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Váľosgazdálkodási

Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
és Pénzügyi

Határ ozati j av aslat a bizottság' számár

A

Yárosgazdálkodási

a:

és Pénztigyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képl.ise|ő-

tęstületnek az e|óterjesztés megtárgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Elćĺzmények

A gyeľmekek védelméľőlés a gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi XXXI. töľvény (továb-

biakban: Gyvt.) 94. $ (3) bekezdésének a) pontja értelméberL aZ a települési önkormányzat,
fővárosban a kerületi önkormányzat, ame|ynęk területén tízezerné|több állaĺrdó lakos és, bolcsődét köteles működtetni.
A Budapest Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormtnyzat) a bolcsődei ellátást,
mint gyermekjóléti alapellátást, sajźi fenntartásri intézményeibena.Katica Bolcsőde és Napkozi otthonos ovodában (72 féľőhely), valamint a lőzsefvárosi Egyesített Bölcsődékben (6
telephelyen 420 férőhely) biztosítj a.

il.
A

A beteľjesztés indoka

BuđapestFőváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáľól és ellenőľzésérőlsző|ő 369l20I3. (X.24.) Korm. reĺldeletben foglaltak szeľint f0|4. április 03. napján aKatica Bölcsőde és Napközi otthonos ovodában (továb.
biakban: Bölcsőde) helyszíni ellenőrzést folytatott le.
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A hatósági ellenőrzésérol készült jegyzőkönyvben foglaltak a|apján

a Képviselő-testület 2014.

június havi Ĺilésénszükséges a döntések meghozata|a.
ilI. Tényállási adatok
A Kormányhivatal hatósági ellenőrzésľől készült jegyzőkĺlnyvében foglaltak alapján megteendő intézkedések a fenntartó számára:
az ágazatí jogszabáIyban meghatźrozott szakmai létszám irányszámai és létszámminimum
noľmái a|apjarĺ további 1 fó kisgyermeknevelő státusz biztosítása tekintettel arra, hogy 6 csoport műktldik a bölcsodében.

Az

intézmény működési engedélye szerint a férőhelyszám 72 fo, csopoľtok száma 6' A jogszabá|yi előírások értelmében a bölcsődei ellátás keľetében gyermekcsopoľtonként 2 fő kisgyeľmeknevelő, valamint 5 vagy több gyermekcsopoľt esetén további 2 fő kisgyermeknevelő
foglalkoztatása szükséges. Tekintette| arra, hogy 6 gyermekcsoport műkodik az inÍézményben,I2+2 fő kisgyermeknevelő ĺisszosen 14 fő alkalmazása inđokolt.Jelenleg a Bĺjlcsődében
1 fő bölcsődei ľészlegvezető, 13 kisgyeľmeknevelő, 1 fő élelmezésvezető, valamint 10 fo
technikai segítő dolgozik (összesen 25 ťő). A fentiekben hivatkozott jogszabályi előírás miatt
szfüségszerű a Bolcsőde engedélyezett álláshelyének25 főrólr26 fore történő emelése, mely
képviselő-testtileti dontést igényel.
A létszámemelésľeaz intézményvezetőjével tĺirténtegyeztetés alapján 2014' szeptembeľ 0l.
napjától kerülne soľ tekintettel a nyári zárási hetekľe (z)I4.június 16. - f0I4.július 2I.),valamint arra, hogy anyźtti időszakban a kisebb |étszámu bölcsődei csopoľtok nem teszik szüks é g e s sé a szakalkal mazot1ak Iétszámának m e g eme l é s ét.

A

i

az

intézményvezetófigyelmét,hogy
szükséges a Bĺjlcsőde Szakmai Programjának (továbbiakban: Progľam) áttekintése, módosítása a jelenleg hatályos jogszabályban meghatározott taľtalmi elemek ťrgyelembevételével.
Ezen felül szükséges a B<jlcsődében rnúködő Eľdekképviseleti Fórumba fenntaľtói tag de|egá.
lása, valamint a Fórum Szabźiyzatának elfogadása.
helyszín

ellenőrzés során a Kormányt,iuutul felhívta

A Bölcsőde jelenlegi Programja

a Képviselő-testület tita| 2010.január 20. napján került elfogadásra, mely taľtalmi elemei a jogszabtllyi előíľásoknak megfelelően módosításra szclrul. A
módosított Program az előterjesztés mellékletét képezi.

A GyVt 104. $ (1) bekezdés h) pontja értelmébena gyermekjóléti és gyermekvédelmi szoIgti.tató tevékenységet ellátó állami és nem ći|ami intézmény fenntartója gondoskodik az éľdekképviseleti fóľum megalakításának feltételeiről.
Az éľdęk-képviseleti fórum szav azati j o gu v á|asztott tagj ai
- az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiata|
felnőttek képviselői (telephelyenként 2 fő),
az intézménydol gozóinak képviselői (telephelyenként 1 fő),
- aZiĺtézménýfenntartó képviselői (telephelyenként 1 fő).
A Bcilcsődében rnűkcjdő Erdekképviseleti Fóľum a fenntartó részérő|delegált tagga| jelenleg
nęm ľendelkezik.
:

Az Erdekképviseleti Fórum Szabá|yzata ez iđtĺiga Szakmai Program részétképezte,azonbaĺ

szükséges ktilĺjnálló szabáIyzat elfogađása,melynek főbb tartalmi elemei a következők:
A füľum célja, hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tartva a törvényes képviselők' az intézmény és a fenntartó képviselői együttműködjenek bölcsődei ellátássalkapcsolatban felmeľĹilő
panasz, probléma esetén.
A fórum feladata, hogy megismeľje a bölcsőde műktjdését,javaslatot tehet alaptevékenységet
nem veszélyezteto szolgáItatások tervezésében,kivizsgálja apanaszbejelentéseket, vélemény
nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermeket értő ügyben, intézkedést kezdeményezhet
a fenntartó náI, az intézményszakmai ellenőrzését ellátó hivatalnál'

A

forum évente minimum egy alkalommal ülésezik, paÍIasz esetén az elnök rendkívüli tilést
köteles összehívni. A fórum tagait három évre kerülnek megvźiasztásľa, tevékenységtikéľt
ďij azásban nem ľésze sülnek.

Iv.

A dtintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése
III. pontban rész|etezett indokok alapjźnjavasolt a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
óvoda bölcsődei ľészleg engeďélyezett |étszźtmźnakaz źryazati jogszabáIyban meghatźrozoÍt
kötelező szakmai létszámirźnyszźmainakfigyelembe vételéve|,2014. szeptember 01. napjátől' hatfuozatlan időtaľtamľa 1 fĺĺvel(kisgyeľmeknevelő) töľténő megemelése a Kjt. szerinti
a|kalmazással. Így a költségvetési szerv bĺilcsődei részleg szakalkalmazottiLétsztlĺna |4 fóróI
15 főľę , a bölcsődei részleg engedé|yezett létszáma25 főtó|26 fóre módosul.

A

Javaslom azelóteqesztés mellék|etétképezőmódosított Szakmai-Pľogľam elfogadását.
A Képviselő-testiilet a Katica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos óvoda bölcsődęi részlegében
mfüödő ÉrdekképviseletiFórumba a tag delegálásáról gondoskodik, egyúttal elfogađjaaz
előterjesztés melléklete szerinti taľtalommal az Erdekképviseleti Fórum SzabźiyzatźÍ,me|yaz
elfogadása napján lép hatályba és visszavonásig marad érvényben.

v.

A diintés célja' pénzüryi hatása
AziĺrtézményengedéIyezett álláshelyének megemelése pénzngyi fedezetet igényel. Az alábbi
tźhlrźľlatbanbemutatásľa kertil a bérjellegű költségek 2014. évre vonatkoző időarányos ĺissze-

ge.

Kijltséetípus

Kiitelező feladat
Gaľantĺĺltilletménv (F/7)
Délutani miĺszakpótlék

Havi Ósszege

09-I I hó ĺjsszesen

jórulék09- 1] hó

(Ft)

Ósszesen (Ft)

149.100

447.300

r20.77t

5.140

15.420

4.163

Et)

onként vállalt feladat
Cafetéńa (nettó)

osszesen

09-12 hó összesen

(FĐ

r0.747,5

42.990

164.987.5

505.710

EHO 7.162
Szia 8.185

t40.281
64s.991

osszesen:

munkaľuha juttatás költségét (20t4. évben négy hónap időarĺĺnyosľésze||.667,- Ft) az
intézménymunkaľuha megtakaľításĺĺnakteľhére ki fudja gazđá|kodni

A

A Bölcsőde eĺgedé|yezett álláshelyeinek

1 fővel töľténő emelése 2014. évrc 646 e

tet igényel, mely az általĺínos taľtalékterhére biztosított.

A létszĺámbővítéséves költsége, melyľe évenkéntelőzetes
lás szfüségeshatćnozatlan időľe, 2.075 eFt.

vI.

Ft fedeze-

taľtós mfüödési kötelezettségvá||a.

Jogszabályĺktiľnyezet
A Képviselő-testiilet hataskĺire a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20||. évi
CLx)oilX. törvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyeľmekek védelméről és a
gyrímügyi igazgatásrő| szőIő |997. évi )o(xl. ttirvény 35. $ (1) bekezdésében, 104. $ (l) bekezdés d), h) pontjában foglaltakon alapul.

A Bĺjlcsőde személyi feltételeit a

szemé|yes gondoskodást nyrijtó gyermekjóléti, gyeľmekvé-

delmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataiľól és mfüödésük feltételeiről szóló
15l|998. (IV.30.) NM rendelet l. számímelléklete határozzameg.

Kéremazalábbihatźtrozati javaslatelfogadását.
Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda bölcsődei részlegének szakalkalmazott engedé|yezeÍtlétszźtmát_ kötelező feladatellátás éľdekében- 20|4. szeptembeľ 01. napjától 1
fővel megemeli, így a költségvetési szerv kötelező feladat engedélyezett |étszźtma20|4.
szeptember 01. napjátóI 47 fotő| 48 főre módosul, összes engedé|yezętt létszźlma49 főrő|
50 főľe módosul.
Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hataridő: zD|4.junius 1 1.

2. az intézmény engedé|yezett álláshelyeinek 20|4. szeptember 01. napjától

l

fővel töľténő

ęmelése 2014. évben 646 e Ft fedezetet biztosít azźt|ta|źnostartalék teľhéľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határlđő: 20| 4.junius

11.

3. Katica Bĺilcsőde és Napközi otthonos óvoda |étszámźnak egy fővel ttĺľténőmegemelése
miatt taľtós mfüödési kĺitelezettséget vállal, melynek költsége évente 2.075 eFt.
Felelős: polgármesteľ
Hatáńdő: zlI4.június l

1.

4. A2. pontban foglaltak miatt
a) az onkormáĺyzat kiadás |||07-02 cím működési cél és általĺános taľtalékonbe|ul az
általĺĺnostaľtalék_ kötelező feladat _ eIőirźnyzatárőI646,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás

11108-02 cím _ kĺitelező feladat _ ťtnanszírozási mfüödési kiadáson belül azfuźnyítőszeri
tĺĺmogatáskéntfolyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatára 588,0 e Ft-ot, . a kiadás
11108-02 cím _ iinként vállalt feladat - finanszírozási műk<iđésikiadáson belül az irányítószeri tlímogatásként folyósított tĺĺmogatáskiutalasa eLőirźnyzatára 58,0 e Ft-ot.
b) A Katica Bölcsőde és Napkcizi otthonos ovoda 72100-1'6 cím bevételi finanszírozási
működési bevételen bęlül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tamogatás ťlzętési
szźtmlrźntĺirténő jővźtírása- kiitelező feladat _ e|őirényzatat 588,0 e Ft-tal, a kiadás szeméelóirźnyzatát
lyi juttatás, ezen belül a ręndszeres személyi juttatas _ kötelező feladat
járulékok
hozzájaru|ási
adó
e|őirźnyzatát
és
szociális
Ft-tal,
munkáltatót
terhelő
463,0,a
t25,0 e Ft-talmegemeli 2014. szeptember l-től 1 fő bölcsődei álláshely-bővítés címén.
c) ) A Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 72|o0-t6 cím bevételi finanszíľozási
működési bevételen belül az irźnyítőszervi tlĺmogatásként folyósított támogatźs ťrzetési
szźlm|źntĺirténő jővákása _ önként vállalt feladat _ e|óirźnyzatát 58,0 e Ft-tal, a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a cafeteria _ önként vźt||a|t feladat - előirźnyzatát 43'0,- Ft-tal,
a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzáĄźru|asi adó e|őirźnyzatát |5,0 e Ft-tal
céljelleggel megemeli 1 fő álláshely cafeteľia juttatása címén.
d) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításanál a
hatát ozatb an fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

-

Fęlelős: polgármester
Határíđő2014' szeptember 1., valamint a d) pontnállegkésőbb 2014. decembeľ 31.
5. jőváhagyja aKatica Bĺjlcsőde Szakmai Progľamját az előterjesztés melléklete szerintitartalommal 2014.július 01. napi hatáIyba lépéssel.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: z}I4.június l

1.

6. felhatalmazza a polgármestert a hatáľozat 5. pontjában meghatározott dokumentum aláírására.

Felelős: polgáľmester

Határidó z)I4.június 1 1

.

7. a Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos óvodában működő bölcsodei Érdekképviseleti
......-t delegálja.
Fórumba
Felelős: polgármesteľ
Határido: 20I 4.június 1 1 .
8.

jóvahagyja a Katica B<jlcsőde és Napkozi otthonos óvoda bölcsődei ÉľdekképviseletiFórum SzabáIyzatát az előteľjesztés melléklete szerinti tartalomma| 2014, július 01. napi hatá|yba 1épéssel.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2014.június 1 1.

9. felhatalmazza a polgármestert ahatározat 8. pontjában meghatźtĺozott dokumentum a|áíráséra.

Felelos: polgármester
Hatźlrido: 201 4. junius

11.

A

dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Űgyosztá|y Humánkapcsolati Iroda
Budapest, 2014' május 1 3.
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Képviselő-testülete

Bevezetés

A Katica Bölcsőde

és Napközi otthonos ovoda bölcsődei

rész\ege (a továbbiakban: Bölcső-

đe)az ellátásban részesülők érdekvédelmétszolgáló érdek-képviseletifóľum megalakításának
ésmúkodésénekszabá|yaiteszabáIyzatbanszabźiyozza.

Székhely:
Bölcsőde, cím: 1089 Budapest, Vajda P. u.

37.

- napos

bölcsőđę 7f

férohely

A szabá|yzat jogszabályi háttere
A gyermekek védelméről és a gyámtĺgyi igazgatásľól szóló 1997.

évi XxX. törvény (Gyw).

Általános ľendelkezések

. A szabźllyzathatáIya kiterjed a Bölcsődében ellátott gyermekekľe.
. A Bĺjlcsőde e szabźiyzat a|apjánÉrdekképviseleti Fórumot hoz.
. A hatályos szabtiyzat a helyben szokásos módon kihiľdetésre keľül, a|ka|mazásáért

az

Érdekképviseleti Fóľum (a továbbiakban: Fórum) elnöke és a Bĺjlcsőde vezetője a felelos.

A Fĺíľumcélja

A gyermekek érdekeit szem

előtt Íartva a törvényes képviselők, az intézmény és a fenntartó
képviselői együttműködjenek bölcsődei ellátással kapcsolatban felmerü|ő panasz, probléma
esetén.

A Fórum feladata

.
.
l
.
.

Megismerje aBölcsőde mfüödését.
Javaslatot tehet alaptevékenységet nem veszélyeztetó szolgáltatások tervęzetében.
Kivizsgálja a panaszbĄelentést.
Véleménýnyilváníthataz intézmény vezetojénél a gyermeket érinto ügyben.
Intézkedést kezdeményezhet a fenntaľtóná|, az intézményszakmai ellenőľzésétellátó
hivatalnál.

A Fĺíľumszervezeti felépítése'megalapítása

A Fóľum

.
.
,

vá|asztotttagtrai a Gyvt 35. $ (2) bekezdés b), c), d) pontjaiban foglaltak alapján
az e||átásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői,

dolgozóinak képviselői,
az íĺtézmény
az íntézménýfenntartó képviselői.

A GyVt 35.

$ (3) bekezdése a|apján a Fórum tagjainak számát úgy kell meghatározĺi,hogy az
intézmény dolgozóinak képviselői és az intézményt fenntartó képviselőinęk száma nem lehet

kevesebb, mint az ellátásban ľészesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselőinek
száma.

.

Szavazati jogú tagok kiválasztása, számaz

A

sztilők, törvényes képviselők tagtrai szülői &tekez|eten kerülnek kiválasztásľa, öSszesen 3 fó.

Az

intézménydolgozóit képviselő tagok munkaértekez|etęn kerülnek kivá|asztásra, 2

fő.

A fenntartói tagot

a fenntaľtó delegálja, 1 fő.

Aziĺtézményvezetője nem lehet

tagtra a

Fórumnak.

A tagokat 3 évre vá,|asztják.

A Fórum

r

tagsai egymás

közti szavazással elnökĺjt választanak.

Ą tagság megszűnik

-

atag lemondásával,
megbízásmegszűnésével,
úulguzÚi részľr3la ktjzalkalrlrazotti j,cgviszolry lrregszűtrésével,
szülők, törvényes képviselő esetén azintézményijogviszony megszűnésével,
atagvisszahívásával.

A

tagság megszűnése esetén 30 napon belül új tagot kell vá|asztaĺi,Ila az elnöki tagság szűnik meg, akkor aziĺj tagvtt|asztása után ismét elnököt kell válaszani.

r

r

.

Ą Fórum elntikének fe|adata

-

Ülések megszervezése, tagok összęhívása, napirend összeállítása, ülés levezetése.
ÉľdekképviseletiFórum tiléseinekjegyzőkönyvezése.
Tagok munkájanak segítése.

Ą Fóľum tagiainak feladata

-

Üléseken való aktív részvétel.
Je|zettpanaszok továbbítása az elnök felé.

A Fórum műktidésének szabályai

Évente legalább 1 alkalommal ülést kelltartani.
Panasz bejelentése esetén rendkívüli ülést kell összehívni az elnöknek.

A Fórum ĺigyintézésiideje

a bejelentéstől számított 15 nap.

Az ülést az elnök vezeti.

A Fóľum akkor határozatképes, ha a tagjainak

50oÁ-a + 1 fo ülésezik.

A Fóľum üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek

-

jelenlévo tagok nevét,
tilés helyszínét,
ülés idejét,
tárgya|tnapiľendi pontokat,
hozzászólásokat'
véleményezéseket.

tarta|maznia kell:

A jegyzőkönyv 3 példanyban késztil, melyet a Fóľum két tag|a hitelesít, a jelenlévők a|áirjtlk,
melyből egy-egy példáný kap az intézmény vezetoje' ľendkívüli ülés esetén az érintett, va|amint az elnök.

Egyéb ľendelkezések
- A Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrźtny nem érheti'

-

A Fórum tagjai tevékenységükért díjazásban nem ľészesülhetnek.

-

A Fórum műkĺjdésénektaľgyi feltételeit azintézménybiztosítja'

- A

Fóľum tagjainak névsorát, eléľhetőségétaz intézményben jól látható helyen ki kell

függeszteni.

-

A gyermekjogi képviselő nevét, elérhetoségétjól

látható helyen ki kell függeszteni.

Záró rendelkezések
Jelen szabáIyzat az elfogadása napján lép hatályba és visszavonásig marad érvényben.

Gondoskodni kell aľról, hogy a szabźiyzatban foglalt előírásokat az érinteÍImunkavállalók,
szülők, törvényes képviselők megismerj ék.
a .'.....l20I4. (VI.11.) szźlműhatározatáva|
őv tlhagýa.

A Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testülete
a szab áIy zatot 20 | 4,

j

úl ius 0 1 . nap

i

hatźi|y a| j

Budapest, Z}I4.június .....
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Bemutotkozunk

Nyitvo tortĺís
Hétf őtől-péntekigl
* ó.ŕőt.1F-ĺg
5zombot-vosĺírnop:
* Zórva

Megköze|íthetőség
BKV jórmíívekkel
* ĺ-es viĺĺamos
* 24-es vilĺamos
* 99-es busz

ihegőĺlĺí:Vajda Péter uŕca
thegőĺló: ôolgota tér
tĄegtílltí:Vajda Péter utca

9zemé|ygépkocsivol
* Az inŕéznényelőtt a Vajda Péter utcőban jő parkolósĺ ĺehetőség.

A bölcsőde odotoi
IntézménYnevei Kotíco Bĺilcsőde és Nopközí otthonos óvodo
Tntézménycíme: 1089 Budopest, Vojdo Péter utco 37-39.

Telefon/ faxz O6/t 333-0381
Emoíl : koticoboIcsode@f reemoi |.hu.

Web lop: www.kqticoovodo.hu
Tntézményfenntortójo: Budopest Fővőros VIII. kerÜ|et ĺózsefvőrosi
onkormđnyzot

Az intézménye||őtősí tertilete:
I;nt

Budopest

Vrrr.

ézményvezető l Kokujo K|ĺíro

Szokmoi vezető: Botko Zoltőnné

Á bölcsőde férőhe|yszómo: 72
Á

fő

bö|csődeí csoportok szĺíma:6 gyermekcsoport

kerule,t közigazgatősi terú|ete

Az intézményfelodotoĺ ,

II.

je||emzői

Álopfelodotok
Bölcsődénk o Budopest Fővĺíros VIIr. kerület łőzseÍvőrosi onkormđnyzot
fenntortĺísĺíbon|évő integrő|t oktotĺísi-neve|éslintézménykéntműködik. A
gyermekek vé,de|mérő| é,s o győmugyi igazgatősrő| szó|ő 1997. évi XXXI. törv,ény
érte|mében:q szemé|yes gondoskodős keretein be|ij| ą gYermekjóléti o|ope|lĺítĺís
rendszerében biztosítjuk o 0-3 éves gyermekek nopközbeni e||ótósĺít , bo|csődei
e|

|ĺítĺís
f o rmĺíjĺíbon.

E|lĺítottcé|csopo rt je||emzői
E|lĺítósikörünkbe tortoznok o Vrrr. kerü|etben lokó 0-3 éves gyermekek. A
kerü|etben je|Jemző ą szociő|ison hótrĺínyos he|yzetű cso|ĺídok,i|letve o migrĺíns
gyermekek, csolĺídokmeg1e|enése. Kerij|etÜnkben kozd tízezer gyermek é|, kb.
hőromezer 0-3 éves korú. rtt vqn o |egtöbb szú|őképes korú nő, ugyancsok itt o
legolocsonyobb q szÜlők isko|qi végzettsége, volomint o jövedelmi viszonyok is
igen olocsonyok.

Itt

to|ĺí|hqtóok ą f ővőros |egrosszabb ó|lopotbąn |évő |okĺísoíĺs.

Bo|csődénkben megtolĺí|ható gyermekek közott vonnok érte|misé,gi, 1ó1 szituĺí|t,
mogos j öved e em me|, r endezet t vi szonyo k ko l r ende|kező cso ĺído k s.
I

|

i

tsszességében e|mondhqtjuk, hogY bölcsődénkbe jőrő gyermekek i||etve
cso|ódjoik lgen vegyes képet mutotnok, hiszen megto|ĺílhotóok o migróns
he|yzetűek és o rendezett, jő onyogi
cso|ĺídok,o szociĺí|ison hĺítrĺínyos
tekintjÜk. Szeretnénk
körü|mények között é|ő gyermekek is. Ezt mi kíhívĺísnok
mindenkinek megfele|ni é,s q fe|merú|ő prob|émók mego|dđsóbon segítsé,get
nyújtoni.

Toposzto|otoink olopjĺínelmondhotjuk, hogy o |egnagyobb hĺítrĺínyoko csecsemők
esetében a mozgősf ej|ődé,sb?A ., o nogyobb gyermekekné| ą beszédf ej|ődésben
figye|hetők meg. Előbbit a mozgőstér hiőnya, utóbbit o kor|ĺítozott nyelvi kódok
hosznĺí|oto,okozza. Amint o, gYermekek bö|csődé,be kerülnek i||etve o f e|téte|ek
odottqk o vó|tozĺísok bekovetkezéséhez, ezek o |emorodĺísok moguktó|
megoldódnok.

A
p

r

i

cé|csoport gondozósi szukség|e,|eikre voló odafigye|és kovetkezményeként
o r tđsként f o go m ązzuk meg o, kov etkezőket
i

:

l

*o

szocią|izőclős fo|yomot részekénte\ősegíteni

o

gyermek

beszédf ej|ődését,

.i. f elismerni a gyermekek monipu|ĺíciős késztetéseltés ehhez inger gazdag
körny ezet és eszkozök bi ztosítósq,

.t. segíteni ą gYermek kompetenciĺíjĺínokkiq|okulósőt, és hozzőjőru|ni ohhoz,
hogy o gyermek örömme| vegyen r,é,sz,r a gondozősl műve|etekben, orömét
Ie|je önĺí| | ősőgőban, f ej|ődé,sében,

{.

kisgyermeket he|yesen tĺímogotnio ku|túrhigiénésszokĺísok
elsojótítósĺíbonés az önĺíl|ó étkezése|sojótítĺísĺínokfolyomotĺíbon, ąz

o

é,r kezéssel ko p

*

cso

lotos s zobĺílyok megtonu óscíbon,
|

minden gondozősl tevékenységetúgy ke|| végezni, hogy o kisgyermekneve|ő
klsgyermeknek önmogĺívo| kopcso|otos
tudjo:
csecsemőnek és
ottitűdjét, beő||ítódĺísĺít,viszonyu|ósőt, és fe|nőttekke| vo|ó kopcso|otđt
megha'|őrozzg a mód, ohogyon testi és psztchés szukség|e,|ett kle|é,gítl a

o

o

kornyezete,

q

csecsemők és o kisgyermekek korszeríj tőplő|kozősĺínok
olope|veit, o|kolmozni o csecsemők és kisgyermekek étkezé,séhez
szükséges, QZ oktív részvéte|tés o gyerekek onól|ósőgőt segítő
eszkö zöket, mő dszer eket,

1.. olkolmozni

ŕ

figyelembe venni

o

gyermek

mozgősigényét, ismerni

o

és természetes
szobqdbon voló mozgős.1őték

mozgősf ej|ődésé,r

o |evegőzés és napsugőrzős hotĺísĺíto
személylségfeJ|esz,tő hotĺísĺít,
gyermek f eJ|ődésére,

*

ismerni ozolvĺísé|ettgni je|entőségét,akrjlönböző korúgyermekekĺít|ogos
a|vősigényét és ritmusĺít,volomint ą |ehetséges egyé,ni kij|önbságet, i||etve
oz olvós zovoroinoklé|ektąni hőtterét ismernĺ és megf ogolmozni.

IIr.

A bölcs őde bemutotđso,kvo|itĺísok

Bölcsődénk o Budopest Fővőros VIIr. kerü|et trózsefvőrosi onkormĺínyzot
fenntortósĺíbon |évő integró|t oktotĺísi-neve|,é,slintézménykéntműködik. Az
1980-bqn épült bo|csőde, tr őzsef vőros, Tisztv lse|őt e|epén to|ó| hotó, kertvcírosí,
csendes, nyugodt kĺ5rny ezetb en.

TntézményĹjnk72 f érőhelyen, 3 gondozĺísi egységben, egységenként2
csoportszobĺívolés o hozző közvetlenij| kopcso|ódó klszo|gőló helylségekke|,
f úr d ő s zob őv a|, gy er mekö|t o zőv e| r end e|kezlk.

Mint e|ső korogyermekkori intézmény,biztosítjuk o cso|đdboné|ő, hőrom
qlotti klsgyermekek . életkorőnąk é,s egyéni odottsĺígoinok megfe|e|ő

év

napkozbeni el|ótĺísőt, szakszeríi gondozősőt-neve|ését. Felodotunknqk tekintjük,
gyermekek fe]|ődéséhezszúksé,ges biztonsđgos, gyermekbarőt
hogy
hongu|otos és esztétikus környezetet meg,|eremtsük. Neve|ési progromjoink
jőtéktevékenységekhezkopcsolódnok.
vĺí|tozotosok,me|yek mindig
trőtékké,sz|etünk színes és fąn,|őziőt ke|tő, melyben minden gyermek megtoló|jo o
é,rdek|ődéséneklegjobbon megf e|e|őt. trőtszőkertünk
f e1|ettségének
gondozott, đpo|t,zold pőzslt és blztonsógos mozgőstér szolgĺí|jaa levegőn vo|ó
tortózkodős, mozgősigény kie|égítéséneké|ményét.Gondozőnőink - o több éves

o

o

és

.

szokirĺínyúvégzettségge| rende|keznek. A kisegítő
szemé|yzet |e|kiismeretes munkójo, gyermekszeretete hozzőjőru| o szokmoi
színvonol eme|éséhez. Sojĺítf őzőkonyhĺínk hĺíziosízelve|, ąkorszerű tőp|őlkozőst
e|vek figye|embevéte|ével biztosítjo o bolcsődések és sojĺítdo|gozótnk
étkeztetését.
toposzto|ot mellett

Bö|csődénk pedo gőgiai hĺtvollĺíso

A 0-3 éves korosztĺí|yneve|ésénekgondozĺísđnokminősége rendkívü|

meghatőroző, hiszen az egészséget, a jó|étet , az együttmĹíkodésképességét, a
szociĺí|iskészsé,geket és vőgyat mind-mind ezek az é|ményekbefo|yĺíso|jĺík.
Ebben ąz idősząkbon q sze|leml, érzelml é,s szociő|is készsé,gekkibontokoztotóso
o |egfontosobb fe|odot, melyhez egY ho|isztikus szem|é|etű o gyermek
szúksé,g|e,|elreés jogoin o|opuló integrő|,t a szü|őket é,s a tĺírsszokmĺíkotbevonó
progromro Von szúkség.
Hisszük, ho9y minden gYermek egyedi, meglsméte|hetet|en szociĺí|is|ény, aklnek
jogo von derűs, szeretet,|e|1es |égkörben, e|f ogadő környeze,|ben, ą kozösségben

,|evékenykedve, megkopni mindqzokot o f eJ|esz,|ő hotósokot, me|ynek
s egít sé,gével so ko do ú hormo n i kus szemé|yi s ég v őlhat b e|ő| e.
Arrą törekszünk, hogy o gondjoinkrą bízott gyermekekbő| o vi|ĺígronyitott,
f ogékony, érdek|ődő, önól|óon gondo|kodni tudó emberek vđljonok.
I

Az

|

int ézményminőségpo|

ĺtikĺíjo

Tntézményĺjnko Kotico Bo|csőde és Nopközi otthonos óvodo e|köte|ezt mogĺít
minden be|ső és kíjlső tevékenységében,hogy portneri igényeit miné| szé|esebb
körben igyekezzen kie|é,gí,reni, rugo|moson o|ko|mozkodvq ąz in,tézményÜnket
é,rintő kihívósokhoz. Elsősorbon o kisgyermekek igényeit tortjuk szem e|őtt, ąz ő
é,rdekeiket kívĺínjuk szo |9ĺílni.

Minőségpo|itikĺínkmegva|ősítósĺívo|ąz intézmény) gondoző jl|etve neve|őmunka
stobilitósőt, kiegyensrilyozottsĺígĺítés színvono|ossĺígótszeretnénk e|érni.

Tntézményúnkkinyilvĺínítjo,hogY szo|gó|totósqink minőségének feJ|esztése
minden do|goző szemé|yes f ele|őssége.
Mlnőségpo|itikónk o folyomotos fej|esz,|é,s e|kö,|e|ezettsé,gét ke||, hogy hordozza
mo9óbon.

Az intézmény ktj|detése, misszĺójo
A

szü|ők ĺí|to|rĺínkbízo,|t gyermekeknek ingergazdag, pozi,|ív érze|mekke| te|i,
e|fogadó közosségben biztosítoni hormonikus szemé|yiségfeJ|ődé,sét,tudotoson
kiqlqkítqni qzokot o testi, érte|ml é,s szociő|is képessé,geketbennük (o szülőkkel
egyúttműködve), ome|yek e|ősegítik az óvodoi é|etbe vqló bell|eszkedé,s,r.
A cso|ĺídié|et sorőn fe|merü|ő gyermekneve|é,si prob|ámĺíknĺílis szeretnénk ą
|ehető |egtöbb segítségetnyújtoni. Á bö|csőde sząkembergőrdó,ja és do|gozói
nyitottok az új fe|odotokrq. Törekszünk orro, hogy szakľnoi munkőnk színvono|o
f olyomotosqn emelk edjen.

Mottónk:
.Ha f ö|gyújtjuk o gyermekben a ve|e szü|etett szikrót,
azza| míndig o|yon mogos|atokf e|é nyitunk utot,
ami|yenekrő| ó|modni sem mertĺjnk vo|no,.
Kristĺne Bornett

a..

a.)

a

..

I

.JOVOKePUnK

egy olyon tntézménynekszeretnénk, ohol o szĹjlők partnerek, és
oktív résztvevői ą bölcsődei é|etnek, hlszen közös o cálunk. Mindonnyion
fontosnok tortjuk, hogy o csolĺídokka| megłe|elő egyúttműködés o|oku|jon ki o
gyermek optĺmđ|isfej|ődésének érdekében.olyon lnté,zménymunkĺíjĺínok
szeretné,nkrészesei |enni, ohol nyugod't |égkör torto|mos szokmoi eredményeket
hozhot, me|yek egyúttesen szo|gĺí|jők a gyermekek, szú|ők és o szqkmą érdekeit.
Bö|csődánket

oyermekképtink
Egy vilőgro nyitott, nyugodt, hormonĺkuson fej|őd ő, é|ményekke| te|i gyermek, oki
ĺíltoltonu|nl ésfe1|ődni: szerete,|tel fordul
képes sojĺíttermészetes kívĺíncsisĺígo
ąz ő'r körü|vevő vi|őghoz (kornyeze,léhez, fe|nőt,rekhez, tórsoihoz), volomint
konf|iktusalt, é|etébenfe|merú|ő prob|ámĺíit é|etkorőhoz mérten megfe|e|ően
tudjo kezelni, szukség esetén segítségetkérnl o mego|dĺíshoz.

Gondozőnőképünk
1ząkértelmük segítségéve|ą gYermekek mindennopjoit színes, feJ|esztő hotĺísú
jőtéktevékenységge| töltsék ki. rnnovotív, bef ogadő módon koze]ítsen ąz új
nev e|ési - go ndo zĺísi elv ekhez.

Segítsenek meglsmerni o gyermeknek önmogĺít és az őt körülvevő vi|ĺígot.
A|apozzők meg ą gyermekben o megfele|ő viszonyu|ĺísokot o vi|ĺí9do|goihoz
(s zo cl a|i zőci ó, eg é,s zs égnev el és, kö r ny ezet i nev e| és).

IV.

A bö|csődei e||őtĺís tcirvényi hőttere

A kora gyermekkori neve|és és gondozĺísó|to|ĺínosąn véve o szocĺđlis
el|őtőrendszer része, hiszen o gyermekvé,de]em o szociĺí|is véde|em része. A
szabő|yozĺísbon viszont külön torvény
és végreha1.tősi rende|etek
vonotkoznqk rđ.

A 3 éven olu|i

kisgyermekek

biztosító minden
napközbeni el]ĺítĺísđt
szo|gó|totósi formo (bö|csőde, cso]ĺídi
nopközi, hőzi gyermekf elúgye|et) q
gyermekek vé,delmérő|és a győmügyi
igazgatősró| szó|ó 1997. évi XXXI.
torvény, vo|omint o végrehajtősa
cé|jóbő| kiodott kormĺínyé,s szocjő|is

őgazati miniszterl

rendeletekke|
szabőlyozott. A törv,ény a Gyermekek
jogoiró| sző|ó t989-es Egyezményben,
Alaptörvényben
volomint ąz
meghatőrozott gyermekt jogok
érvényre jutotósót kívónjo
megvo|ósítoni.
és
szabő|yozős mogĺíbonfog|o|jo q szo|gĺí|totĺísok|étesítésének
o szo|gĺí|totĺísok
műkodésének f e|téte|eit, q szokember képzés,tovĺíbbképzés,

Az o

igénybevehetőségének o szokmoĺ irđnyításés q szokmoi és f enn,tąrtói
és ą f inąnszír ozős szabó|yoít.

f

e|úgyelet

V.

A bö|csőde szemé|yi fe|téte|ei

Szokmoi vé,gzettségek
Csecsemő-és kísgyermek gondozőnő
Szakdo|gozőz ? fő
* Elelmezésvezető
* Sząkőcs

t5

főz

Technikoi do|gozőkz 9 fő

Kvolĺtósok
Á munkohe|yen do|gozők ottitűdjére je|lemző,hogy mindenki szúksé,gesnek érzj ą
szobodsĺígĺít,i||etve o sojĺítkoncepció
gondozősi neve|ési rendszer építé,sét,
kimunkĺílĺísót.

A

neve|ésl rendszer kiépítésébendöntő je|entőségű a tes,|ú|et érze|mi, érte|mi
ľőhango|ődóso o fe|odotokro, o közös cé| e|éréseérdekében.

Meghatőroző volt

o két egymőstó| e|térő szakőgazathoz

,|ąr,|ozó lntézmény

összekopcso|óso.

A szokot|an he|yzet qdto bonyodo|mokot qz itt do|gozó munkotĺírsok jó szőndéka,
o kis gyermekek irđntérzett szeretete o|dotto meg, és fej|eszti egy igazi
összetortó, szokmo i közösséggé,.

A 9/2ooo. (Wil. 4.) SzCsM rende|e,| írja e|ő a szemé|yes gondoskodóst végzők
tovĺíbb ké, pzési köt e|ezet t ségété,s a

t e|

jesít és lehet ő ségét.

VI.

A

bci|csőde tőrgyi fe|téte|ei

Az intézményf e|építése

Az

inté,zményönkormĺínyzatl fenntortcísú,
omely Budopesten o Vrrr. kerúletben, o Nép|ige,thez kozą|, o Tisztviselőte|ep
vonzĺískörzetében, mint bo|csőde é,s óvodq
mĹíkod k egy épú|etben.
Tógos keľ,| veszl körÜ|, így e környezet
gozdogítjo o neve\ési |ehetőségeket. A
bö|csődében 6 csoport működĺk, 3 b|okkbon,
72 f érőhe|lye|. Az óvodĺíbon6 vegYes
é|etkorú csoport működik, t44 férőhe|lye|. Az
in,|ézménykoze| vąn 2 đ|tolĺínos
ĺsko|ĺíhozis, omi ązt ą |ehetősé,get hordozzą
mogĺíbon, hogy o bölcsődébe bekerú|t gyermek később ąz ővodőbo, mojd oz
iskolĺíbois szinte qzonos he|yre jĺírjon.
i

A

tőrgyi fe|téte|eket úgy ke|| tovĺíbbrois feJlesztenl, hogY szo|gĺíljoo

gyermekek biztonsőgőt, kénye|mét, egészségük megőrzé,s,ét,és |ehetővé tegye a
mozgős é,s jőt éki gényük kl e|égítését.

Az

optlmőlison kio|okított tőrgyi környezet a
gy er mekek é| etko ri soj ĺítos sógo i no k megf e| e| ő
tevékenységre,mozgősra ösztönző,
btz,|onsőgos és íz|éses,e|ősegíti a gyermek
önĺí|lósodĺísĺít.
Tntézményünkben

tĺí9os

vilĺígos
csoportszobĺíkto|ĺílhotók, mindegyik
csoporthoz é|ő sövénnye| e|vĺí|osztotttĺígos

kertrész tortozik.

A berendezésl tőrgyak o, gyermekek bjz,|onsĺígos szobod mozgősőt szo|gő|jők,
ösztönzik. Kivĺí|osz,|ősőnő| figye|embevettük q korcsoportok szerintl
szükség|ete'ľ , ą mozgősf ej|ettsé,gi szintet , il|e.|ve o csoportok |étszőmĺítis.

Vil.

A csoPortok bemutatĺíso

Csíbe csoport

-

5

I. II.

csecsemők

hónopos kortó| mősfé|

éves korig fogodjuk

q

gyermekeket.

Á b|okk két szobőbó| őI
szobőnként

t2

és
gyermeket

tudunk fogodni.

A Csibe

csoportbon öt

szakképzett gondozőnő

|ótjo e| o nopi teendőket.

Ft|ozóf lőnk

A

klsgyermek f ej|esztése szđmunkroąz'| je|entt, hogy olyon kcirnyezetet
biztosítunk szőmőrą, ome|y

és
érze|mekben
inte|lektuđ|ison is gazdag.

Epp"n ezért ą berendezések

és

o

jótékok

megvő|asztósokor

gazdag
onyogszem e-

szín-, formo- és
vĺ|ĺí9ottortottuk

is
gazdagabb

|őtt. Ezze|

mlné| ingerkornyeze'fet

szeretnénk biztosítoni o
gyermekek szĺímóro.

Nyuszí csoport

r. II.

-nogycsoport

Mősf él éves kor'tó| ké.r és
f é|éveskorig fogodjuk o

gyermekeket.

A

b|okk két szobĺíbó| ó|l és
szobőnké,nt 12-14 gyermeket

tudunk fogodni.

A Nyuszi

csoportbon

négy

szakképzett gondozónő |ĺítjoel o
nopi teend őke'|.

Fi|ozóf lőnk

Minden gyermek tonul, hogy mit,

ottó| fúgg, hogy milyen hotĺísokérlk. Ezért

mi, gondozónők és

Cl

segítő

munkĺínkot

sząkemberek,
szqkmoi
f e|készú|tségünkkel, i||etve

o

korosztđ|ynokmegf e|e|ő
tőrgyl kornyezette| nopró|-

nqPrq

hozzőjőrulni

o

igyekszúnk
gyermekek

ideĺílis f ej|ődéséhez.

ÄĄocĺ csoport

I. II.

-

tipegők

Két é,s f éléveskortól

*o,

y*ł"" äł.ľ

óvodąkezdéslg fogodjuk o
gyermekeket.

Á b|okk két szobőbő|

ő|l és
L2-L4
gy ermeket tudunk f ogodni.

szobőnként

A

fu1oci csoportbon négy

szokképzet,| gondozónő

|ĺítjoe! o nopi teendőke'|.

Fi|ozőfiőnk

A gyermekek
jĺítszoni, ez

szeretnek
be|ső

késztetésből fokod.
Ugyonokkor inspiró|ni is ke|l

Őket o jĺítékro,mive] ez

ą

egyik
e]|ődésük
legfontosobb forrĺíso.A fő
mozgőse|emeket, o f inommozgósokat, q gondolkodĺísi
ké,szségetmind o jőtékon

f

keresztúl sojđtítjóke|.
Eppen ezér,t o nogycsoport

o
esetében
jĺítékvĺílosztđskor ofő
szempont, hogy o fen'f

feIsorolt tev,źkenysé,geket
ezze| is jobbon e|ő tudjuk
segíteni.

VIII.

Neve|ési o|opelveĺnk

A családi nevelés elsődlegességének tĺsztelete

A gyermek neve|ése e|sősorbon a cso|ód joga és köte|essége.
A bö|csőde o cso|ódi neve|és értékel,t,hogyomĺínyoit és szokĺísoittiszte|etben
tortvo és lehetőség szerlnt erősítve vesz részt o gyermekek gondozősőbąn,

neve|ésében,l||etve szúkségesetén |ehetőségelhez mérten törekedve q cso|ódi
neve|é,s hiónyossĺígoinok kompenzőlősőrą, korrigĺí|ĺísóro.Mindezek értelmében
fontos tehőt o szí.j|ők szőmőrą|ehetővé tenni otevékeny, különböző szinteken és
módokon megvo|ósu|ó bekopcso|ódĺíst o bölcsőd e é|etébe.

A gyerneki szenélykég ŕiszteletének elve
A gyermeket - mint fejlődő személyisé,get - q kisebb kclrű kompe,tenclőbő| fokodó
nogyobb segít ségigénye, rĺíuto|tsĺígomíott kü önl ege s v éde|em i et i meg.
A bölcsőd ei neve|és-gondozős értékközvetítő és értékteremtő fo|yomot, omely o
gyermeki szemé|yiség te|jes kibontokoztotĺísĺíro,ą szem,é|yes, a szociĺí|isés o
kognitív kompeten clők f e1|ődéséneksegíté,séreirĺínyul,ąz emberi jogok é,s ąz
|

o

lopvető

s

zobodsĺígj o go k

t i sz,|

|

|

e|etben tortđsóvo l.

A nevelés és gondozős egységénekelve

A neve|és és a gondozős e|vő|oszthotot|an egysé,get o|kotnok. A neve|és tőgabb, a
gondozős szűkebb fogo|om: a gondozős minden he|yzetében neve|,éls is folyik, o
neve|és he|yzetei, |ehetőségel ozonbon nem korlĺítozódnok o gondozđsi

helyzetekre.

Az egyéni bánősnőd elve

gyermek fe]|ődéséhezo|opvető feltéte] q fe|nőtt őszjnte érdek|ődése,
figye|me, megbecsü|ése, o kompetenciĺíjĺínoke|ismerésen olopu|ó vĺí|osztĺísi
lehetőség biztosítĺísąąz egYes é|ethe|yzetekben, ą pozitív megnyi|vónulĺísok

A

tĺímogotĺísą, meger ősít ése, e|i smer és e.

gondozónő me|eg, szere,|etteljes odofordu|óssql, q megfe|e|ő környeze,t
kiq|okítósóvol, o gyermek é|e,tkori- é,s egyéni sojĺítossĺígoit,f e1|e,ttségét,
pi||onotnyi fizlkąi és pszichés ĺí|lopotĺít,hongulotĺítfigyelembe véve segí,ri a
gyermek fej|ődé,sét. Fontos, hogy o bolcsődébe jőrő gyermekek mindegyike
folyomotoson érezze o ró|o gondoskodó fe|nőtt elfogodősőt okkor is, ho
lossobbon f e1|ődik, okkor is, ho esetleg több terú|eten jelentős e|téréstmutot
az őta|agos feJ|ődéstő|, ho sojĺítosneve|ési igényíi,ho vise|kedése bizonyos
esetekben kü|önbözik o megszoko'ttő|, emiott nehezebben keze|hető. A
gondozónő elfogadio, tíszte|etben tortjo o, gYermek vo||ĺísi,nemzetjségi/etnikai,
ku|turĺílis...stb. hovotorto zősót , és ą |ehetőségek szerjnt segíti ąz identitĺístudot

A

kiqloku|ósőt és feJlődését, segíti o sojĺítés o mós kultrjrq
megismerésétés tiszteletben tortĺísót.

és hogyomĺínyok

A bÍzŕonsóg és a sŕabĺlĺtőselve
A gyermek személyi- és tőrgyi kornyezetének ő||andósőga (,,sojĺít,,gondozónő.
rendszer, fe|menőrendszer, csoport- és he|yĺíl|ondósőg) növeli ąz érze|mj

biztonsőgot, olopu| szo|gő| atőjékozódőshoz, o jó szokĺísokkio|oku|ósĺíhoz.
A napirend fo|yomotossógĺíbó|, az egyes mozząną,|ok egymősra épú|ésébő|fąkądó
ismét|ődések tőjékozódősi |ehetőséget, stobĺ|itĺíst,kiszómíthatősőgot
eredményeznek o nopi események sorđbon,növelik a gyermekbiztonsőgérzetét.
A gyermek úl he|yzetekhez voló fokozotos hozzőszoktotĺíso segíti
o|kqlmozkodĺísĺít,o vĺíltozĺísok
e|f ogodősőt, ąz új megismerését,o szokđsok
kiolqku|ósőt. e biztonsőg nyújtĺísotermészetszer(i|eg mogđbonfoglo|jo o f izikoi
és a pszichikoi erőszok minden formójótó| vo]ó vé,de|met is.

Áz akŕĺvÍŕás,az

elve
cinőllősulős segíŕésének
A gyermek ösztönzése, megnyilvónulĺísoinok e|ismerő, tómogotó, az igényekhez
igazodó segítése,oz önĺí|lósőg és oz oktívitős ,|evékenység-specífikussĺí9ónqk,
fizlkąi és pszichés ĺí|lopot,rő| függésénekelfogadősą, a gyermek felé irĺínyu|ó
szeretet, elf ogadős és empőtią f okozzők ąz oktivitóst é,s ąz onől|ősőg irĺínti
vĺígyot.
biztonsĺígosé,s tevékenységre motivó|ó szemé|yi és tőrgyi környezet
gyermek
próbő|kozĺísokhoz e|egendő idő biztosítóso,
meg,leremtése,
me9ho||9otĺíso, véleményénekflgye|embevéte|e, a kompetenciójĺínok megfe|e|ő
mértékűdöntési |ehetőség biztosítĺísoCl bölcsődei nevelés-gondozĺísegyik
kiemelt felodoto.

A

A

o

o

gondozónő

ąz

é|ményszerzés|ehetőségének biztosítósĺívq|,sojĺít

példomutotĺísĺívo|,
ąz egyes é|ethe|yzeteknek o, gYe?mek szőmőro ĺít|ĺíthotóvó,,

befogodhotóvó, keze|he,|ővé téte|éve],o toposztolotok f e|do|gozĺísĺínok
segítéséve|,ąz egyes vise|kedési formĺíkkolvo|ó próbő|kozĺísok bĺítorítósĺívq|
segíti o tonulĺíst.

Az egységes neve|ő haŕlísok elve

A neve|és értékközvetítésés ér,rék,ľeremtésegyben.
Eredményessé,ge érdekébenfontos, hogy o gyermekke| fog|olkozó fe|nőttek . o
- o
közöttük |évő szemé|yiségbe|i kü!önbözőségek tiszteletben tortĺísĺívo|
gyermek e|fogadősĺíbon, o kompetenciĺíjđnoké,s pil|onotnyi szukség|etelnek
megf ele|ő fizikai és érze|ml biztonsđgés szeretette|jes gondoskodĺís
egyeté,rtsenek, ąz olopvető
nyújtósĺíbon,ön,tevékenységének biztosítĺísĺíbon
értékek,erkö|csi normĺíké,s cé|ok tekintetében nézeteiket egyeztessék, o
nev e|ői gyokor lotu

kot egym őshoz kaze|ít sék.

IX.

Bcjlcsőd

el

neve|és. gondozős f e l odotoĺ

bö|csődei neve|és-gondozĺísfe|qdoto o cso|ódbqn neve|kedő kisgyermek
és eset|egesenkieg,észítő szo|gĺíltotĺísoknqkbiztosítĺísóvol
nopközbeni e|lĺítĺísnąk
20 hetes - 3 éves egészséges és q 20 hetes - 6 éves sojótos nevdésű igény(i
gyermek testi- és pszichés szükség|eteinek kielégítése,ąz optimĺílis feJlődés
é,s
e|ősegítése. A hótrĺínyos he|yzetű gyermekek ese'fében o hĺítrĺínyok
kovetkezményelk enyhítéséretörekvés. A sojĺítosneve|ést igényű gyermek
hobi|itóciójĺínok és rehąbi|itĺícĺójĺínoksegíté,sea gondozős, neve|és, az egyéni és
o|opjĺín.
csoportos f og|a|kozősok keretében, a gyógypedogógus irĺínyítĺíso

A

Egészségvédelem,az egészségeséleŕnőd megalapozősa
. o hormonikus testi és |e|ki fej|ődé,shez szukséges egészségesés
blztonsőgos környezet megteremtése, a f ej|ődé,s tĺímogotĺíso
. o primer szukség|etek egyé,nl tgények szerintl kie|égítése
. eg,észsé,gvé,de|em,egészs,égneve|é,s,a környezethez vo|ó o|kqlmązkodős és
az o|apvető kultúrhiglénésszokĺísokkio|okulđsőnak segíté,se(a testi-|e|ki
hormónio kio|oku|ĺísĺítés megőrzését segítő nopirend - ezen be|ü|:
mosokodĺís,ö|tözködés, olvđs,szobotisztosđgroneve|és, pihenés,
lev egőzés, iőt ék, mozgős),
. szúksé,gesetén speció|is sząkember bevonósővo| prevenciós ,é,s korrekciós
feIodotok el|ótĺíso.

Az érzelmĺfejlődés és a szoclalkőcĺő segítése
. derűs |égkör biztosítĺíso,o bö|csődébe kerú|ésse|jóró nehézségek
|ehetőség szerinti mege|őzé,se, i||. csökkentése, ą gyermekek segítéseaz
ese,||egesen ót é|t nehézsé,gelk f eldo|gozősőban,

.

q gondozőnő-gyermek között

o

kopcso |ot kioloku lĺísőnak segít ése,
QZ egyénl szukség|etek kte|é,gítéseo csoportbąn éléshe|yzetében, ąz éntudot egészségesf eJ|ődésének segít,źse,

szerete'|te|jes, érze|mi blztonsőgot je|entő

. o bizolmon és e|fogadőson
.
.
.

o|opu|ó tĺírsoskopcso|otok olokulősőnąk, ąz
egyútté|ésszobó|yoi e|fogadđsónqk, o mósik ĺrĺíntinyitottsĺíg,empő,tta és
toleronciq f e]|ődésének segít ése,
|ehątőségteremetés ą gondozónővel és/vagY a tórsokko| közös é|mények
és a to|eroncio egyensú|yĺínokirĺínyĺíbo
szerzéséreąz én-érvényesíté,s,
bef o|yősolva a gyermek f e1lődé,sét,
q kommunikotív képességekf e1|ődésének segítéseo kommunikĺíciós kedv

fe|ébresztéséve|és fenn'tąrtősđvo| (me9ho|l9otĺís, figye|em, kérdések
megvő|aszo|óso),

ą szociolízĺíciósprob|émĺíva|kijzdő, |ossobbon f eJ|ődő, érzékszervi és/vagy
he|yzetű, ąz
mozgőssérú|t, o sojĺítosneve|é,si igényű, q hĺítrĺínyos

elhonyogolt gyermekek neve|ése-gondozősa speciólis több|et,|örődésse|,
s

zúkség es et én m ós

s

zo ke mb er

ek b evo nĺísĺívo
l.

A megismerési folyanatok fejlődésének segíŕése

. ąz

érdeklődéskiq|oku|ósĺínok, fennmorodĺísĺínok,erősodésé,nek, ąz

ér dek|ődési kör bővúléséneksegít ése,

oo

eh et

. o
I

.
.
.

gyermek életkorőnąk, érdek|ődésénekmegf e|e|ő tevékenységek

v ls

ő

s égénekbi ztos

ítĺíso,

gyermek igényeihez igazodő közös

elked ési és hely zet mego| dós i

m

i

tevékenységsorĺíné|mények,

ntĺík nyú j tĺíso,

ąz önĺí||ó oktivitĺísés ąkreątivitós tĺímogotĺíso,
Qz önĺí||ó vé|eménya|kotósro, o döntésre, o vĺí|osztősrą va|ő képessévĺí|ós
segíté,se,
ismeretnyújtĺís,o tőjékozódĺísnok,o toposzto|otok és é|mények
e|do|gozósónok segít ése,
o, gy ermek t ev éke.ny sé,génektómogot ó-bőt orít ő
f

o

daf lgy e|ésse| kí sér,źse,

megerősíté,se, ąz önkifejezés |ehetőségejnek meg,|eremtése ąz egYes
helyzetekben.

E|e|mezés

A

modern

tĺíp|ó|kozĺístudomónyi e|vek szem e|őtt
szigorúan
tortósĺívo],
mlnőségi
e||enőrzot,t

kovete|ményeknek (HAccP)
megÍe|e|ően torténik.

Á bölcsőd et é|e|mezéssorőn oz olĺíbbiokrofordítunk figye|met:
* Az éŕeĺmennyiségileg eĺegendő és minőségileg helyes összetételű legyen
* A higiénéskoveŕelményeknek negfelelő legyen.
* üĄegfe|elő konyhatechnikai eljőrtísokkal elkészítettés élvezhető ĺegyen.
* ÚJ éŕelek,recepŕek kiprcíbtíltísa,nely alkalnazkodik a gyeľnek
egészségeséleŕnődra neve|ési programunkhoz.
Tĺíp!ó!kozós

Az

étrend tervezésąkor figye|embe vesszük, hogY

o

kisgyermek bölcsődei
é|e|mezésébenminimum hóromszori étkezésesetén oz ojĺín|ottnopi energia. és
tóponyogtortqlom 75%-őt biztosítsuk. Az étrendünk vĺí|tozotos, míndi9
ldényszerű, ízébenösszehongolt, vo|omint mindig szem e|őtt tortjuk, hogy az
önĺí|ló étkezésrevoló nevelés szempontjĺíbó| ls megf e|e|ő legyen.

x.

Tevékenységiformĺík

Gondozős

o gyermek és
gyermek testi

Cé|unk, hogy miné| szorosobb, bensős,é,ges kapcso|ot o|oku|jon ki

gondozőnő1e

kozott, omelynek e|sőd|eges felodoto o

szukség|eteinek kie|égí,rése.A gyermek oktív részvevője kel|, hogy |egyen a
gondozősi m(jve|eteknek, ezze| is segítve őt q szociĺí|iskompetencio
kiolokítósóbon.

Jóték

A

jő,rékot o kisgyermekkor legfontosobb és |egfej|esztőbb tevékenységének
tekintjÜk, s mint i|yet o bö|csődei nevelés |egf ontosobb eszközének tortjuk.
A |egtöbbet qkkor tehetjük gyermekelnkért, ho mĺírkisgyermekkorbon
megteremtjük szĺímukro o szúkségesf eltéte|eket.
Ennek érdekébentudqtoson f ĺgye|ilnk q következőkre:
* napirend szervezésénélnegfelelő ĺdő jusson jcítékra
* negfeĺelő ĺégkor,hely eszkoz bizŕosíŕcísa
* gye rn e ke k igénye ire, j e ĺzései re reagtílun k
* a jőŕék irónyítős nődja, a gondozőnő szerepe.
* megfelelő ninőség(Í és színvonalú jőtékok bizŕosíŕősa
Konk|úzióként elmondhotjuk, hogy f e|ismertük azt, hogy a 1őték ąz ember é|etét
a|apvetően bef o|yőso|ó je|enség. A iőték |ehetőségét ą korąi é|e,|években mogos
színvonolon biztosítoni tehót hosszobb tĺívonmegtérü|ő bef ektetés.
Mozgős

A

mozgősos jĺítékok,q torno feJ|esztik ą gYermekek természetes mozgősó,r
(jórĺís, futós, ugrős, stb.) Fejlesztik o testi képességeket, mint ąz erő ügyesség,
gyorsasőg, ől|őképesség, de fontos szerepuk Von oz egé,szségmegőrzésében.
Neve|ési cé|., mozgős az egészségmegszerzésére, megszl|őrdítĺísóro, o
szervezet f ej|ődésének- növekedés, gyoropodđsé,s
ké,pességek
kiolokítĺísónok.e|ősegí,ťé,sére
mozgősműve|tség f e1|esz,|é,se me|let
örömf orr ősként ke|l, hogy szo |9ĺí|j o n.

o

testi

és o

Á|kotó jóték

Á finommotorikĺítfejlesztjÜk o ktj|önböző technikĺíkbemutotĺísĺívo|.Papírtépés,
nyomdőzős, vőgős, ragasztős, gyurmőzős,

festés. A

gyermekek egyéni ötleteĺt

tĺímogotjuk. A tevékenységeket ąz évszokokhoz és az únnepekhez igazítiuk. n
gyermekek o|kotĺísqito szülők szőmőrą is |ĺíthotóvĺítesszük.

Enek-zene, mondóko

A

gyermekek érze|mi és érte|mi fej|ődésének segítéseą beszédÍeJ|ődés az
ortikutĺíciőf ejlesztése, ząnei tevékenységek végzése.A mondókĺíkot ritmikus
mozgőssorro| bemutotjuk, tcjbbször isméte|.!ük. Á do|okat és mondókĺíkat Forroi
Kotq|in Enek o bö|csődében c. könyvébő| vĺí|osztjuk.
A zenét o gyermekek hongulotĺítól függően ho|lgotunk, o|kotómunkóhoz
komo|yzen ei cd gyűj,reményünkbő| vđlosztunk.Elolvĺíse|ősegíté,séhezre|oxĺíciós
zen,ét hssznó|unk. ,,Nem o zenét tonu|jĺík,honem o zenéhez vezető
ér zékeny sé,get,, Ko kos K|ĺíro

Vers, mese
vers , mese nogy hotĺíssqt von o kisgyerm ek é,rze|mi , érte|mi (ezen be|ú| beszéd,
gondo|kodós, emlékezet é,s képze|et) és szoció|is Íej|ődésére. verse|és,
mesé|és,képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunĺkĺícióshe|yze,| így o
kisgyermek szĺímóroo|opvető érze|mi blz'tonsőg, egyszerre f e|téte| é,s eredmé,ny.
gazdagodik szókincse. A bö|csődében
Ezĺíltqlf ej|ődlk ember lsmerte, empĺítiĺíjo,

A

A

népi és irodo|mi műveknek egyarőnt he|ye van.

Egyéb tevékenységek

Ezek

o

tevékenységekvo|omilyen élethelyzet közös

e|őkészítéséhezés

mego|dđsĺíhoząz egymősrő| és a környeze,| szépségérő|vq|ó gondoskodőshoz
kopcso|ódnok (p|. viróg|ocsolĺís, gyümö|csnop előkészítésestb.......''.). A he|yzetek
|ényeges tonu|ósi |ehetősé,gek ąz egymősra épú|ő e|emekbő| ó||ó műve|etsorhoz
lgazodősso| próbĺí|kozős, az egyú,t,|működés és o, f e|ądotok megosztĺíso. Ezekkd ą
tevékenységekkel fej|esztjük a gyermekíz|é,sét,esztétlkum irđntilgényességét,

empĺítiós készségét.
Tonulĺís

kötött erő|tetett ĺsmeretgyarapítősnok o bö|csődében
Ate|1esítménye|vĺírĺíshoz
nincs he|ye. A tonu|ĺísa gYermek korĺíbó| é,s f eJ|et,rségéből odódó tevékenység,
i|letve 'ľevékenységbeőgyozottan torténik. A kisgyermekkori tonu|ĺísszinterei ą
kisgyermekkori é|ethelyzetekl a gondozős és ą jőték, ą f e|nőtte| és a tĺírsqkko|
va|ó egyúttes tevékenység és kommunikĺíció. Á tonu|ĺísformĺíĺ:u,rőnzős, spontĺín
jótékos toposzto|otszerzés, o gondozónő-gyermek interokcióbó| szőrmązó
ismer et szer zés, és szokőskĺolokítós.

xI.

Kopcsolotĺíttortĺísteru|etén

5zĺilőkkel

A bölcsőde nyitott mĺnden érdek|ődő

szőmőrą fugge'||enĹjl qttó|, hogy je|en|egi

i|letve jövőbe|i gyermekrő| vąn szó.
Az idejőró gyermekek szu|ei bĺírmikorbejöhetnek és megnézhetik, hogy mi is
történi k int é,zményÜnkben, m í |yen el ótĺístkopnok gy ermekei .
|

Csolĺíd|ótogotós
A cso|ĺíddolvq|ó kopcso|ot felvéte| o gyermeknek és q szü|őknek otthoni
környezetben vo|ó megismerése, |ehetőség szerint a beszoktotĺísmegkezdése
e|őtt , vo|qmint o gyermek ébren|étlidejében kerü] sor. Ez a he|yze,| |ehe,tősége,|
od o szú|őnek, hogy bővebben informĺí|ódjon q bö|csődei é|e,|rő|, jobbon
megismerje ozokot a gondozónőket, qkikre ą gyermekét bízzą. A csq|ódi é]et ąz
emberek íntim szférő1őhoz tortozik, ezért o csq|đdlótogotós |ehetőségének
ojónlĺísokor ąz ĺdőpont megvő|asztĺísokor o cso|ód |ĺítogotĺískor
o cso|ód |ĺítogotĺís
,riszte|etben
o|qtt és utőn o cso|ĺídkívĺínscígoit
ke|l tortqni.
mindenekf e|e,rt

Fogadőőra
A vezetőnő é,s ą gondozónők e|őre megbeszé|t időPontbon, illetve szukség szerint
bĺírmikor ĺíl|noką szü|ők rende|kezésére.
Csoportos szĺi!őĺértekez|etek
Egy évben két olkolommo| rendezett, oktuĺíliseseményekrő|,progromokról, közös
f

e|odqtokró| vo|ó t ő1ékoztat ős, eszmecser e.

5ztl őcsopo rtos beszélget ések

A

|

szú|őkben felmerü|ő qktuó|is kérdések(pl. szobqtisztasőg, o|vós, agresszió,

étkezés,óvodoi beírgtős, betegség mege|őzés, e|vĺírósok) körbejőrős,
megbeszélése.

Közös progromok tervezése

A

portneri kopcsolot erősítése ,érdekébeną szĺj|ők is részt vehetnek

progromjoinkon (p|. jĺítszóhőz, fąrsang, gYermeknopi kerti mu|otsĺí9stb.)
Toposzto|otoink ozt mutotjĺík,hogy ezek o to|ĺí|kozĺísi
formĺíkműködőképesek,
igény von rĺíjuk, és szorosobbó teszik a gondozőnők és szü]ők kopcso|otĺít.

Szu|ől érdekképvĺse|etifórum o, gYermekek és o szij|ők jogoĺnok érvényesítése
cé|jőbő| szervąződc5tt, me|ynek togjoi o mindenkori bö|csődei csoportokból
vĺí|qsztottszülők.
Bö| cső

dénkben e|őf or du|ő egy éb kopcso lottortĺísi f o rmĺík:

* faliújsőg
* tizenő ftjzet

* egyén i igények, p ro b léntíkese tm egb eszélések
* terveink kozoŕŕ szerepel sztilőkĺub szervezése, ąhol a csąltídokat érinŕő
ŕémők. probĺéntíkkertilnek előtérbe, valamint bemuŕątők, neveĺési,
főzési tąntícsadősŕ (szakenberek bevontísóval), baba-mama tornóŕ

tervezunk

Ertekezletek rendje
Neve|őtesú|etl értekez|et ,źvente két o|ko|ommol kerül megrendezésre, oho| oz
,|ervezzíjk
lntézményegészétéľintő informĺíciókot kopjuk meg, és kozösen
progromjoinkot.
Minden hónop e|ső szerdĺíjĺínszqkmoi értekezletet (szeőnszot) tortunk, oho| o
munkotervben vĺí|lo|t hqvi f e|qdoto k ąt e|emezzük, t erv ezzúk.

Evente két o|ko|ommo| o bölcsőd ében szokmoi nopot tortunk, omikor kĺj]önboző
témĺíkbonkü|sős szgkembereket is meghívvo toposzto|otokot cseré|únk,
tudĺísunkotbőVítjtjk. Terveink közott szerepel tőrsin'tézmények lótogotĺíso,
s zokmq i eszmecser ék, mely nek cé| ja j ó 9yo ko r oto k őt últ et ése mu n kón kbo.
I

óvodóvoI

Fo|yomoto sąn egyeztetjük neve|ési e|veinket , kozös Progromokąt szervezúnk
(i nt ézménv ĺíto gotđso k, k i rĺíndu ĺísok, unnep s égek).
|

l

xII.

Koticĺíssojĺítossĺígok

Áromoterĺípĺo
hotékony
Tudomĺínyosonbebizonyított tény, hogy az illóolojok pĺíro|ogtotĺíso
eszköz az egészségmegőrzés érdekében.Bö|csődénk évek óto o|kolmazzą, és
stot iszt i koi odoto k b zonyítj ĺík ennek átj ogosu Itsĺígĺít.
i

l

Zeneha||gatős

Altotósnĺí| o nyugodt |égkör biztosítĺísome|lett , e||gzulőlst segítő re|ąxó,ciós,
i||etve tudotoson megvĺílosztottkomo|yzenei gyűjtemé,nyünkből vĺílosztunkoz

o|kotó munkq q|qtt.

Unnepeink
Míku!ós

*hőzhoz jön, ojĺíndékokotoszt
a gyermekeknek
Korócsony és húsvétĺjótszóhóz

*ilyen

olkolmokkor o
gondozőnők kézműves

technikĺíkot mutotnok be o
szu|őknek és gy ermekeknek
egyarőnt (ezen a nqPon o
csolĺídokotvendégú| |ĺítjuk
súteménnye|é,s üdítőve|,

ezze|

is

hongulotot
teremteni).

meghitt

ünnepi

tudunk

{k}

-łffi
ŕý

.....::t1,

Forsong
* a gyermekek és a gondozőnők
is jelnezbe bújnak, egész
naPos a mulaŕsőg,
zenebona, ŕĺínc,m iegymős...

Anyók nopjón
* az édesanytíknak
gondoskodunk

neg|epetésről

Gyermeknop, ome|y egyben évzaro is
*júniusbon egész nopos kerti mu|otsĺígo
szülők bevonósĺívo|, omely sorcín közös jótékok,
kézmíivesked és, zene-b o no t eszi Í e| edhet e,| enné
|

o nopot.

Az e|lótĺís igénybev ét e|ének módjo:
A bö|csőd ei e||őtőst a gyermek szü|ő1e (torvényes képvíselője) írősbąn kérhetj oz
in,rézménybölcsődei rész|egvezetőjéné|. A vezető dönt a gYermek bö|csődei
e|he|yezésérő|, mely döntést kovetően megő||opodóst köt o szu|őve| (törvényes
képvise|ővel), vo|omint írĺísbqntőjékoztatjo o szemé|yi térítésldíjok összegéről.

felvéte|kor előnyt élvez o do|gozó szú|ők gyermeke, okik o gyermekük
napközbeni e|lĺíttísĺít
nem tudjĺíkbiztosítoni, ązon gyermekek, qkíket egyedü|ő||ő

A

szü|ő neve|, rendszeres gyermekvéde|mi kedvezményben részesú|ők, vo|qmint o 3
vogy több gyermeke,t neve|ő cso|ĺídok.

A Bolcsőde szo|gĺí|totósoĺról szó|ó tólékoztotĺíshelyĺ módlo:
Az

inté,zménybemutotĺísoo Budopes,r łózsefvórosi onkormĺínyzot hon|opjón o

www.jozsefvorgs.hu/ intézmények/szociő|is é's gyermekjó|étl e||őtős e|érhetőségi

útvonolon to|ólhotó meg. Ezen kívül ąz onkormđnyzotingyenes lopjĺíbono
łőzseÍvőrosbon o|voshotóqk ąz intézményt érintő fontosobb informĺíciókrő|,
eseményekrő|. A bö|csőde fo|irijsđgjĺín
folyomotos oz informĺíciónyújtĺís.

XIII.

Mellék|etek

tll Nopirend
Ĺ2) Hőzirend
t3] Megĺíl|opodĺís
t4] A bö|csőde munkqtórsoinok e|f ogadó nyilotkozoto (szokmoi progrom)
t5] Szü|ői Erdekképvĺseleti Fórum e|fogadő nyi|otkozoto (szokmoi progrom)
tó] Szülői Erdekképvise|eti Fórum e|fogadó nyi|otkozoto (hđzirend)
Ĺ7) szWsz külön |efűzve

zepó RENDEurezÉser
Á

Szokmoi progromot oz intézmény veze,|ője ĺí|lítjocissze és ą łózsefv.árosi
onkormónyzat Képviselő-testü|ete hogyjo jóvó.
A Szokmoi progrom naprakész ĺí|lopotbon,tąrtősőrő| ąz intézm,źnyvezetője
gondoskodik.

A

Kqticq Bö|csőde szokmoi progromjĺít q fenntortó Budopest Fővĺíros VIII.
kerÜlet trózsefvőrosi onkormőnyza,t Képviselő-tes,|u|ete ą '....'....'./2014. (W. 11.)
szĺímúhotĺírozqtőva| e|f ogodtq, 2ot4.jú|ius 01. nopĺ hotĺí||yo|.
Budopest, 2014. június ......

Dr. Kocsis t^őté
po|gőrmester
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szómú melléklet
Napirend
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1lee-llee:
Bejdvete|, vetkőzés,
kézmosős
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11?s-113e:

Bejövete|,
kézmosős
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t2@-tzĐl
Mosokodĺís, fogmosĺís ,készu|ődés o csendes
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10@-tO3e:
|

|zorą|, o|TozKooes,

őlsz.

Tąý|alśz

9@-93e:

o|tazkadés,

készú|ődésoz udvori

készú|ődé,soz udvorĺ

104-1lee:
Szobod jő'|ék az

9@-llse:
Szobod jőtékaz
udvoron, 10 óro-kor

játékhoz

udvoron

jőtékhoz

tízórai

Ny<ír

Szobod iőték oz udvoron

?.

sz. mellék|et
Hózirend
Abo|csőde neve: Kotico Bö|csőde
Abö|csőde címe: 1089 Budopest, Vojdo
A bö|csőde te|efonszőma: 06/1
A bö|csődev ezet ő neve: Botko

é,s ovoda

Péter u,tca37-39.
333-0381
Ao|t őnné

Abci|csőde nyitvo tortĺísoregge| 6 őrőtó| es'tet7.30-i9 tort. Kérjük, hogy 8-8. 30 óro között
ą Csibe csoportbon ne zavarjők a regge|izést, gyermekükke| e|őtte vogy utĺínoérkezzenek!
Lehetőség szerín,l, kárjük onöket, hogy nogyjĺíbó| ozonos időben próbĺíljĺíkgyermekeiket hozni,
i||etve elvinni, mert o gyermekek szőmőra ebben az é|etkorbon fontos oz ĺí||ondósőg é,s a

t.

fo|yomotossĺíg. Kérjük |egkésőbb to órőig érjenekbe gyermekükke| o ba|csődébe.

?. A bo|csődébő| a gyermekeket csak szu|ő, vagY az ĺí|to|o írósban megbízott szemé|y, i||etve az
uzenő Íüzetben szerep|ő szemé|yek vihetik haza' t4 éven o|u|i szemé|ynek a gyermek nem odhotó
ki!

3. Á bölcsődei ĺítodóbon minden gyermeknek kü|ön szekrénye van o ruhĺíktĺíro|ĺísóro.Kérjük
a szekrényben, mert a bo|csődében
tnöket, hogy csok a |egszúkségesebbdo|gokot tĺíroljĺík
hogyott, i||etve a gyermek szemé|yes tőrgyaiér,t Íe|e|ősséget nem tudunk vĺí||o|niI
Kérjük a megfe|e|ő ruhĺít(szobodidőruho, kinti overĺí|,sopko, só|, megfe|e|ő cipő), vó|tóruhĺít
gördü|ékenYen történhessen.
minden esetben biztosítsók gyermekeikszőmőra, hogy el|ĺítđsuk

4' A bo|csődeorvos javos|otoit: be'tegség esetén o bö|csődébe jórős szünete|etetésére, otthoni
ĺípolĺísro,i||etve egyéb orvosi vizsgó|otokra kárjük betortoni, hiszen ez az
többĺ gyermek érdekeit szo|9ó|jo.

tn

gyermeke, ĺl|etve a

5. A bö|csődébe csak egészségesgyermek hozhotó!
A közcisség érdekében|őzas (37.5 C és enné| magasąbb hőmérsék|etű,) ontibiotikumot szedő,
vagy f er'|őzé,sre gyanús gyermek o bo|csődét nem |ótogothotjo!
cso|ĺídbon e|őÍordu|ő fertőző megbetegedést (hĺm|ők. hosmenés) o bo|csődének je|ezni

A

szíveskedjenek!

ó' Ábbon az esetben.ha gyermek napközben megbetegszĺk, o bö|csődében a gondozónő értesÍtia
szú|őt, i||etve hozzó,tar,toző,t, ezért szúks,éges o pontos, i||etve e|érhető te|eÍonszőm. Kárjük,
hogy i|yen esetben mlné| e|őbb gondoskodj on gyermekehazavite|,érő|, i||etve orvosi e||ótásőró||
Ebben az ese,lben a gondozónő mindĺg beírjo az uzenőÍúzetbe a gyermek tüneteit, me|yet az

orvosnok megmutotni szíveskedjenek és oz orvosi igazo|őst ĺs o fijzetbe kérjük oz orvossol
beírotniI

7. Ha a szu|ő gyermeké,t betegsé,g, vagy mós ok miott nem viszi bö|cső débe, a tóvo|morodós okĺít
mĺísnop regge| 9 órőigkozö|je o bö|csőde vezetőjéve| vogy he|yet'tesse|. A szü|ő kote|ąs minden
hiőnyzőst (|egyen az akőr betegség, vogy utozĺís)a bö|csődének je|ezni.15 nopot megho|odó nem
je|zett hiónyzős esetén o bö|csőde írĺísbonf e|szó|ítőst kí.j|d a szu|ő ré,szére.Amennyĺben 30
nopot megho|odjo a gyermekhiőnyzósaúgy,hogy a szú|ő nem je|ezte o tóvo||ét okĺíto ba|csődei
e||őtős megszűnik.

8. Á bö|csőd ei e||őtős keretében az intézménya gyermek szőmőra oz olĺíbbiokotbiztosítja:

-

9

'

szakszerű gondozős-neve|és, testi.le|ki szükség|etek kie|égítése,a fej|ődés és o

szo ci a|i zőci ó

s

egít és e,

.

a fej|ődéshez szúkségesegészséges és biztonsőgos környezet,
segítése,
egészségvéde|emegészségneve|és,ku|túrhigiénés szokősok kialoku|ĺísĺínak
ĺíl|ondósĺíg(sojĺítgondozőnő rendszer), egyéni bónósmód,
időjĺírĺístó|f úggően napi |ehetőség a szabad |evegőn vo|ó jótákro,
korcsoportnok megÍe|e|ő jőtékeszkrizök,
rendszeres orvosi fe|ügye|et, óvodoi é|etreva|ó fe|készítés.

-

A brj|csőde a szú|ő szómőra oz o|ĺíbbiokot biztosítjo:
ahőzirend megismerése,
odoptĺícĺóhoz szüksé,ges idő és f e|téte|ek,
tőjékoztotĺíso gyermekéve| nopközben tcjrténő eseményekrő|,
rendszeres betekintés o gondozónő ő|ta|veze,lett egyénl dokumentĺícióba (úzenőfúzet),
szü|ői értekez|et , egyéníés csoportos beszé|getés gondozónőve|, vezetőve|,
tó'jékoztotók, étrendek megismerése,

nopi négyszeri (orvos ő|ta| e||enőrzött, az é|etkornok megfe|e|ő) étkezés,

10. Kérjük, hogy o 'rérítésidíjot oz e|őre je|zett nopon minden hónop mĺísodikkeddjén ( o
vđ|tozós jogót fenntortjuk) ó:00 és 1ó:30 kozött pontoson Íizessékbe| A bö|csődei téríté,si
díjokot o mindenkori he|yi önkormónyzoti rende|t szabő|yozza. A gondozĺísidíjot tĺírgyhónopro
minden hónop 10' nopjĺíig,az étkezési díjat egy hónoppo| e|őre ke|| megfize,tni. Az étkezésidíj o
hiđnyzottnopokro jóvőírősra/víssza'téríté,srekerü|. A gondozósĺ díjot akkor is megke|| téríteni,
haagyermek hiónyzósa miott nem veszĺk igénybe o bö|csődei szo|9ĺí|totĺíst.

Fizetési és egyéb gondjaĺk esetén keressék a bö|csőde vezetőjét, oki fe|vi|ó9osítđsso| és
segít őkészségge| ő|| szív es r ende|kezé,sü kre.

kérjük onöket, hogy,tójékoztossĺík o
LL. A gyermek gyógyszer, i||etve éte|érzékenységérő|
gondozónőket, és az ezze| kopcso|otos vizsgĺí|oti eredményeket bemutotni szíveskedjenek| Ezt o
tőjékoztatóst a gondozónők a bö|csődeorvossa| beszé|ik me9, o tovríbbi teendők miatt.
t?.. A csa|őd és o bö|csőde kopcso|otĺínakerősítése érdekében|ehetőséget biztosítunk a szü|ővel
szu|ői ér,tekez|etekre,
történő beszoktotĺísontúl a szú|ő-gondozőnő nopi to|ĺí|kozĺísoĺro,
csoportos i||etve egyéni beszé|getésekre is.
L3'. A gyermekek étkeztetésérő|o bö|csőde napi 4-szeri o|ko|ommo| gondoskodik, ezért kérjük,
hogy higiénĺoiokokbó|, i|letve oz ÁNlsz e|őírósoknak megÍe|e|ően egyéb étkeztetés't ą bo|csőde
t er ü|

et én me||ő zni

s zÍv es

ed jenek|

14. Kérjük, hogy bĺírmi|yen,az lntézmény műkadéséve|, a gyermekek e||ótősĺívo|, kopcso|otos
vé|eményúkke|,eset|eges kif ogósaikko|, ponoszoikko|, vagy éppen dicsérő szovokko|, bizolommo|
f ord u jono k a bcj| cső dev ezet ő jéhez.
I

Az

íntézménybenel|ótotto
Fórumhoz.
t5.

k torvényes képvise|őjeponosszo| f ordu|hot oz ć'rdekképvise|eti

Ennek módjo a

kcjv etkező:
Ponasz eseténkérem,fordu|jonok bizolommo| a gyermek gondozójőhoz. Amennyiben nem kapnok
megf e|e|ő segí'tséget, úgy azt je|ezzéko bö|csődei-részegység veze'tőjének írĺísbon.A vezető
köte|es intézkedni és 9 nopon be|ú| errő| írĺísbontĺíjékoztotnionökąt. Amennyiben ponoszuk nem
to|ĺí|torvos|ĺísra, ponossza| é|hetnekązintézményfenntartójaÍe|é (po|9ĺírmester,képvise|őtestület).

a gyermekekvéde|méről és o gyĺímijgyi igazgatősró| szó|ő L997. évi. XXXI.
törvény o|opjón Érdekképvise|etiFórum mriködik. Me|ynek cé|jo o szü|őijo9ok gyokor|ĺísĺínokés
biztosí'|ősőnak (6yvt. 12. S) és az intézmény tĄékoztatősi kö,le|ezettségének te|jesítése (Gyvt.

1ó. Bö|csőd énkben

33. S).

t7. Az érdekképvise|etiFórum togjoi:

-

az e||ótósbon részesü|ő gyermekekszü|einek vogy mĺís'rorvényes képvise|őinek vó|osztott
képvise|ői

az intézménydolgozóinok képvise|ői
ąz intézményfenntortójĺínok képvise|őja

t8' Az érdekképvise|etiFórum hotósköre:

-

megvizsgő|ja az e|é terjesztett ponoszokot
intézkedéseket kezdeményezhet a fenntortónó|, vo|omint o 6yómhivoto|nĺí|, iIletve mĺís

-

hotĺískörre| r ende|kező szervné|
vé|eményt nyi|vđníthatoz intézményvezetőjéné| a gyermekeket érintő ugyekben
jovos|ot ot tehet az intézménya|aptevékenységéve|összhongbon végzett szo|gĺá|totĺísok

-

t erv ezés ér ő|, míjkadésérő|

egyetértési jogot gyokoro| ahőzirendjóvóhagyđsĺínĺí|
érintő kif ogósok orvoso|ĺíso
Ponđssza| é|het az in'tézményvezetőjéné| az e||őtósőt
do|gozóinak
intézmény
az
érdekében, a gyermeki jogok véde|me, va|omint
köt

e| es s

égszegé'se eset én.
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Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda
l089 Budapest' Vajda Péter utca 37-39.

Te|.

:06/1.333-0381 e-mai|: katicabo|csode@fľeemai|.hu

MEGÁLLÄPoDÁs
mely létrejött a Budapest Főváros VIII. ker. Józsefuárosi onkormányzatKaÍica Bölcsőde és Napközi otthonos
valamint a bölcsődei ę]látásban részesülő gyermek
ovoda, mint a napközbeni e||átását biaosító iĺtézméĺy,
szüliĺje ([0ľvényes képviselojc) kÜzÜtt'
Szü|ő (töľvényes képviselő) adatai:
Név:
Sziiletési név:

Anyja neve:
Lakcíme:

Gyeľmek adatai:
Név:
Születési hely, idő:

Anyja neve:
Lakcíme:

TAJ szám:

A bö|csődei e||átás kezdő időpontja:
l. A l5ll998. (IV.30.) NM ręndelet a|apjáĺ,,bölcsődébę a gyermek húszhetes korától harmadik élętévének'
fogyatékos gyermek az ötödik életévénekbetöltéSéig, ill. annak az évnęk a decembeľ 31-éig vehető fel,
amelyben a gyermek a harmadik életévét,fogyatékos gyermek az ötödik életévétbetölti.''
A bölcsődei ęIlátáS időtartama:határozott vagy határozaÍ|an (aláhúzandó).
A bölcsodei ęllátás keretében, az intézménya gyeľmek számára az a|ábbiakat biztosítja:
szakszerĺĺgondozás-nevelés, testĹlelki sztikségletek kielégítése,a fejlődés és a szocializáció segítése,
napi négyszeri (orvos által ellenőrzött, az életkoľnak megfelelő) étkezés,
a fejlődéshez szükséges egészségesés biztonságos környezet,
egészségvédelem egészségnevelés,kultúrhigiénésszokások kialakulásának segítése'
állandóság (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmód,
iđőjáľástóI fuggően napi lehetőségaszabad levegőn valójátékra,

2.
3.
.
.
.
4.
-

korcsoportnakmegfelelőjátékeszközok'
rendszeres orvosi feliigyelet, óvodai élętľevaló felkészítés'
A bolcsőde a szi|o számźra az alábbiakat biztosítja:
a házirend megismerése,
adaptźtciohoz szükséges idő éS feltételek,
tájékoztatás a gyermekével napközben töľténő eseményekľől,
rendszęres betekintés a gondozónő által vęzętett egyéni dokumentációba (üzenőfiizet),
sziilői értekezlet' egyéni és csoportos beszélgetésgondozónővel, vezetĺĺvel,

tájékoztaÍok,étrendekmegismerése.
gyermekek védelmérőlés gyámügyi igazgatásról szóló |997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.)
l46.s (l) bekezdése alapján az íĺtézményięllátásért térítésidíjat kell ťlzetni. A bölcsődei ęllátásért Íizetendő
intézményitérítésidíj mértékétaz Önkormányzat ľendeletben szabályozza. A szolgáltatási önköltség méľtékét

5. A

minden év március 3l.-éig a fenntartó önkormányzat képviselő tęstülete határozza meg. A kotelezett
(szülő/gondviselő) által fizętendő térĺtésidíj összegét (személyi térĺtésidij) az intézményvezető konkrét
összegben áIlapítj a meg.

6' A bölcsődei térítésidíjakról sző|ő 13120|2. (II. l3.) önkormányzati ręndęlet (Rendelet) szerint a bölcsődei
ellátás keretében nyújtott étkęzésintézményitérítésidíja 2013 . április l {ől naponta bruttó 400/főlnap.
Az étkęzési díj a biány zott napokra j óv áir ásr a/ v isszatérítésre kerü l.
A gondozásra vonatkozó szeméIyi térítésidíj, nem egységes összegben, hanem egy főre jutó jövedelem szęrint
sávosan került meghatározásra.(Rendęlet 1. számú melléklete)
A

gondozási díjat akkor is meg kell téríteni,ha a gyermek hiányzása miatt nem veszik igénybe a bölcsődęi

szolgá|tatást.

A bĺjlcsődei étkezésértfizetendő téľítésidíjat illetve gondozásra vonatkozó személyi térítésidíjat, a szülő vagy

a

törvényes képviselő köteles megfizetni.
A személyi térítésidíj meghatározásźĺhoz szükséges dokumentumok:
(övedelemnyi|atkozat, azokaÍ igazo|ő dokumentumokat) és a díjfizetésikedvezményeket a kedvęzményre való

jogosultságot igazo|ő okirat bemutatása utáni munkanapon tudjuk érvényesíteni(MAK igazolás, illetve

szakorvosi

és szakértői bizottsági

igazolrás,

3

vagy több gyermeket nevelők ĺyi|atkozata, rendszeres

gyermekvédelmi támogatásról szóló határ ozat).
148. $ (l0) Ĺekezdése lehetőséget ad arra, hogy a kötelezett jövedelem igazo|ás benýjtása nélkül
va||i|ja a minděnkori intézményi térítésidĺjjal azonos, keriiletiinkben l000,-Ft/nap, illetve az irltézményitérítési
díj és a kötelezett szźlmtramegállapítható személyi térítésidíj különbözete egy részének megállapítását.
7: A Gyvt. 33. $ (2) bękezdésébęn foglaltakĺól a szülő a bölcsődę részérő| szóban megkapta atájékoúatást:
az ellátás tartamáról és feltételeiről,
aZintézmény á|ta|vezetęt,reávonatkozónyilvántartásokľól,
azérték- és vagyonmegőrzés módjáľól
azintézmény házirendjéről
panaszjogagyakoľlásának módjáról
a fizetendő térítési,illetve gondozási díjról,
-

e cy"t.

8.
-

ajogosultjogaitésérdekęitképviselőérdek-képvisęletifórumról.

Megszĺinik azęl|átás:

ha a gyermek a 3. életévétbetöltötte és a bölcsődei gondozásinevelési év végéhezért, vagy a harmadik
életévbeöltését követő december 3l. után, valamint a Gyvt. 42.s (l) alapján a gyermek 4. életévénekbett'|téSét
követő augusztus 31.

-

h; a szi|ő a gyermek 30 napon túli távollétét oľvosi igazolással nęm tudja igazolni, vagy az

e||átás

megszüntetését kéri,
ha a bölcsőde orvosának szakvéIęményeszerint a gyermek egészségiállapota miatt bölcsődében nem
gondozható, ill' magatartása veszélyeztęti a többi gyermek egészségét'

ó. A

szülő a megáuapodásban foglalt, az inÍézményľészéľőlfennálló kötelezettségęk elmulasztása esętén
panaszáva1 a uólc.sdaęvezętóhöi az intézménývezetóhöz, valamint a fenntartó tnkormányzat
iTumánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iľodájához fordulhat. Az éľdekvédelemmelkapcsolatos
szabályokľól a Gyvt. 35-36. $-a rendelkezik.
l0. A megállapodás mellékletétképezia személyi téľítésidíj méľtékérőlszóló értesítés.
11. A szülő jövedelmének, csa|ádiá|lapotának és lakcímének változását köteles 15 napon be|ül beje|enteni
az intézményvezető n e k!

Kelt: BudapeSt, ................

év

hó ..'...nap
Botka Zoltánné
Btilcsődevęzető

Kakuja Klára
|ĺtézrnényvezető

szülő/sondvisęlő

