 
éves munkatervben határozza meg. Az ünnepélyek megszervezésében a csoport 
kisgyermeknevelői, és a technikai dolgozók egyaránt részt vesznek.  
 

 

XII. Dokumentáció  
  

Kisgyermeknevelők által vezetett dokumentáció  
  

 csoportnapló naponta   
 a gyermekekről vezetett napi jelenlét kimutatás   
 bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap, fejlődési lappal 

együtt (negyedévente vezetve)  

 anamnézis lap 
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 családlátogatásról feljegyzés   
 percentil tábla  
 üzenő füzet (hetente vezetve) 

 

Gyermekekről vezetett dokumentációk  

  

A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról való 
tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban megfogalmazott módon 
dokumentációt vezet. A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk 
felhasználása a gyermekről való lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, 
gyermek fejlődésének segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és 
következményeiknek enyhítése érdekében történjen. A dokumentáció semmiféleképpen 
sem a gyermek minősítését szolgálja. A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a 
személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi szabályokat a legmesszebb menőkig 
figyelembe kell venni. 

A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok: 

 tárgyszerűség 

 hitelesség, árnyaltság 

 rendszeresség, folyamatosság 

Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap 

A családlátogatás alkalmával a kisgyermeknevelők adják oda a szülőknek, akik a védőnőnek 
adják át. A védőnő kitölti a gyermek születési adatait, oltási mellékleteit, ír egy rövid 
bemutatást, ezt követően a kisgyermeknevelő vezeti. Regisztrálja benne a hiányzásokat, 
dokumentálja a bölcsődei élet során történt sérüléseket és az esetleges egyéni megbeszélést 
igénylő eseményeket. Az ebben szereplő percentil táblát vezeti, elvégzi a szükséges 
méréseket, melyek gyakoriság, 1 éves korig havonta, 1 éves kor után legalább 3 havonta. 

Családi füzet/üzenő füzet 

A családi füzet egy sajátos kapcsolattartási forma a bölcsőde és a család között. A 
kisgyermeknevelők 1-3 havonta írnak bejegyzést a gyermek fejlődéséről, a bölcsődében zajló 
eseményekről. 

Csoportnapló 

A csoport életének naponkénti rögzítését szolgálja az egyes gyermekre és a csoport egészére 
vonatkozóan. Adattartalmával segíti a kisgyermeknevelők közötti információcserét, a 
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csoportban zajló pedagógiai munka tervezését és értékelését, és támpontot ad a 
gyermekekről vezetett fejlődési napló vezetéséhez. 

Fejlődési napló 

A fejlődési naplót a saját kisgyermeknevelő vezeti. A gyermek fejlődésére vonatkozó 
megfigyelések rögzítésének legjobb formája, a folyamatos egységes szempontokra épülő 
feljegyzés készítése. 1 éves korig havonta, majd negyedévente vezetendő. Az összefoglalások 
felölelik a gyermek tevékenységét és megnyilvánulásainak különböző területeit. 

Napi jelenléti kimutatás TAJ alapú központi nyilvántartás (KENYSZI) 

A napi gondozásban résztvevő gyermekeket rögzíti az intézményvezető. A bölcsődei 
normatíva igénylés alapja. 

Étkezők nyilvántartása 

Az étkezésben résztvevő gyermekeket rögzítjük naponta. 

Fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére 

A gyermekek többsége a bölcsődés kor végére eléri az óvodai élet megkezdéséhez szükséges 
fejlettséget. 

 Sok területen önálló a gyermek (étkezés, öltözés, tisztálkodás) 
 Szívesen játszik társaival, a felnőtt-gyermek kapcsolaton túl a gyermek-gyermek 

 kapcsolatban is biztonságosan, jól érzi magát 

 Kialakul én-tudata, én képe pozitív 

 Jól tájékozódik a környezetében, ismeri a napi eseményeket 
 Gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tartja a kapcsolatot 

 Környezete iránt nyitott, szívesen vesz részt új tevékenységekben 

 Mozgása összerendezett 
 Szobatiszta, legtöbbször „ágytiszta”  
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A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának 
módjai, formái  
 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 
szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM- rendelet 4. § (6)bekezdés szerint a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek szakmai továbbképzésen kötelesek részt 
venni.  

- Az intézményvezető elkészíti a tanév továbbképzési tervét 

- Általában a kredit pontot adó képzéseket részesítjük előnyben, de támogatásra 
kerül minden olyan szakmai rendezvény, program, mely a bölcsőde magas 
szívvonalon való működését elősegíti.  

- A továbbképzési időszak 4 év, a megszerzendő kreditpont 60 ill. 80 kreditpont 
(középfokú ill. felsőfokú végzettség esetében) 

- Hármas felépítésű képzési rendszer szerint kell a továbbképzéseket teljesíteni.  
 kötelező továbbképzés: 20%  
 munkakörhöz kötött továbbképzés: 40%  
 választható továbbképzések: 40 % 

 

Szakmai munkánkhoz szükséges folyóiratokat, szakkönyveket rendszeresen megvásároljuk 

 

 

 

XIII. Ellátottak és szolgáltatást végzők jogainak védelme 

 

Tevékenységünket a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelezettségek figyelembe 
vételével végezzük. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 35.§ alapján a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az Intézmény 
Érdekképviseleti Fórumot működtet. A Fórum elérhetőségéről a szülőket az intézményvezető 
és a kisgyermeknevelők tájékoztatják. 

 

 

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 
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A bölcsődei napközbeni ellátásról szóló tájékoztatás helyi módja Internet, helyi újság, városi 
televízió, telefonon kapcsolat. Tájékoztató füzet készül, amelyből a gyermekrendelőben, 
Védőnői Szolgálatnál tájékozódhatnak a bölcsődéről. Az intézmény nyitott minden szülő 
számára, ezért a szülők gyermekeikkel bármikor bejöhetnek és ismerkedhetnek az 
intézménnyel. 

A szolgáltatás megkezdése előtt a szülő, törvényes képviselő szóbeli tájékoztatást kap: 

 az ellátás tartalmáról és feltételeiről; 
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; 
 a panaszjog gyakorlásának módjáról; 
 az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; 
 a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről: 

 

Az ellátottak, szülők és a személyes gondoskodást végző személyek 
védelmével kapcsolatos szabályok. 

Ellátottak jogai 

A 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátását biztosító minden szolgáltatási forma a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 
végrehajtása céljából kiadott kormány és szociális ágazati miniszteri rendeletekkel 
szabályozott. 

A törvény a gyermekek jogairól szóló 1998-es egyezményben, valamint a Magyar Köztársaság 
Alkotmányában meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatását kívánja megvalósítani.  

 

Szülők joga, hogy 

 megismerhesse a gyermekcsoportok életét; 
 megismerje a nevelési-gondozási elveket; 
 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől; 
 véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban; 
 megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 

A személyes gondoskodást végző személyek jogai 
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A foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a 
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi 
méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató 
megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

Érdekképviseleti Fórum  

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ben található érdekképviseleti Fórum működésének 
szabályai szerint működik bölcsődénkben az Érdekképviseleti Fórum 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: 
 

 Fenntartó által delegált 1 fő, 
 Ellátásban részesülő gyermek szülei, vagy törvényes képviselői –

gyermekcsoportonként 2 fő, 
 Intézmény dolgozóinak képviselői 2 fő. 

 

 

Panaszkezelés  
 

A gyermek ellátásával kapcsolatos észrevételüket szívesen fogadjuk. Panasz esetén 
forduljanak bizalommal a kisgyermeknevelőkhöz. Amennyiben nem kapnak érdemi 

segítséget, úgy azt jelezzék az intézmény vezetőjének szóban vagy írásban.  

 

 

A szabályzat a fenntartó elfogadása és jóváhagyása mellett hatályos. 

 

Kiskunhalas, 2022. 03. 10 

 

                        Szeriné Ferencsik Yvette 

                              Intézményvezető  

  


