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Azn:łrtrzlvmľw ADATAI

Megnevezése: Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: JEB)

Rövidített megnevezése: JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.
Levę|ezési címę: l 083 Budapest, Szigetváľi u. 1.
Telefo nszám a: 2| 0 -9 | 8 8 ; Telefon/F ax szárla: 3 03 - 17 67
E-mail címe : j eb@bo1csode-bp08.hu
Létrehozásaľólľendelkezőhatźrozat:Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi
onkormanyzat Képviselő-testiileté nek 392l I 99 4 . (X. 1 1 ) számú hatfu ozata.
.

Az

a|apítás időpontj a: 1 994.

Alapító szerve: Budapest FővĺíĺosVIII. keľület Józsefuárosi onkormányzatKépviselőtestiilete (1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)
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Biilcsődei elldtás

A kiikségvetésíszerv alaptevékenységének kormúnyzatifunkcilÍk szerinti besoroldsa:

104030
104035
104036
tr04042
041232
041233

Gyermekek napktizben elldtósa
Gyermekétkeztetés bijlcsődében
Munkahelyí étkeztetésbtilcsődében
GyeľmekjólétíSzolgóltatdsok
Start-munka program - Téli kö4foglalkoztatds
Hossztú ídőtartamú kt)4foglalkoztatós

Fenti tevékenységeket a JEB komplexitásanak megfelelően egymásnak mellérendelten végzi.
A JEB tevékenysége során az onkormźnyzat által kötelezően e||źtandó alap és <jnként vállalt
feladatok ellátást v égzi.
A Bĺjlcsőde olyan szolgáItatő iĺtézmény,amely az a|apeLlźtás keretében alaptevékenységként
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek szárnána.

A JEB

tevékenységesorán a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi Önkoľmźnyzat
(továbbiakban: fenntaľtő) áItaI meghataľozott kötelezóen e|Iátanđő a|ap és önként vá||a|t
feladatok e||źtását v é gzi.
A Bölcsőđe olyan szo|gá|tatő intézmény, amely az a|apeLIátás keretében alaptevékenységként
napk<lzbeni ellátást nyújt a gyermekek sztllnáĺa, az a|ábbĺ szakmai jogszabályok szerint:
a gyeľmekek védelméről és a gyámtigyí igazgatásról szóló 1997. évi xxK.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.)'
a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mfüĺjdésfü feltételeiről szóló 15lI998.
(IV. 30.) NM ľendelet (a továbbiakban: |511'998. (IV.30.) NM ľendelet),
apénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

-

-

gyermekjóléti alapellátások
önkormĺányzati rendelet,

- a bölcsődei

szabáIyozza.

helyi

szabá|yairől

szóló T0l20T5. (III.

01.)

téľítési
díjakról szóló 1312012. (II. 23.) önkormányzati ľendelet

iĺltézménytípusa: A Gyvt. VI. fejezete a|apján gyermekjóléti alapellátáą gyermekek
napközbeni ellátásan beliil bölcsődę.
A JEB a hatáskĺjrébe tartoző, jogszabáIyban meghatarozott g5łermekjóléti alapellátás
tevékenységeit illetékes sé gi teľületén |átja e|.
Illetékessége:
- Budapest Főváľos WII. keriilet Jóuefvdrosi onkormdnyzat közigazgatdsi teľiilete,

Az

tovlÍbblźa Gyvt.

94. s (5a) bekezdése alapjún bíztosítjuk a

szolgdltatóí
nyilvdntartúsban szereplő férőhelyszdm legfeljebb 15%-a erejéÍg,a bijlcsőde ellátlÍsi
terĺiletén kíviil lakóhellyel, ennek hiúnydban tartózkoddsi hellyel rendelkező gyermek
ellútúsdtis, amennyiben g keriiletí igényeket biztosítani tudjuk.

Ellátandó célcsoport

és az e||átási

teriĺlet jellemzői

Józsefvarost északnyugatľól Budapest VII. kerülete, észalĺľőlBudapest XIV. keľülete, keletľől
Budapest X. keľĹilete, délnyugatról Budapest IX. kerĹilete, végül nyugatról Budapest V.
kerülete hataľolja. f}I2-ben a Fővarosi Kĺizgyúlésrendeletében 11 részre osztotta a kerületet.

Józsefuaros város részęi között külĺinbségekmutatkoznak a lakhatási he|yzet, az iskolai
végzettség,a jövedelmi helyzet aráĺyaibart. Ennek megfelelően a bĺjlcsődei szolgáItatásokat
igénybevevő családok szociális helyzete is különböző.
Az utóbbi években jelentős vaľos rehabilitációS programok indultak, de sok területre még
mindig a korszeľĺĺtlen,alacsony minőségű lakások jellemzők.
A Józsefuárosban é|o gyermekek és családok szociális helyzete ĺisszefügg a lakás
minőségével, amelyben élnek. A gyengébb minőségú,komfort nélküli lakásokban laknak a
ľosszabb szociális helyzetlj, áIta|ában alacsony iskolai végzettségríembeľek. KözrÍik magas a
munkanélkiiliek aľĺánya, akik segélyből, alkalmi munkakból élnek. Ezekben a családokban
magasabb a mentális, pszichiátľiai megbetegedés, amely jelentős ľizikófaktor a gyermekek
fejlődésében.
A kerületben a hátrányos helyzetu gyermekek artnya magas 37-38%. A halmozottan
hátľányos gyermekek arźnya 14-150Á, a sajátos nęvelési igényĺés ľészképesség-zavaros
gyermekek aránya pedig ]%. A haľom éves koľ alatti gyermekek egészségesfejlőđésének,
alapellátásban való segítésénekegyetlen módja a jó minőségu napkozbeni ellátást biztosító
intézményielhelyezés.
Az e||źúźsiteľiilet jellemzőit figyelembe véve szükséges a JEB szakmai|ag átgondolt, magas
színvonalú szolgáItatásainak biztosítása, amely nem csak a haľom év alatti gyermekekľe,
hanem különbĺlző programjaival az őket körülvevő családokľa is koncentľál.

f.|'

SzBnvrznTlFELÉPÍTÉs

JEB szÉxrrnĺ,y
1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

A JEB székhelyen az

-

a|apel.|áttáson

1083 Budapest, Szigefuári u.

1.

Kiizp onti szew ezeti egys é g

túl nyújtott szolgáItatás:
Biztos Kezdet Gyeľekház

Tľ,ĺ-Bľnnr,YEK-TAGINrÉznĺÉľynx

-

103/A. MinĹManó Btilcsőde
u.II7. Babóca Btilcsőde
u.2I. JátékváľBtilcsőde

1083 Budapest, Baross u.
1083 Budapest, Baross
1085 Budapest, Horánszky

ferőhely: 75 fő
féľőhely:75 fő
férőhe|y 74fo

-

3.

Biilcsőde

3.

1082 Budapest, Nagýemplom u.
Gyeľmekkert
1087 Budapest, Százados út
Fecsegő-tipegők
TücsłikJak
1084 Budapest, Tolnai Lajos u.
1089 Budapest, Vajďa Péter u. 37-39.Katica
1087 Budapest, Kerepesi
- Főzőkonyha

1.

19.

tftzglA.

féľőheIy:72 fő

Biilcsőde féľőhely: 50 fő

Biilcsőde
Bölcsőde

féróhe|y:74 fo

fěrőhely: 72fő

A JEB TEvEKENYsrccnľľr cÉr'ĺĺ.

Az illetékességitertileten a lakó- illetve tartőzkodási hellyel ręndelkező családban élő háľom

éven aluli gyermekek gonđozása-nevelése,haľmonikus testi-szellemi fejlődésiiknek segítése
az életkon és egyéni sajátosságok frgyelembevételével, a GyVt. 41.$ (1) bekezdése alapjźn:
,,A g/ermekek napkozbeni ellátdsaként a családban élő glermekek életkorának megfeleĺő
nappali felüg1leletét, gondozásót, nevelését,foglalkoztatásdt és étkeztetésétkell megszervezni
azon g)/ermekek számára, akilcrlek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésühmunkaerő-piaci
résmételtelősegítő programban, képzésbenvaló résnételük, betegségük vagl egyéb ok miatt
napkÓzbeni elldtásulcról nem tudnak gondoskodni. A napkozbeni ellátás keretében biztosított
s z o l gál t at á s o k i dő t art amą l e he t ő l e g a s z Ĺil ő munkar e n dj é he z i g az o di k.,,

Alapellátás

A JEB a

családban nevelkedő, a szülők munkavégzése,betegsége vagy egyéb ok miatt
ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, goĺdozását, nevelésétnapközbeni, gyeľmekjóIéti
alapellátás keretében biztosítja napos bölcsődei szolgá|tatásként 7 Bölcsődében.

Alapellátáson túlĺszolgáltatások

A JEB az

alapellátáson

túl szolgáltatásként speciális

tanácsadással, időszakos

gyermekfeliigyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szo|gźitatásokkal segíti a családokat.
Térítésidíj ellenében:
- egyéb gyeľmeknevelést segítő szo|gá|tatás:
o időszakos gyeľmekfelügyelet (a felmeriilő igényeknek megfele|oen a Miní-Manó
Bölcsőděben, a Babóca Bölcsődében, g Jótékvúr Biilcsőďében, a Gyermekkert
Biilcsődében, a Fecsegő-tipegők Bölcsődében és a TiłcsijkJak Bölcsődében)
Téľítésmentesen:
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:
o játszőhźz, csa|ádi délután,
o fej lesztő eszkozök, a|apv ető gyermekgondozási eszközĺjk kölcsönzése,
. prevenciós fejlesztő programok pszichológus kĺizreműködésével,
o otthoni gyeľmekgondozás,
. Biztos KezđetGveľekhaz.

3.1

A KozpoľTI SzERvEZETI EGYsÉGFELADATA

A JEB központi irányítása. Többek kĺjzött:

-

központi beszerzések lebonyo|ítása' munkaügyi és gazđasági iigyintézés,
kaľbantartó csopoľt irźnyítása,
szakdolgozókképzésének,továbbképzésénekfeltigyelete,
a bĺilcsődei elhelyezést kérelmezo gyermekek előjegyzése, felvétele,
a Bĺllcsődékiľanyítása, működtetése, ellenőrzése,
azotthoni gyermekgondozás szervezése,műkĺidtetése és ellenőrzése,
aBiztos Kezdet Gyeľekház irányitása, múködtetése, ellenőrzése,

-

fejleszto ęszkozok, alapvető gyeľmekgondozási eszközök,

játékok kölcsönzési

lehetőségének biztosítása.

Központi szewezeti egység nyitva tartása:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csiit<jrtĺjk:
Péntek:

3.2

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

-

18.00
16.00
16.00
16.00
14.00

Sza.rmaĺ sZERvEZETI EGYsÉGEKFELADATA

3.2.1 BolcsooÉKFELADATA
Bĺilcsődéink a haľom éven aluli gyeľmek családban történő nevelkedését segítő ellátásként, a
gyeľmek és családja helyzetéhez' sztikségleteihezigazodőarlbiztosít szo|gáItatásokat.
A Gyvt. 42. 5 (1) bekezdése alapjan ,,a bolcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli
g1lermekek napkozbeni ellótósáą szalrszeríÍ gondozásót és nevelését biztosító intézmény. Ha a
głermek a 3' életévétbetoltotte, de testi vagl szellemifejlettségi szintje alapjón még nem érett
az óvodai nevelésre, a 4. événekbetÓltését kovető augusztus 3L-ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében.',
15/1998. (IV.30.) NM rendelet36. $ éľtelmében,,biilcsődébe a gyermek húszhetes kordtól
vehető fel a) haľmadik életévének,sajdtos nevelési igényíĺgyeľmek az ötödik életévének
betöltéséig, b) annak az ěvnek az augusztus 31-éig, amelyben a haľmadíkéletévét,a sajdtos
nevelési igényűíglermek az öti,dík életévétbetöIti, vagy c) annak az évnek g december 3léíg,amelyben a g1lermek szeptember [-je és december 31-e ktjzijtt tijltí be a harmadik
életévét,ha a sfiilő, törvényes képviselő vúllalja, hogy a gyermek elldtlźslźta nevelési év
végéiga bölcsőde biztosí,tja.
(2) Ha a glermek a haľmadik életévétbetiiltötte, de testi vagy szellemi fejlettségíszintje
alapjdn még nem érett az óvodai nevelésre és óvoďaijelentkezését a bölcsőde orvosa nem
javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévénekbetijltését követő augusztus 3ĺ.ig.,

A

A

15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4l. $ (1) bekezdése szerint ,,a sajdtos nevelési ígényíi
glermek bölcsődébe abban az esetben vehetőfel, ha a nemzeti kijznevelésrdl szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. s 25. pontjdbanfoglaltak szeľinti sajdtos nevelési ígényétmegdllapítottúk.,
A (2) bekezďése alapjdn ,,sajótos nevelési igényíÍgyermek bölcsődei nevelésben,
gondozlźsban legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjúígvehet részt, amely évben a
hatodik életévétbetö lti.',
Á (3) bekezdésének értelmében ,,sajdtos nevelési igényíígyeľmeket bijlcsődébe próbaídővel
lehet felvenni, melynek legľövídebb időtartama egy hónap.,,
,,(4) A próbaídő letelte utdn a gyeľmekkel közvetleniil foglalkoaÍ, a btilcsőde orvosdból,
gylligypeďagógusdból, kísgłermeknevelőjéból és vezetőjébdl daó szakmai csoport
véleményénekJigyelembevételévelkell dönteni ű g1łermek további nevelésérdl,
gondozúsdről.,,

A Tiicsök-lak Bi)lcsőde
s aj dto s n ev e lés i ig ény

A

tagintézményben, két csopoľtban, csopoľtonként 3 fő (iisszesen
k g o n do zd s dt, n ev e lés ét b izto s ítj uk.

í,így e rme

6

fĄ

sajútos nevelési igényíĺgyermek tiirvényes képviselőjével kiitijtt írdsos megdllapodds
alapjdn 3 hónap próbaidőre bíztosítunkbiilcsőďeí szolgdltatdst, A próbaidő letelte utón a

bijlcsődeí szolgúltatás a ľendeletben meghatdrozott szakmai csoport jegyzőkönyvbe foglalt
véleményealapj ún fo lytatható, mely rdl új me g dllap o dús kés ziil.
Amennyiben bölcsődeí elldtlźst megkezďett głermek esetén utólagosan keriil igazoldsra a
sajdtos nevelési igény, a pedagógíai szakszolgólat últal kiadott szakvélemény bemutatúsa
utdn keriil sor a 3 hónapos próbaídőre történő írósos megúllapodds megkiitésre a gyermek
törvény es képvis e lőj éve l.

A Bölcsődék a napi nyítvatartási időn belülbiztosítják a gyermek nevelését, gonđozását.
Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén a gyermek bölcsődei gondozási ideje a napi tizenkét
órát nem haladhatja meg.
A telephely eW tagintézmények nyiwa taľtás a :

Hétfii:
Kedd:
Szerda:
Csütĺirtök:
Péntek:

06.00 06.00 06.00 06.00 _
06.00 _

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

A

1087 Budapest, Kerepesi tlt 29la. szátm a|atli Főzőkonyha (Százađos út 1. sztm alatti
bölcsődéhez tartőző egység) múkĺjdésirendje egész évben folyamatos (365 naplév), nyitva
1'artása 06.00-

1

5.3 0 köz<ĺtt.

A

Gyvt. 42.$-dnak megfelelően a bölcsődei nevelési év szeptembeľ 01. napjdtól következő év
uugus7tus 31. napjúig tart.

3.2.1'.1 Bolcsonu FELvÉTEL

A

kerületi bölcsődékbe olyan kisgyeľmek vehető fel (20 hetes koľtól 3 éves korig), aki a
Budapest VIII. kerĹilet kózigazgatási területéĺé|, és ő vagy valamely törvényes képviselője
ott bejelentett lakó- vagy tartőzkođási hellyel (lakcímmel) rendelkezik.

A gyermek btilcsődébe történő felvételétkéľheti:

-

asza|o (gondviselő)

-egyéb":"..ľffä"ä]ai""*ĺ'"mlásáva1kezdeményezhetitovábbá:
szociális-és családgondozó
gyermekj óléti szolgálat
gyrĺmhatóság

A

b<jlcsődékben az e|őjegyzés és a felvételi kérelem benyrijtása egész évben folyamatos, a
szĹilőknek - abban az esetben, ha több iires ferőhely kínálat van, akkor - lehetősége lęhet
kivá|asńarli a neki tetsző, illetve lakóhelyéhez közelebb eső intézményt.

A felvételi kérelmet avezetó

.
.
.
.
-

saját hatáskörben biráIja eI, abiráLat szempontjai az alábbiak:
illetékesség és hatáskör,

elhelyezés siiľgőssége, kĺízisjellege,
gyeÍmek testi, éľtelmi' érze|mi és erk<jlcsi á||apota,
gyeÍmek életkora,
speciális ellátási igények,
az rires ferőhelyek megléte.

A Józsefuáĺosi Egyesített Bölcsődék tagiĺtézményeibevaló jelentkezés esetén a Józsefuĺĺrosi
Egyesített Bölcsődék Szigetvaľi utca 1. szám (bejarat a Magdolna utca felől) alatti k<izponti
irodájában töľténik azígénybejelentés,jelentkezés az a|ábbi időpontokban:

ügyfelfogad'.'*ł[*ľfl*
ľ;.ľľ.ii.ľsĺř;ľ
A jelentkezéshez/felvételhez szükséges dokumentumok:
. felvételikéľelem
. szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvény,lakcímkĺíľtya)
. gyeľmek TAJ kźttyája,lakcímkíľtyája
Külfr ldi állampol gárok gyeľmekei esetébęn sztikségesek:
. a sztilő és a gyermek tartózkodási engedéIye
. a szülő és gyermek lakcíĺnkárýája
. a gyelmek magyaľ nyelvű oltási könyve

.
.

a gyeľmek

TAJ

szźľ'na

a gyeÍmek születési anyakc}nyvi kivonata

A felvételi kérelem a honlapról letölthető.

A beiratko záshoz sziikséges dokumentumok:
A bölcsődei beíratás - a gyermek felvételéről szóló értesítéskézhenlételétkövetően - a szülő
á|tal kiválasztott, illetve kijelölt íĺtézménybentöľténik. A beiratkozás előtt, előzetes
bejelentkezéssel a bĺilcsődevezetóve| egyeńetett időpontban a szülőknek lehetőségiik van

megtekinteni a keľtilet bĺjlcsődéit, megnézhetik a csopoľtokat, rĺivid tájékońatźlstkaphatnak a
bĺjlcsődei életről.
. j ĺivedelemnyilatko zat ĺy omtatrĺány kitĺiltv e és aIźńwa és hozzá kapcsolódó
jövedelemigazolások (a nyomtatvány mellékletétképezotájékoztató alapján)
- sziilő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazo|vźny,lakcímkáľtya)
. gyeÍmek TAJ kartyája,lakcímkĺáľ|yája
- ktilföldi állampolgaľok esetén atartőzkodás jogcíméľőlszóló igazo|ás
. munkáltatőí igazo|ás a szülők munkavégzéséľől
. gyeľmekorvosi igazolźs arról, hogy a gyeľmek egészséges
. védőnő által kitöltött,,Bölcsődei gyermek-egészségiigyi tĺlrzslap''
- a gyeÍmek magyar nyelvű oltási könyve
. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arrő| szőIő
hatátozat
. nyilatkozat3 vagytĺĺbbgyermekľől

A j ĺivedelemnyilatkozat nyomtatv źny a honlapról letölthető.
Gyermek beíľatása: avá|asztott bölcsőde b<jlcsődevezetojéve| eglJeztetett időpontban.
Kedvezmények igényléséhezszükséges ĺľatok:
. egyutt élő családtagok 1 hónapnál nem régebbi nettó jövedelemigazolásai
- igazolrźĺsa családi pótlékľól és gyesről, gyedről
. egyeđülálló szülő esetében igazolás a gyermektaľtás tjsszegérő|, a hźnasság
felbontásráľól szóló bírósági végzés

Bölcsődei elldtdst a gyeľmek ti)ľvényes képviselőjével kötiitt írdsos megúllapodds alapjdn
biztosítunk. A mególlapoďds hatdrozott időtartumú, minden év múrcius 31. napjdig tart. A
megdllapodúsban foglakak évente, dprilk hónapban felĺilviugdlatra keriilnek. A

feliilviagúlat eľedményénekalapjón az intézményvezető dönt űx, ellútústovóbbi
igénybevételéneklehetőségérďl és a megdllapodús meghosszabbítós dról.

3.2.1.2 EuÁrÁs MEGKEZDÉSE
A gyeľmek életkorának és egészségiállapotanak megfelelően biaosítunk a bölcsődei nevelés,
gonclozás fęltétęlęit, a torvényes képviselővęl történő fokozatos beillęszkeđéslehetőségét,
megfelelő textíliát és bútoľzatot, megfelelő játékokat és a szabadbarl tartőzkodás feltételeit.
Biztosított a bölcsődében gondozott gyermekek életkoľának megfelelő egészséges táplálkozás
követelményeinek megteremtése. Az ellátást a beszoktatássalkezdhetik meg a gyermekek.

3.2.1.3 A ľölcsóoEl ÉLETMEGSZERvEZÉsÉNEKSZEMPoNTJAI
Kapcsolattaľtás a szülőkkel. törvénves képviselővel
A bölcsődei nevelés-gondozás akkoľ lehet sikeręs, ha a család és a bö'lcsőde kapcsolata jő.
Egyenľangú partnerként közös a céI, a gyeľmek kiegyensúlyozott fejlődése. Fontos a napi

kapcsolattaľtás,

a

felmeľĹilő nehézségek megbeszélése.Amennyiben

a szülő

igényli

lehetősége van nevelési tanácsadásra.

Kapcsolattartás formái :
- családlátogatás,
- beszoktatás,
- szülői értekezIet,
- szülő csoportos beszélgetések,
fejlődési és tizenő ťuzet,
- nyíltnapok,
- szervezett családi programok,
- aszilő kéréséremegfigyelési lehetőség biztosítása a csopoľtszobában.
Családlátoeatás
Célja a gyeľmek otthoni környezetének, a családnak és hagyomanyaiknak megismeľése.
A beszélgetésmeghittebb kĺjľnyezetben zaj|ik, a szülő elmondhatja gyeľmeke étkezési,
pihenési szokásait, hogy milyen jelét ađja,haéhes vagy álmos.
A kisgyermeknevelő elmondhatja, hogy milyen éľtékeketképvisel a bölcsőde és a
mindennapok taĺtalommal való megtöltését.
Beszoktatás (ađaptáció)
A szülő jelenléte bizonságot ad a gyeľmeknek, így könnyítve meg az új kömyezethez valő
hozzászokźtst. A kisgyermeknevelő és gyeľmek között kialakuló érze|mi kĺjtődéssegíti a
gyeľmeket a bĺjlcsődei életbe való beilleszkedésben.
A javasolt beszoktatási idő kb. 2 hét, fontos a fokozatosság, a gyermek igényeihez va|ő
alka|mazkodás. A beszoktatás az első héten a szülővel' a második héten a szülő állanđó
jelenléte nélkül, de fokozatosan emelt idővel töľténik.

kisgyermeknevelő'' rendszeľ
mődszeÍ a személyi állandóság elvén nyugszik. A kisgyermeknevelőh<jz 1'artozlk a
csoportban lévő gyermekek egy része, ő kíséľifigyelemmel a gyeľmek fejlődését,vezeti a
fejlődési naplóját, torzs|apját. Amikoľ mindkét kisgyeľmeknevelő a csoportban van idejét
elsősorban a ,,saját,, gyermek gondozására, neveléséľefordítja, így tobb figyelem jut minden
gyermekľe, az egyéni igényekľe, egyénileg átsegítve a gyeľmeket a bölcsődei élet soľan adódó
nehézséseken.
..Saj át

Ez a

Gyermekcsoportok szervezése
bölcsődei gyeľmekcsopoľtok |étszźtmát a I5l|998. (IV. 30.) NM rendelet 40.$ (2)-(4)
bekezdései batáĺo zzźk meg.
,, (2).Egy balcsődei csoportban - a (3)-@ bekezdésben meghatározott kivétellel legfelj ebb I 2 głermek nevełhető, gondozható.
(3)A böIcsődei csoportban, ha valamennyi głermek benlfttte a mósodik életévét- a (4)
bekpzdésben meghatározott kivétellel -, legfeljebb 14 głermeknevelhető, gondozható'',
A megengedettnél magasabb létszźlmszakmailag nem elfogadható, hiszen ellátási problémát
okozhat, nagyobb zaj, tobb konfliktus, illetve a gyeľmekek szźrrlźlramegterheLőbb az
alkalmazkodás.
,(4) A sajútos nevelésí igényíígyeľmeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 70, a
kizárólag sajdtos nevelési igényíígyeľmeket elldtó bijlcsődei csoportban legfeljebb 6
g1lermek nevelhető, gondozható.,,
A Tiicsijk-lak Biilcsőde tagíntézményébenkét integrdlt csoportban, csoportonként 3 fő
(összesen 6fó) sajátos nevelési igényűígyermek gondozdsdt biztosítjuk.

A

Napirend
A gyeľmekek igényeinek kielégítését,a nyugodt, folyamatos gonđozást biaosítja a jő|
szervezett és rugalmas napiľend. A csopoľt életénekáttekinthetősége, belső nyugalmának
biztosítása a cél. A napiľend mindig fiigg a gyeľmekek élętkorától, fejlettségtiktől,
befolyásolj źk' az évszakok, az időjáráS' a csoport|étszźlm és a bölcsőde nyitva tartása.
Kialakításĺánál Íigyelembe kell venni a kisgyeľmeknevelők' kisegítő szeméIyzet munkájanak
összehangolását, a gyermekek otthoni életritmusának lehetőség szerinti figyelembevételével.

3.2.1.4 AzĺĺĺÄrAs
MEGsZIiNÉsE
A

NM

rendelet 43.$ a|apjźn a bölcsődei e|he|yezés megszűnik:
a) az óvoďai nevelésre nem érett gyermek esetěn a 36. $ (2) bekezdésébenmeghatúrozottak
|511998. (IV.30.)

alapj ón aagus7tus 3 1 -íg,
b) a sajútos nevelési igényűĺgyermek esetén a 41. $ (2) bekezdésében meghatúrozottak
alapjón, annak az évnek az augusztus 31-íg, amely évben a hatodik életévétbettilti,
,,c) az a) és b) pont alú nem tartou, gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) janudr l-je és augusztus 31-e kijzijtt tölti be, az adott btilcsődei nevelésí év végéig,
cb) ha szeptember l.je és december 31-e között tölti be, a kijvetkező biilcsőďei nevelési év
végéíg.,,

A bölcsődei elhelyezés megszűntęthető
- a bölcsőde orvosának szakvéleménye a|apjźln annak a gyermeknek a
:

-

b<jlcsődei
gondozhatő,
ellátása, aki egészségiállapota miatt bölcsődében nem
ha a gyermek hozzátartozója, ismételt ťrgyelmeńętés ellenére megsérti a bölcsődei
hźľ;iręnđet,
ha a gyeľmek indokolatlanul folyamatosan távol marad a bĺjlcsődéből (hazirend
szerint)
ha a gyeľmeket évközben óvodába veszik fęl.

3.2.1.5 TÉnÍrÉsIoÍr
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évíxxX. törvény (GyVt)
146. $ (1) bekezdése alapján abölcsődébentéľítési díjatkell ťlzętni.
A GyVt 147. $ (2) bekezdésében foglaltak szęrint a bĺjlcsőde esetében az intézményitérítési
díjat külc]n kell meghatározni a gyermek

A

.
-

étkeńętéséľe'
gondozásaľa (gondozás: nevelés, nappali feliigyelet, foglalkozás).

A

bölcsődei ellátáséľt fizetęnđőtérítésidíj méľtékéta Budapest Fővaľos VIII. kęriilet
Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiiletének |312012. (II. 23.) önkormányzati
rendelete (oR) szabályozza.
A Gyvt. 150. $ (3) bekezdés b) pontja értelmében _ bölcsőde esetén, ha a ferĺrtartő a

bölcsődei ellátás keretében biztosított gyeľmekétkeztetésmellętt a bĺjlcsődei ellátás keretében
nýjtott gondozásra is megállapít szemé|yi térítésidíjat _ a személyi téľítésidíj összege
igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyeľmek családjában M egy főre jutó rendszeres
havi j ĺivedelem 25%o- źt.
A személyi téľítésidíj összegét azintézményvezető állapítja meg.

1. A

gyermek étkeztetésre vonatkozó szabályok:
A Józsefuĺáľosi onkormányzat fenntaľtásában működő bölcsődékben a gyermekétkeztetés
intézményi téľítési
díjának összege az oR-ben kerĹilt meghatározásra, mely összeg a Gyvt
szabáIy u szerint évente felülvizsgálatra kerĹil.

A

gyermekétkeztetés személyi térítésidijat az intézménynyiĺłatartási napjaiľa vonatkozóan
havonta előre, targyhónap 10. napjáig kell befizetni.
A távolmaradást _ legkésőbb _ másnap reggel 9.00 óráig kell a bölcsődevezetővel vagy
helyettesével köz<ilni; a térítésidíj elszĺímolásanál' csak a következő naptól van lehetőség a
gyeľmek hiźnyzását fi gyelembe venni.

2. A

gondozásľa vonatkoző szabá|yokz
A a sziilő á|ta| ťĺzetendő gondozásĺ díj ĺlsszegéta Budapest Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat
mindenkori hatályos a bölcsődei térítéSidíjakról szóló rendeletehatáľozzameg.
A gondozás személyi téľítésiđijátegy havi időtartamľa előre, targyhónap 10. napjáig kell
befizetni. A gonďozási díjat akkor is teljes hónapra kell fizetni,haa gyermek az e||átást a
hónap nem minden napján veszi igénybe. A nyétti zétľás iďőtntarnára gondozásí dijat nem kell
ťlzetru.

3.

Kedvezmények
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok
mentestilnek az étkezési díj, és a gondozási díj fizetése alól. Szĺámukra a bĺilcsődei

- A
-

ellátás térítésmentes.
A 3 vagy tĺibb gyeľmeket nevelő családoknak az étkezésidij 50%-át kell fizetni. A
gondozási díj fizetése alól mentesülnek.
A tartósan beteg vagy fogyatékos gyeľmeket nevelő családoknak az étkezésídij 50%át kell ťlzetnĹ A gondozási díj f,lzetése alól mentesülnek.

3.2.2 Brzľos Krzopľ GyBnBxHÁz

A

Gyvt. 38/A. $ (1) bekezđésébenfoglaltaknak megfelelően, az elsősorbaĺr hátľányos
he|yzetu, vagy halmozottan hátriányos he|yzebl óvodáskoľt még el nem ért gyeľmekek
egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési megtorpanásokat ész|e|ő, a szülői

kompetenciákat eľősítő, taľsadalmife|zźtkőzást segítő prevenciós szolgźitatź.s.

A Biztos

Kezďet Gyeľekház a tÁvĺop-5.2.2. O8l|-2O09-0001 Bp. YIII. páIyazati progľam
keretében valósult meg. A ťlnanszírozás bińosítźtsaérdekébena fenntaľtó önkormányzat a
|9Il2008. (VII. 30.) Korm. ľendelet a|apján 3 évre szőIő pá|yázatbenyujtásárőI döntött, mely
10

páIyázat az EMMI általbefogađásľakeľült, így ZUl4.januar 01. napjátó|2016. december 31.
napjáig évente biztosított lett a GyerelúlźnáIlami támogatásából történő múködtetése.

A Bizos

Kezdet Gyerekház biztosítja a gyermekek számáta képesség-kibontakoztató
foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést. A szülőknek a gyeľmekkel együtt ttiľténő
részvételéta foglalkozásokon, a szülők szźmlára személyiség- és kompetenciafejlesztést céLző,
valamiĺrt egyéb preventív célúprogľamokat, közösségi ľendezvényeket. A helyi
sziikségleteknek megfelelően a szülők részérevédőnői, oľvosi, dietetikusi, egyéb kiilsős
meghívott szakemberęk általi tanácsadásokat biztosít. Sztilői csoportos beszélgetéseket
szervez, illetve konzultációs lehetőséget biztosít. Különböző módszeľek alka|mazásával segíti
a sztilőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukľól' nevelési
módszereikĺől.

A Biztos Kezdet Gveľekház nvitva
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Cstitörtök:
Péntek:

3.3

taľtása:
08.00 _
08.00 _
08.00 08.00 _
08.00 _

18.00,a családok
16.00, a családok
16.00, a családok
16.00, a családok
14.00, a családok

fogadása
fogadása
fogadása
fogadása
fogadása

08.30 _ 13.00
08.30 _ 13.00
08.30 _ 13.00
08.30 _ l3.00
08.30 _ 13.00

Ecyńn GYERMEKNEVELÉSTSEGÍTó sZoLGÁLTATÁs

3.3.1 OrrrroľrGYERMEKGoNDoZÁs

A

GyVt. 42.$ és a |5l1r998. (IV. 30.) NM rendelet 44.$ értelmében (1) bekezdés d) pontja
alapjźn egyéb, gyeľmeknevelést segítő szo|gá|tatást, otthoni gyermekgondozást biztosíthat. A
fenntaľtó a 23512007. (V. 09.) szźĺnűKépviselő-testülęti hatźrozatbarl dĺintött az otthoni
gyermekgondozás működtętéséľől.

Az

otthoni gyeľmekgondozás alapvető célja, hogy a dolgozó vagy magára maradt szülőt

segítse a gyeľmek időszakos otthoni feliigyelete, gondozása binosításával.

Szakirdnyú diplomdval ľendelkező munkatdrsak (kÍsgyermeknevelő, pedagógus, pedagógus
munkatúrs, felsőfoktł szocidlis végzettség,felsőfokli egészségiigyi végzettség)nyujtanak
segítségetaz arÍa rászoruló családoknak, különösen ikeľ szülés esetén, vagy ha a szülő
betegsége miatt nem képes a gyermek gondozásáta.
Az otthoni gyermekgondozást a családban é1ő hat évęs kor alatti gyermekeket érintő ellátási
foľma, a gondozást a család otthonában keľül biztosításra a gyermek törvényes képviselőjével
kötött írásos megállapodás alapjrán. A szolgá|tatás gyakorisága és időtaľtaÍTla a család
igényeitől függő' a szülő munkaľendj éhez igazodő. otthoni gyermekgondozds szolgdltatúst a
hét míndennapjón, sztikség szerínt biztosítunk. A szakmai munka tartaLma a gyermek
életkoľiíhoz,egészségiá|Iapotáhozigazodó

gondozás-nevelés, feltigyelet.

3.3.2 InŐsz,ł.xos GYERMEKFELÜGYELET' lĺrszolĺĺz, cSALÁDI

oÉr,urÁľ,

ESZKoZKoLCSoNZES, PREvENcIoS FEJLESZTó PRoGRAMOK' PSZICHoLoGUS
TANÁCsADÁs'

A JEB

a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocía|izáciőját tarnogatő, valamint egyéb
szabadidős és prevenciós szolgáltatásai:

.

A szülő elfoglaltságanak idejére, néhány órára kérheti
gyeľmeke felügyeletét a bĺjlcsőde nyitvataľtási idejében. Időszakos
időszakos gyermekfelügyelet:

gyermekfeliigyeletet a gyermek törvényes képviselőjével kiitiitt írdsos megállapodlźs
1l

alapjdn biztosí,tunk. Ez alapjdn az íďőszakosan gondozott kÍsgłermekfe|vęheto
noľmál bĺjlcsődei csopoľt tiľes féľőhelyére,az iđoszakosgyeľmekfelügyeletről szóló
t3l2012. (II.23) onkormányzati rende|et 6.$ szęrint a JEB 6 Bölcsődéjében (MiniManó Bölcsőde, Babóca Bölcsőđe, Játékvar Bölcsőde, Gyeľmekkeľt Bölcsőđe,
Fecsegő-tipegők Bölcsőde és a TtĺcstjkJak Bĺilcsőde).
játszőhźn: Elsősorban

a

játéktevékenységhezkötődő, egyéni készségeketés
képességeketfejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szĹilő-gyeľmek kapcsolatot
erősítő szolgáItatás, amelyben a szi|o és a gyeľmek közĺjsen veszrésń. a bölcsőde által
megteremtett körülmények közĺltt. A hétvégijátszőhaz minden évben előľe
meghatĺíľozottidószakokban mfüödik, a Babóca Bölcsődében (1083 Budapest, Baross
u. 117.)

családi délutĺĺn:A szülő-gyermek kapcsolatot segítő, a gyeľmek fejlődésételősegítő
játéktevékenységhez kötött szo|gá|tatás. A hétvégicsaládi délutan előre meghatátozoÍt
időszakokban műk<ldik a Fecsegő-tipegők Bölcsődében. (1087 Budapest, Százados tt
1.)

eszközkölcsönzés: A hátľanyos helyzetri családban nevelkedő gyermek gonďozźsához
eszkoz sziikséglet (p1. légzésfigyelő) kĺĺlcsönzéséneklehetősége a JEB Központi
szerv ezeti

e

gysé géb en.

prevenciós fejlesztő progľamok: A kisgyeľmekek fejlődésmenete különb<jző. A
gyermek első harom éve, amikor a jźrás, beszéd, gondolkodás kialakul, nagy
fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés következtében a kisgyermekek a
későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavarokkal küzdhetnek. Különböző fejlesztő
tevékenységekkel,pľevenciós céllal segíthető a gyermekek átlagos fejlőđésmenete.A
prevenciós fejlesztő progľamok előľe meghatźltozott időszakokban a JEB szak'rnai
szerv ezeti egységeiben miĺködnek.

pszichológus tanácsadás: A kisgyermekek magas színvonalúgondozása és nevelése,
az ellátás minőségének javítása éľdekébentanácsadó szakpszichológusi szo|gáItatás
vehető igénybe. A pszichológus munkájźxa| támogatja mind a bölcsődébe jaró
családokat, mind a bölcsődében dolgozó szakembeľeket. Családok támogatása egyéni
és csopoľtos tanácsadás, a bĺjlcsődei dolgozók segítéseszemélyiségfejlesztő és
esetmegbeszélő csoportok formájában töľténik. A pľogram előre meghatározott
időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben mfüödik.
Leggyakľabban felmerülő kérdéskörök:
o szülő-gyerekkommunikáció,
o szülői szeľepek,
o gyermeki dackoľszak, ĺinállósodás, akatat,

o
o
o
o
o
o
o
o

szobatísztaság,
alvási és étkezésiszokások,
verekedés, agľesszió, harapás, (életkori sajátosságok)
családon beliili szerepek,
fontos ,,lépcsőfokok'' a kisgyermek fejlődésében,
feszültség és indulatkezelés'
ktjtődésĹleválási problémak, önállóságra nevelés,
testvérféltékenység,
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4. Bor,csoorl NnvľLns.coľnozÁs ALAPELvEI
A JEB valamennyi

egysége mfüödése során köteles aza|źhbi alapelvek betartásaľa.

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A b<ilcsőde a családi nevelés hagyományait, éľtékeittiszteletben taľťva, lehetőleg eľősítve
vesz résń. a gyeľmek gondozásában, nevelésében illetve szfüség esetén törekszik a családi

nevelés hianyosságainak kompenzál ására.

A gyermeki személyiségtiszteletének elve
A gyeľmeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A btjlcsőđeinevelés
értékteľemtőfolyamat, amely a gyermeki személyiségteljes kibontakoztatásfua írźnyul,az
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben taľtásával.

A nevelés és gondozás egységének elve
A nevelés és a gondozás egymással egységet alkot, úgy, hogy

a gondozás minden helyzetében
nevelés is folyik, a nevelés helyzetei azonbannem korlátozódnak a gondozási helyzetekľe.

Az egyéni bánásmĺíd elve
A bölcsődei nevelés, gondozás mind a szeretetteljes megfelelő kĺiľnyezetkialakításával, mind
a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, ťlzíkaiés pszichés állapotát figyelembe véve
segíti az egyéni fejlődés folyamatźú,.

A bĺztonság

és stabilitás elve

A gyermek személyi- és targyi környezetének állanđósága támogatja az érzeLmi biztonságot.
A napiľend folyamatossága és a ,,saját kisgyeľmeknevelő'' rendszer tájékozőđásilehetőséget
és a.gyeľmek biaonságérzetétek növelését szo|gá|ja.

hozzászokás az

al

kal mazko dást, a v źlItozáĺsok e l fo gadás át

Az tú helyzetekhez
se

va|ő fokozatos

gíti.

Az aktĺvitás, az önállósulás elve
A gyermek clsztönzése, atźmlogató, elfogadó, empatikus kömyezet fokozza az aktívitást és az
ĺinállóság irźnti vźąyat. A tevékenységre motiváló személyi és taĺgyi köľnyezet biztosítása a
bölcsődei nevelés, gondozás egyik kiemelt fe|ađata.Az é|ményszeruéslehetőségének
biztosításávaI, atapasztalatok feldolgozásanak segítésével'egyes viselkedési formákkal való
prőbáIkozások bátoľításával segíti a tanulást.

Az

egységes nevelő hatások elve

btjlcsődei nevelés értékk<jzvetítésés éľtékteremtésegyaľánt. A gyeľmekkel foglalkozó
szakembeľek a gyermek elfogadásában, sztikségleteinek megfelelő gondoskodás nyújtásában,
öntevékenységének biztosításában fontos, hogy egyetértsenek' az aIapveto éľtékek,erkölcsi
normák tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshozkoze|itsék.

A

Az egyenlőség elve
Az intézményminden đo|gozőjaelfogadja, tiszteletben tartja a gyeľmek vallási,
nemzetiségi/etnikai, kulturális hovatartozását. A gyermek ügyében a családokkal nemľe,
szźtrmazźsra,felekezetre, tekintet nélkül köteles érdemben foglalkozni.

5. KrscyrnľĺnKNEvELovEL SZEMBENI ELvÁRÁsoK
Fizikai, szellemi teherbírás, érze|mi kiegyensúlyozottsźlg, igényesség,lelkiismeretesség,
tudatosság. A figyelem, a koncentľálás képességénekmegosztása' jó manuális készség,
l3

megfelelő kommunikációs képesség.Fontos, hogy őszintén szeresse a gyeľmekeket, legyen
tiiľelmes, megéľtő a rźlbizott gyeľmekekkel.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységetvégző szakemberek szémlźra
kötelező a szakmai továbbképzés, melyet az 1993. évi III. törvény 92lD. $-a szabályozza, a
részletes szabályokat a9l2000. (VIII. 4.) SZCSM ľendelet tarta|mazza.
A munkájaľa igényes szakęmber, a továbbképzéseken való ľészvételęnfelül is rendszeresen
képzímagát. Ehhez igénybe vehet szakmai folyóiľatokat, jogszabá|yokat, érte|mező
kiadványokat, internet hasznáIatźnak lehetőségét, valamint szakmai kisktinyvtrĺľat.

6. Bor-csonEl

ÉLET MII\ĺDEI\NAPJAI

A

bölcsődei gondozás-nevelés céIja a gyermek testĹlelki harmóniájanak, kiegyensúlyozott
fejlődésének elősegítése. A személyi és trírgyi feltételek megteremtésével lehetőséget kell
biaosítani a kisgyermeknek, hogy érdeklődésénekmegfelelően ismerkedhessen
kömyezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítségetkapjon az optimźlIis fejlődéshez. A
bölcsődei élet legyen színes, élvezetes, motiváló, tapasztalatszerzési lehetőségekre épitő,
taľsas közegben zaj|ő, inteľakciót ösztönző.
A bĺjlcsődei nevelés-gondozás az érze|mi fejlődés' a szocialízáció és egészséges életmóđ
megalapozása.

A bölcsődei gondozás-nevelés a

szak'ĺr:a szabályainak megfelelően, mindig a gyermek egyéni

igényeit figyelembe véve töľténik.

6.1

GoľoozÁs

Elsődleges céIja a gyermek testi szfüségleteinek kielégítése,bensőséges inteľakciós helyzet a
kisgyeľmeknevelő és gyeľmek között. Csecsemőkortól kezdve fontos, hogy a gyeľmek részt
vehessen a gondozási helyzetekben, mikĺĺzbenérzi a kisgyermeknevelő figyelmét, binatását,
tźlmogatő segítségét.Lényeges benne az elegendő idő biztosítása, a gyakorlás lehetősége, a
folyamatos kommunikáció.
Pelenkazás. szobatisztaságra nevelés
A szobatisztaság komoly lépésa kisgyeľmek életében.Az ę|határozás a|apja a felnőttek
világába való beilleszkedés. Erre az e|határozásra kb. 2 éves kora kĺjrĹil éľikmeg a gyeľmek.
Fontos a felnőtt tźlmogatása, egyiittmiiködése, a gyermek váIasztásźnak lehetősége.
A napirend részekéntľendszeľes ütemben történnek a pelenkazások.
Öltĺizk<idés

gyeľmek aktív részvétele, elegendő idő binosítása a próbálkozásra. A teljes
önállóságot még 3 éves korra sem érik el a gyermekek. A gyermekĺe mindig a fejlettségének
megfelelő rvhźlzatot kell adni.

Fontos

a

Étkezés
Minden bcjlcsődei telephely saját főzőkonyhával rendelkezik' A 1087 Bp., Százađosút 1.
szám a|att lévő bölcsőđéhez tartoző konyha a 1087 Bp.' Kerepesi út 29lA. szám alatt
műk<jdik.

Fontos szdmunkra a gyermekek egésaégestdpllźllźsa(sok főzelék, friss gyiimölcsök, rostos
gyĺimölcslevek), mínden gyermek szdmdra az életkordnak megfelelő étľendbiztosítjuk. Az
egésaégestdplltlkozlts az egyik alappillére megfelelő testi és szellemifejlődésnek.
I4

Szemléletmódunk egyik Íő irdnyvonala, hogy a tdpldlkozlÍssal ne csupán egy
alapsziłkségletet elégítsiink ki, hanem a gyermekek egésaégneveléséreÍs tijreksziłnk. Az
étlaptervezéssordn gondosan iigyeliink arra, hogl mínéltöbb élelmíszeľrelés ételféleséggel
megísmeľtessiik őket, mindemellett ezeket meg is szerettessíik veliik. Fő szempontunk a
vlźltozatossúgés az idényjelleg megtartđsa. Fokozatosan vezetjíłkbe mindennapjainkba a
refoľmétkezéssajótossdgait, mind az alapanyagok, mind a konyhatechnológia tekintetében.

Biztosítjuk minden gyermek szdmóra a kordnak megfelelő energia és tdpanyagtartalmú
étrendet, mely a napi sziikséglet 75%-t teszi ki. Ennek tĺłkrébennaponta négy étkezést
biztosítunk (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), két főétkezést, valamint két kÍsétkezést.A négjl
étkezésbőlháromnak komplettnek kell lennie, melyet a minőségben és mennyiségben is
megfelelő fehérje bevitellel biztosítunk.

Nésy hétre előre ktizponti étlapok keriilnek megtervezésre. Az étlapok ijsszedllítúsa
szakképzett ďietetikus, a biilcsődei gyermekoľvos, az élelmezésvezető és ą bijlcsődevezető
kiizijs egyeztetésével történik. A sziilők a kífiiggesztett étlapból tájékozóďhatnak a napi
étľendrdl. Fígyelembe vessziik szakorvosi ajúnlúsmellett a kiiltinböző igényeket is (diétds'
vallúsi, illetv e étel aller gia szemp onto kat).

A

bölcsődei csoportban az étkezésaz éIetkoti sajátosságok figyelembevételével, megfelelő
etetési soľľendkialakításával tĺirténik.Előszöľ mindig a csecsemők étkeztetése zajlik, mindig
állandó, meghatározott soľrendben (ölben evés _ ivás). Később az önállósulási t<jľekvéshez
igazodva két kanalas módszer aLkalmazásával töľténik az étkezés, a kisgyeľmeknevelő a
gyeľmekkel szemben ülve helyezkedik el, a gyeľmeknek ad egy kanalat a próbálkozáshoz. A
2-2,5 éves gyeľmekek már ńszt vesznek az e|ókészitésben is, szívesen teľítenek, megszokott
helyfü van az aszta|náI. A kisgyeľmeknevelő az étkezéssorán minden gyermeknek a
segítségéľevan, koľtól fiiggetlenül.
Pihęnés" levegőztetés

A

nyugodt alvás feltételeinek biztosítása, figyelembe véve a gyeľmek egyéni szokásait (pl.
cumi, kedvenc maci, kendő hasznáIata). Minden kisgyeľmeknek külön ágyat, ágyneműt kell
biztosítani. A síľó gyermeket a kisgyeľmeknevelők megnyugtatjak.
A szabadlevegőn tartőzkodźls a gyeľmekek szźmára nagyon fontos. Nyáron anap nagy részét
az udvaľon töltik a gyermekek, a megfelelő fenyvéđelembiztosításával (ĺámyékolók,
napkľémek). Kránikulában a kimęneteli szabályok betartásźxal ttjrténik a szabadban va|ő
tartőzkođás (de. 11 és 15 őra kozott nincs uđvarontaľtózkodás). A csecsemok szurt
napfenynél napoztatjuk. A nagy melegben a kiépítettpancsolók jelentenek felfrissiilést a
ki s gyeľmek ek szźlmáta.

Bölcsődęi evermekorvos
Figyelemmel kíséľia kisgyermekek fejlődését,elvégzi a szfüséges vizsgáIatokat, vęzeti a
gyermekek egészségügyi dokumerúácíőját. Feladatai különösen:
a részletes orvosi vizsgáIat és az eIőzményi
(anamnesztikus) adatok összegyújtése, feldol gozása.
A bc'lcsődébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgáIata soľán - csecsemő esetén havi, egy
év felett negyedévenkéntigyakoriságban - a gyeľmek ťĺzikai-, éľtelmi-,érze|mi á|Iapotźnak,
illetve szocia|izációjának ellenőrzése, amelyhez felhaszná|ja a saját és a gondozónői
dokumentációt. A fe|tárt egészségtigyipľoblémák gonđozónővel, szülővel, a gyermek
háziorvosával toľténő megbeszélése, illetve szükség esetén szakvizsgálat kérés.
Baleset, betegség esetén elsősegélynffitás, ill. a siiľgős terápia megkezdése ahániorvoshoz
keľülésis.

A gyeľmek bĺjlcsődébe történő beszoktatása után
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Aházi patika cisszeállítása, rendszeres ellenőrzése, szfüséges pótlása. Haľom napnálhosszabb
Iĺźnyzás után a bölcsődébe visszatéľt gyermek egészségi állapotĺának ellenőľzése, ťĺgyelveaz
esetlegesen lezajlott betegségekĺe.
Krónikus betegségnéla speciális gyógyszeľelés, điéta,gyógýoľna figyelemmel kísérése,
állapotváltozás gyantĺja esetén kapcsolatfelvétel a háziorvossal, a kezelő intézménnyel.
A közĺisség védelme éľdekébena védőoltások Íigyelemmel kíséľéseés a prevenció
/D-vitamin, fluoľ, Ievegónetés, stb. sziikség esetén vitaminellátásl el|en&zése, a D-vitamin és
fluor pľofilaxis szülővel és haziorvossal való egyeztetése.
Jáľványveszély esetén az éwénybenlevő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések megtétele.
A gyermekek étrendjének ĺisszeállítása a bölcsődevezetőve|, dietetikussal kĺĺzösen a tcirvény
által meghatározott élelmezési normiík és a korszeľiĺ táplálkozás elveinek megfelelően. A
fenti normfü és a higiénés ľendszabályok betaľtásźtnaklegalább negyedévenkénti ellenőrzése.
A gondozétsĹnevelési munka soriĺn felmerült összes egészségĹigyiprobléma megbeszélése és
a megoldási lehetőségek keresése az illetékes gondozónőkkel és a bĺjlcsődevezetóve|.
A bölcsődevezetővel k<ĺzösen a bĺjlcsőde higiénéjének,tárgyi felszereltségének és a dolgozók
munkaalkalmasságĺának ellenőľzése.
A gondozónők szźtmźraegészségügyi tovźtbbképzo,a
előadások tartása.

szülők szánára ismeľetterjesztő

6.2 JÁľÉx
A

gyenĺrek legfontosabb tevékenysége, segíti a víIág megismerését,a testi és érze|mi
fejlődést. Biztosítani ke|| az elmélyiilt, nyugodt, kľeativitást fejlesztő játéktevékenységeket. A
gyeľmek szélmźttaa játék a legfejlesztóbb orcmszeruó tevékenység,a bölcsődei nevelés
leghatékonyabb eszkoze. Fontos a gyeľmekek életkoranak megfelelő játékeszközök
biztosítása. A gyermekkel való kommunikáció és játéktevékenységeksoriín nagy hangsúlý
fektetĹink az anyanyelvi nevelésľe.

Mese. vers. mondóka
Az arryanyelvi nevelés legfontosabb eszközę. A mesehallgatás a gyeľmekek természetes
igénye, máľ csecsemőkoľtól hangsúlý fektettink a ringatő, simogató, rímelő mondókrík
megismertetéséľe.A veľsek, mondókák és mesék hallgatása során a gyeľmek szókincse,
beszédkészségefej lődik.

Ének

Célja a gyermek zenei érdeklődésénekfelkeltése, az énekes játékkal, az egyitt éneklés
ö'romével érzelmeinek gazđagitása. Lehetőség teremtése a környezet hangjainak

megfigyeléséľe,a hagyományok megismerésére, hozzájáĺu| a csoport baľátságos légkörének
megteremtéséhez.

Mozgás
A gyermekek mozgásigénye nagy, biztosítani kell számukľa mind a csoportszobában, mind a
szabadban a balesetmentes mozgásteret. A gyermeknek az egyes mozgásformfü soriĺn
fejlődik amozgáskoordinációja, és ĺinállósági törekvéseit is elősegíti. Lehetőséget biztosítunk
a megfelelő napirenđkialakításával, hogy a gyermekek napi mozgźs igényüket kielégíthessék
(időjaľástól fiiggetlen). Különböző játékeszkozok segítik a gyeľmekek örĺjmteli mozgás
tevékenységét(biciklik, motoľok, a csopoľtszobában tornapad). A gyermekek gyakorolhatjak
a futást, jźrást, |abďázźst, ugrálást, egyensúlyozást.

Alkotó tevékenységek

CéIja az önkifejezés,azérzęImęk feldolgozása,magaaza|kotts ĺjrĺjme(nemaz eredmény). A
kisgyermeknevelő megteremti a feltételek a tevékenységhez,megmutatja a technikfüat, a
I6

gyermek igényeinek megfelelő segítséget nyujt. Alkotó tevékenységek a rajzo|źs, gyurmázás,
építés.A gyeľmeknek éreznie kell a binatő, megerősítő támogatást, lehetőséget kellnyújtani a
választás szab adságához.

Egvéb tevékenvségek
Ezek a tevékenységek(pl. viráglocsolás, kertészkedés,gyiimölcsnapok, hagyománý idézłĺ
játékok) az egymźsról és a kórnyezetről való gondoskodásról szól. Fontos benne az
ĺĺnkéntesség,a gyermekek báľmikor bekapcsolódhatnak. Lényege a tanulási lehetőséE, &Z
egyĹittmfüödés, a feladatok megosztása. Célja megalapozni a gyermekekben a felelősséget

egymáséľt és a környezetéľt. A kömyezeti nevelésben nagy hangsúly a saját
tapasztalatszerzésre fektetődik, beszélgetésaz évszakok.ĺőI' az udvaron pedig lehetőség va|la
madarak, bogaĺak, csigak megismeľésére,megfigyelésére.

6.3

Üľľnpnx,HAGYoMÁNYoK

Az

tinnepek megtaľtása, a népszokások, hagyomiínyok, a múlt éľtékeinekmegőrzése és
beépítésea mindennapokba nagyon fontos nemcsak a családok, hanem a bölcsőde életébenis.
Ünnepek alkalmával a csoportszobák díszítése,kisebb ajĺíndékokkészítése,a családias
hangulat megteľemtése fontos a gyermekek életébęn. A közös élmények hozzźĄáĺdnaka
gyermek fejlődéséhez a csa|ádí nevelés segítéséhez.Ünnepeink: születésnap, farsang, hlisvét,
anyźlk napja, gyeľmeknap, mikulás, kaľácsony. Minden évben méltó módon búcsúztatjuk az
óvodába keľülő gyermekeinket, hangsúlyozva az egyitt töltött idő ĺjrömeit, szépségeit.

7.

A JEB sZERvEZETI EcYsÉcnmľľrKAPcsoLATA

egységei mellé ľendelt viszonyban végzik munkájukat. A hatékony feladat
ellátás érdekébenegymással szoros kapcsolatot taľtanak. A belső kapcsolattaľtás ľendszeres
foľmái a vezetoi értekez|etek, belső levelezés, stb. A Bölcsődében a vezetók rendszeľesen
tartanak munkataľsi éľtekezleteket, melyen a dolgozókattźljékoztatjak a JEB bölcsődéit éľintő
témakľól.
Az eľedményesműködés elősegítése érdekében a JEB szakmai szervezetekkel,
tźrsiĺtézményekkel,civil szervezetekkel, gazđźtlkoďő szervezetekkel, oktatási intézményekkel
és egyéb szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet.

A JEB szewezeti

kapcsolat a Gyermekjóléti Kĺizponttal, a védőnőkkel, a Gyámhivatallal, aZ
óvodákkal (a bölcsődei szĹilői értekezletek alkalmáva| az ővőrlők tájékoztatást adnak az

Szoros

a

óvodai életről, a beír atkozás folyamatáról).
bölcsődei egységek vezetői az intézményképviseletébenaz egyéb szabá|yzatokban'

A

me ghatétro zott mó don j rĺľnakel.

Tárgyévi Bölcsődei Nap keretében egész napos szakmai rendezvényen való részvétel
lehetősége a JEB minden munkavállalójának.

8. Jocor

ns

nrunrvrDELEM

A személyĺségijogok védelménekelve
A JEB minđenđo|gozőja gyermekek személyi adatait bizalmasan kezeli, betĄa az
adatvédelmi törvényöen előírtakat, a gondozott gyermekek és sziileik személyiségijogait
védi, tiszteletben furtja.

Az

intézményi titkot megőrz| munkájĺáĺól tájékoztatást, felvilágosítást csak közvętlen

felettese engedélyével adhat.

A gyermeknek joga

van:
I7

- testi,
-

érze|míés erk<ilcsi fejlődését, jólétét biztosító, saját családi

környezetébęn töľténő neveIkedéshez,
segítséget kapni a sajźú.családjában való nevelkedéshez, személyiségének
kibontakozt atásźůloz,
a fejlődésére ártalmas k<iľnyezeti és taľsadalmi hatások elleni védelemre,
az emberi méltósága tiszteletben tartásźůloz, a bántalmazással, az
elhanyagolással és az ínfotmációs ártalommal szembeni védelemhez.

A

gyermeki jogok védęlme minden olyan személy kötelessége, aki a gyeľmek nevelésével,
gondozásával, ügyeinek intézésévelfoglalkozik.
A szülő jogosult és köteles arra, hogy a gyeľmekét csaláđbangondozza és a gyeľmek
sztikségleteinek megfelelő feltételeket (pl. lakhatás, étkezés,n:hź.ĺ:attal való ellátás) biaosítsa.

A

gyermek törvényes képviselőj e a hźzirendben foglaltak a|apjtn panasszal fordulhat a
bölcsődevezetojéhez, a JEB intézményvezetőjéhez, az Eľdekképviseleti Fórumhoz és a
gyeľmekjogi képviselőhöz. A panasz kivizsgálásétről' a panasztevőt minden esetben 15 napon
belül, íľásban éľtesítenikell. A jogszabáIyokban meghatźtrozott módon létrehozott
ÉľdekképviseletiFórum véleménytnyilvaníthat minden olyan tigyben, amely a bölcsődében
gondozott gyeľmekeket érinti, javaslatot tęhet az intézmény mfüĺĺdésével
kapcsolatban,
egyetértésijogot gyakorolhat az intézményházirenďjének jóvahagyásában, dönthet a
hatáskorébe tartoző ügyekben, továbbá intézkedéseket kezdeméĺyezheta fenntaľtónál,
szakmai ellenőrzést végzó szerveknél. ĺz Erďekképviseleti Fórum a tagok többségének
egyetéľtéséve| hozza meg döntéseit.

A

gyeľmekjóléti ľendszeľben foglalkoztatott kózalkalmazottakat megilleti a jog, hogy
személyĹiket megbecsüljék' emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,

tevékenységiiket éľtékeljék és elismerj ék.

A JEB

kiĺza|ka|mazottai btĺntetőjogi véđelemszempontjából kĺlzfeladatot ellátó

személyeknek minősülnek.

9.

A cyrcnnimKEKKEL KAPcsoLATos ľÖr,csŐupl DoKI]MENTÁcIó

A dokumentáció

vezetésénéIaz adatvédelmi t<irvényben foglaltakat és a személyiségijogokat

kote|ező figyelembe venni.

Bĺilcsőđevezető által vezetett nvilvántaľtások
- Felvételi könyv, számítőgépes nyilvántaľtás.
- A gyámhatóságok, a teľiileti gyeľmekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyujtó szeľvek és személyek által
keze|t személyes adatokĺól sző|ő23511997. (XIJ..l7.) Korm. rendelet I. számtl
melléklete'
- Megállapodás az e|Látás igénybevételéľőla Gyvt. 32.$ (4) bekezdés a|apjźn.
- Szülői nyilatkozat atájékońatási kĺitelezettség megtöľtént&ő| a Gyü. 33. $ (2)
bekezđésea|apjźn.
- Havi statisztika, bölcsődei jelentés havonta.

- A

személyes gondoskodást nffitó gyeľmekjóléti alapellátások és
gyeľmekvédelmi szakellátások térítésidíjáľól és az igényléstikhĺiz
felhasználhatő bizoĺyítékokĺólsző|ő 32812011. (XII. 29.) Korm. rendelet

-

mellékletei.
Gyermekétkęńetés_ térítésidíj elszámolás.
Térítésidíjkedvezményhezkapcsolódó határozatok,
Hetiétľend(élelmezésvezetővel).
t8

-

Fertőző betegségekről toľténő kimutatás.

Kisgveľmeknevelők által vezetett nyilvĺántaľtások
A gyermek fejlőđésifolyamatanak nyomon kĺjvetéséľe,arőIavaló gondoskodás magas szintű
biztosításara, a sajátos nevelési igénytĺgyermekek esetében a korai fejlesztés gondozási
feladatainak ľĺigzítésére
dokumęntációt kell vezetni. A dokumentźrcíőnem a gyeľmek
minősítésétszolgálja.
Y ezetett dokumentáció foľmái :
- Csoportnapló: rendszeres feljegyzések a napi eseményekľől, étľendről, a
csopoľt |étszźtmárőI, hiźnyzásokľól, a levegőn taľtózkodás időtaľtamáľól, a
délelőtt és délután töľténéseiről.
- A gyermekekľőI vezetett napi jelenlét kimutatás, a személyes gondoskodást
nyujtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáÍól és az igénylésiikhöz felhasznźtIhatő bizonyítékokról szóló 328120||.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. szźtmúmelléklete.
- Bĺjlcsődei gyermek-egészségügyi töľzslap: a gyeÍmek 1 éves koľáig havonta,

később negyedévente vezetve, feljegyzések

a

gyermek hossz-

és

súlynövekedésérő1.

-

|Jzenő füzet: a beszoktatás folyamatźlrőI, a napi eseményekľől, a gyeľmek

.

fej lő dé sb el

í v áLto zásaiľó l (a fej 1ő dé si napló aIapj án) .
Fejlődési napló: a gyeľmek 1 éves koráig havonta, később negyedévente
vezetre.

A

dokumentáciő vezetésénélfontos a tźĺrgyszeruség,hitelesség, folyamatosság, tovźlbbá a
szempontok, melyek alkalmasak az ađotthelyzetnek a jellemzésére.

A

kisgyermeknevelő a teljes napi munkaidőből egy őtáú adminisztrációra (tizeno ťuzet,
törzslap, fejlődési napló írása), felkésziilésre, szülőcsopoľtos foglalkozás megfartásáta,
műhelymunkiáľa, illetve a csopoľt életénększervezésévelkapcsolatos teendőkĺe kellfordítson.
B ölcs ődeorvos

-

dltal vezetett dok umentdció
bölcsődei egésrségiigyłitöralap

Élelmezésvezetőá|ta|vezetettnyilviíntaľtások

1

0. A

JEB

kek, dolgozók)
Heti étrendek (bölcsődeorvossal, bĺjlcsőđevezetőve|egyeztetve)
Nyersanyagfe|haszná|ás
Aľubeszerzésibizonylatok, szélmltk
Adagolási útmutató
Ételrecept gffitemény
HACCP múktjdtetése.

szor, cÁr,ľ.ł.ľÁsAIRoL

szoĺo r ĺ'ĺÉxozTATÁsľrónĺĺ.

A JEB

szo|gá|tatásairól az érdęI<].ődők többféle módon is tźĄékoződhatnak. Telefonon,
újságból és a http:i/jozsefuaros.hu/onkoľmanyzaťszocialis-es-gyeľmekjoleti-ęllatas/bolcsodek
elérhetőségen valamint a JEB saját honlapjan www.bo1csode-bp-08.hu keresztiil is
szeľezhetnek infoľmációkat. Bĺjlcsődéinknyitottak, így a szülők személyesen is
tttjékoződhatnak a bĺjlcsődei élettel kapcsolatos tudnivalókról.
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1.1.

ľłnľłr,nĺa,zóBcyľľr sZAKMAI
Bor,csónÉmrr sĺ.ĺÁľossÁcĺ'rľ

PROGRAMOK

Elfogadjuk az Országos Alapprogram áItaI meghatźrozott elvet, miszerint minden gyeľmek
külön személyiség; és szociális lény egyszene.
Fejlődő személyiség, akinek, sajátos, életkori és egyénenkéntvá|toző testi és lelki
szĹikségletei vannak. olyan nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkoľt, megélő
gyeľmekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak az őket köriilvevő világra.
Bölcsődéinkben a gyennekek személyiségénekszabad' kibontakozásáůtoz, egyéni igényeihez
igazoďva biztosítjuk a gyeľmekek fejlődéséhez szfüséges targyi és személyi feltételeket.
Intézményeinkbena gyermekeket tisztelet és megbecsülés övezi. Fontosnak taľtjuk a másság
elfogadását és elfogadtatását, az éIményalapú kompetenciamotívumok fejlesztésévelaz
egyéni, szociális és kognitív képességekkibontakoztatását. A gyermekek száľnźľa
megteľemtett szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, minden gyermek saját
képességeiszerint fejlődhet, meglapaszta|hatjaaz <lnfeledt, szabadjáték örömét, élmény-és
fantźnia vi|ága gazdagođhat,mely képesséteszi őt a későbbi kľeatívgondolkodásra,
továbbfejlődésre. Aĺľatĺĺreksziink,hogy a gonđjainlaa bízott gyeľmekekből, családjaikkal
egyĹittmfüĺidve, személyiségijogaik tiszteletben tartźsa mellett, avi|ágľa nyitott, éľdeklődő,
fogékony, öná11ó, a tĺáľsadalmi egyĹittélésalapvető szabá|yait elfogadó gyermekeket
neveljtink.

20

11.1 Mrľr.Ma,ľó BolcsooB
1083 Budapest, Baross u. 103/4.
Férőhely: 75 fő

A

Bĺilcsőđea Józsefuaros szívében található, lakótelepi 10 emeletes épület ftildszintjén.
Minden csoport közvetlenül kapcsolódik a keľthez. A játszókert utcazajtó| védett, zźrt
teľĹileten helyezkedik el. A bĺilcsőde belső kialakítása, a helységek elrendezése, nagysága és
fu nkció

i maxi máli s an a ki s gyermekek i gény eihez igazított.

épületben 6 csopoľtszoba taláIhatő, egy-egy szobában hasonló koru gyermekeket
fogadunk. Csoportonkéĺt2-2 kisgyermeknevelő teľemti meg a nyugodt, családias hangulatot,
ahol mindenki biztonságban érezheti magźlt, tlnfeledten játtszhat, pihenhet, míg szüleik
dolgoznak.
A bölcsőde nyitott a sziilők előtt, bevonásuk a bölcsődei életbe a gyerekek beszoktatásától
kezdve fo lyamato san történik.

Az

A

nyolcadík keriilet ezen része cigdny nemzetíségíí,valamínt a fővdros legösszetettebb
multikulturálÍs keriilete. A kultuľúlíssokszíníÍségattól értékíink,hogył integrúcilÍ és nem
Mi, Jlíaefvúrosbandolgoaík, toleľúns közösség vagyunk. Megtanultuk,
kirekesztěs kíséľí.
hogł egl békés,egységes és síkeres társadalomhoz tolerancídra és integrdk közösségekre
van szĺikségĺink.
A harmadik orszdgból jött migrónsok integrúciója egy olyan ĺigy, ami segít abban, hogy a
kulturúlíssokszínűĺségetértékkéntéljiik meg. Keriiletiink jövőjében kulcsszerep jut a
bölcsődéknek. A tórsaďalmi integrdció alapjait ug1lanís itt iiltetjiik eI. A kulturdlis
sokszínűíségeglik legfelvilógosultabb gondozúslźt,értékkéfoľmdlását itt valósítjuk meg,
ebben a bölcsődében. Munkdnk során még inkúbb megértők, ,,beleérzők,, tudunk lenní, amí
segít a gyermek-sziilő kapcsolat jobb megismerésében, annak elmélyítésében.
A biológiaí és a környezeti tényezők kiilcstjnijsen befolylÍsoljlÍk a kt)tődési kapcsolatok
fejlődését.

A

szakmai munkában az a|ape|Iátásokon feltil nagy hangsúly helyeződik a hagyomĺĺnyok
tisztęletére, kľeatívdélutánok megtaľtása a szülők ľészvételével.Anyrák napjźtra meglepetés
készítése,a gyermeknap, búcsúzás a bĺilcsődétől keľti paľtival. Máľton napi lĺámpás vonulás,
Adventi készülődés, Mikulás vźlrźs,karácsonyi mézeskalács sütés. A szülők a b<ilcsőde
mindenapjainak aktív részeseivé válnak' meglátjźlk a lehetőségeket, ahol hatékonyan
segíthetnek, szokásokat öľökíthetnek át a család hétköznapjaiba'

Ezek a közös élmények,embeľi kapcsolatok és tapasztalatok nagymértékben hozzźĄtru|nak a
szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi nevelésnek és a gyeľmek fejlődésének segítéséhęz.
f1

biilcsődei nevelés csak akkor lehet síkeres, ha jó a csaldd és a bijlcsőde kapcsolata.
Egyiittműíködésiinkben eglenrangú partnerek vagłunk, híszen a kijzijs cél, a głermek
harmonikusfejlődése. A gyermekek sziileivel napi kapcsolattartósban vagłunk.
Fontosnak tartjuk a sziilők tójékoztatdslźtgłermekĺikbijlcsődei életévelkapcsolatban. Ha a
sziilő igényli, nevelési tanúcsokat adunk, kéréseiketteljesí,tjíiklehetőségeinktdlfiiggően.
A btilcsőde és a csaldd kaocsolattartúsí foľmdi:

A

- csalúdllźtogatds,
- beszoktatás,
- sziilői értekeflet,
- sziilő _ csoportbeszélgetés,
- fej lődési + iizenő fiizet n ap i kap cs olattartds,
- nyíltnapok, - szeľvezett programok.
A sziilő igénye szerint megftgyelési lehetőséget biztosítunk a csoportszoblÍbun.

A

Bcjlcsődében a zenei nevelés kiemelkedő színvonalú. Ez a tevékenységa nap folyamán
többszöľ is megjelenik, mindig játékos mozgással kapcsolódik össze. A kisgyermek szttĺnźna
az éIó zeÍLe, a kisgyeľmeknevelő hangja, a mosolya' az érintése,ĺilelésea legfontosabb. A
személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondőkźzás, éneklés,zenehallgatás pozitív
érzelmi biĺonságot adnak a gyermekeknek.
érzelmeket keltenek, ĺirĺimélméný,

A

b ö

lc

ső

de

i

alap elLtttáso kon túl i szol gáltatás ok

:

- időszakos gyermekfelügyelet,

- játszőhźn,
- sószoba.

Alnźnyző gyermekek helyén működik az idoszakos gyeľmekfelügyelet, térítésidíj ellenében.
Nagy segítség ez a csa|ádoknak, a szülő elintézheti ha|asńhatatlan ügyeit, míg gyermeke a
bĺjlcsőđebiztonságában, szakemberek felügyelęte alatt van.

A Baľoss u. l17. szán a|att lévő Bĺjlcsőde tráľsintézményben szombatonként lehetőségvan a
szülőknek gyermekeikkel egyiitt eltölteni idejfüet, a jźtszőhźzbaĺlahol a gyeľmek

kipľóbálhatja a ktilönböző játékokat, a szĺJlő pedig megismerkedhet a bĺjlcsőde mfüĺidésével,
szabźiyreĺdszerével.Korai fejlesztő pedagógus és pszichológus tart e|őadásokat, illetve a
szülők a gyeľmekneveléssel kapcsolatos problémáikat megbeszé|heti a szakemberekkel.

A

Btllcsődében lehetőség van sószoba haszná|atźra, mely segíti a gyermekek ellenálló
képességéneknövelését, aIégzószervi betegségek megeLőzését, illetve a tünetek enyhítését.A
sószoba hasznáIata díjmentes, osztol-tavaszig meghattnozott ütemterv szerint heti 2
alkalommal, alkalmanként 20 perc időtartamban lehet igénybe venni. A gyermekek a

kisgyermeknevelőkkel egyutt légző gyakorlatokkal megttĺzdelt játékokat folytatnak a
szobában tartőzko đásalatt.

A biilcsődei munka alapfeltétele a jól kialakított,folyamatos napirend.
A napirend dllandósúga a gyermek szdmóra nemcsak a Jízikai szíikségletekszempontjúból

nélkíiliizhetetlen. A napirend megkiinnyíti a gyermek tdjékozódósút, lehetővé teszi szdmőra
a gondozúsi mí,íveletek ,,előrelútúsdť', ezáltal tehát elősegíti a głermek alkalmazkoddsdt,
fo ko zza bízto ns úgérzet ét.
A fo ly amatos napirend kialakí.túsúnak általdnos elvei :
-

A gĺeľmekközösség napirendjében úgl kell a közösség sziikségleteítés igényeit kĺelégíteni,

hogy kiizben az egles gyermek sziikségleteit ěs ígěnyeítÍsftgłelembe vesszijk.
bölcsődeí napirendjének kialakítdsdndl az otthoni ki)riilményekkel,
eseményekkel mindenkor szúmolnunk kell.
- A glermek sziikségletei és igényei egyťitt vltltoznak életkoróval, fejlődésével, így a

- A glermek

sziikségletek, igények kíelěgítésimódjdnak is az éIetkornak megfelelően vúltozniu kell
Ennek megfelelően kiiliin elvek szerint kell kíalakítani a csecsemők, a típegők valamint a
nagyok napirendjét.
- A csoport napirendje az évszakok vdltozúsúval is mlídosul (tavasztól folyamatosan nő a
levegőn való taľtózkoďús iďeje, télen a levegőztetést hosszabb előkészítéselőzí meg). Ezért
s ziiks éges a n apire nd úllandó, foly amatos r ug almas vdltoztatds a.
Nvdri napirend /2-es és 3-as ewség/

06.00
08.00
08.30
09.15
09.30
10.15
10.55
11.30
12.05
14.15
15.00

Bevétel,fiirdőszobahasznúlatsziikségszerintszabadjdték
Reggeli iiltetési sorrendben
Szabadjúték,fiirdőszoba haszndlat sziikség szerint
Tíajrai (gyiimölcs)
advaľrakésziilődésidőjúrdstólfiiggően'szabadjúték
TíuÍrai(olyadék)
Bejövetel az udvarróI, iiltetésí sorrendbenfĺirdőszoba haszndlat, szabaďjúték
Ebéd iiltetésí soľľendben
Fektetés, csenďes pihenő
Ébredésisorrendbenfiirdőszoba használat
Uzsonna iiltetési soľľendben
Szabaďjdték,
időjdrdstólfiiggően udvaron illetve a szobtÍbun, hazameneteL
15.30-l8.00
Téli napiľend /2-es és 3-as egvség/

6.00
8.00
8.30
9.15
9.30

Bevétel,fiirdőszoba hasznúlat sziikség szerint
Reggelí iiltetési sorrenďben
Szabadjóték,fiirdőszoba haszndlat szíikségszerint
Tízlírai(gyíimölcs)
Időjdľdstólfiiggően udvarra késziilődés, uďvarijdték
9.45-10.05 Só szoba hasznúlata (,,D,, gondozónő sajút gyeľmekeivel, kedd-csiitörtök)
10.10-10.30 Só szoba haszndlata (,,A,, gondozónő sajdt gyermekeivel, hétfő-szerda)
Tíajľaí(folyadék)
10.15
10.40-11.00 Só szoba hasznúlata (,,C,, gondozónő sajdt g1łeľmekeivel, hétfő-szerda)
Bejiivetel az udvarról, ijltetési soľľendbenfiirdőszoba haszndlat, szabadjúték
10.55
a szobúban

1l.05-11.25 Só szoba haszndlat (,,B,'gondoaÍnő saját gyeľmekeivel, kedd - cstitörtök)

ll.25

Ebéd iiltetési sorrendben

12.00
14.30
15.00

Fektetés, csendes pihenó
Fiiľdőszoba haszndlata ébredésisorrenďben
azsonna iiltetésí sorrendben
15.30-18.00 Szabadjdték a szobdban, időjúrústólfiiggően udvilron, hazamenetel

Nvdri Napiľend - Csecsemő csoport /I-es ewség/

06.00
08:00
08:30

Bevétel,szťikségszerintfiirdőszobahaszndlat,szabadjúték
Reggeli - iiketěsi sorrendben
Szabadjdték, időtdlfiiggően udvaron, ill. szobdban. Sziikség szerint, altatds

09:15
09:20
10:15
10:45
11:25
12:00
14:30
15:00
15:30
18:00

Tízórai - gyiimiilcs kínúlósa
Szabadjáték,időtólfíiggően udvaron,ill szobdban.
Tíaírai-folyadék kínáldsa
advarról bejövetel'fiirdőszoba haszndlat
Ebéd - iiltetésísorrendben
Csendes pihenő. Sziikség szeľint, altatds a szabgdlevegőn.
Ébredésisorľendben,fiirdőszoba hasznúlat
Uzsonna - íiltetésísorrendben
Szabadjdték, időttĺlfiiggően udvaľon, íll. szobdban. Folyamatos hazaadús.
Bölcsőde zúrdsa

a szabadlevegőn.

Télínapiľend - csecsemő csoport /I-es ewség/

06.00
08:00
08:30
09:15
09:20
10:05
10:15
10:35
10:40
l1:10
12:00
14:30
15:00
15:30
18:00

Bevétel,sziikségszeľíntfiirdőszobahaszndlat,szabadjáték
Reggeli - iiltetési sorrenďben
Szabadjdték szobdban, sziikség szeľint altatds a szabadlevegőn
/ púľús,kötliis idő, nagy meleg, nagy hídeg esetén, szobdban altatús/
Tízórai - gyiimölcs kínúlúsa
Só szoba: januúrtól mdjusig heti 2x20 perc - 6 órds kisgłermeknevelő
gy e r me kein e k (h étfő, s ze r da)
Szabadjdték, ídőtőlfiiggően udvaron (5"C) illetve szobdban
Tízórai -folyadék kináldsa
advaľľól bejiivetel,fíirdőszoba haszndlat
Só szoba: janudrtól mújusíghetí 2x20 perc - 9 órús kísgyeľmeknevelő
gyermekeínek (kedď, cs íitt)rtök)
Ebéd, iiltetési sorrendben
Csendes pihenő. Sziikség szerint, altatús a szabadlevegőn.
Ebredési sorrendben,füľdőszoba használat
azsonna. iiltetésí sorrendben
Szabadjdtékaszobúban,folyamatos hazaadús
Biilcsőde zúrdsa
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1t.2 B,ł'ľóca' BolcsŐoB
1083 Buđapest,Baross u. 117.

Férőhely:75 fo

A

bölcsőde teľületileg Budapest Józsefuiĺľosban, jól megköze|ithętő helyen a Szigony
negyedben taláLhatő a Ká|vária tér és az IIIés utca saľkán, A tizemeletes lakóteIepi hźn
ftildszintjén keľült kialakításľa ez akorczeľiĺ bölcsődę. Az év közben megiiľesedő bolcsődei
feľőhelyekĺe a folyamatosan j elentkęzők kerÍilnek felvételre.

Bĺilcsődénk 3 gondozási egységben 6 csoportszobáva| miĺködik. A csopoľtszobźtk ĺagysága
megfelel az ę|őírt alapterületi követelménynek. A gyermekek gondozását és önállósodását
segítő berendezésitárgyak és eszköz<jk a gyermekek méreteihez és fejlettségéhez igazođnak.

Minden gondozási egységhez tartozik egy átađő,és a szobźůdlozkülön-kiilĺjn bejríratu
fiirdőszoba. Minden szobából a gyeľmekek ki tudnak menni azuđvar.ra,ami gumiburkolatos,
Harom homokozó
nagysága iđeálisa gyeľmekek minđennapimozgásigényeinek kielégítéséľe.

van kialakítva, amely minden évszakban kellemes időtĺiltéstszeÍez. Wesco biciklivel,
triciklivel, labdákkal; rotikon-kockźna|, csúszdával és műanyag mászókákkal biztosítjuk a
gyeľmekek szźnnźraa nagymozgás lehetőségét.

igyeksztink
kihasználni a nagymozgások és a
fejlesztésének
f,rnommotorika
javarészt
a zene)
lehetőségeit. A mozgás
mondókfü áIta|' felkeltett érzések

Nevelőmunkánkban

mozgásos kivitelezésére épül. A nap

meghatźxozott szakában

a

kisgyeľmeknevelővel
mondóklŁva, énekelve végzik a játékos
tomát a gyermekek. Ezen kívül különböző
mozgásfej l esńő j źltékokkalrendelkeziink,
amelyek elősegítik a benti és az udvaľi,
kis _ és ĺagymozgás lehetőségét.
k<jzösen

A

sziilők és a biilcsőde folyamatosan, kiilcsiiniisen tújékoztatjúkegymúst a gyeľmek
fejlődésértíl,ez alapvető fontossúgti a személyre suÍló btjlcsődeí gonďozús - nevelés
kialakításúban, s a csalddokat is segíti gyermekiik nevelésében. A tújékoztatúsminďig
25

ős7inte, hiteles, személyes hangvételűí(de nem bizalmaskodó); etikai szempontból megfelelő,
az éríntettek személyiségíjogait tiszteletben tartó.
A kap cs o latt artds fo rmdi :

- Csalúdlútogatós,
- Napi beszélgetések, érkezéskor, hazamenetelkor,
- Szíilői értekezletek,
- Hírdetőtábldn ktjzérdekííhírek,
- i}zenőfiizet _ írdsos tlźjékoztatós.

Ttireksziink az elldtdst igénylő csalddokkal őszínte, közvetlen, jó kapcsolatot kíalakítaní.Ez
bizonyítja, hog1l sokan a másodík, haľmaďik g1lermekiiket ĺs hozzúnk íratjúkbe. A nehéz
gazdasdgi helyzet és a magas munkanělkiilíség miatt sok csalúd vdlik jogosulttd a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményľe is.

A

A

b ö

lc

ső

-

de

i

alap e||átásoko n túli szol gáltatás ok

:

időszakos gyermekfelügyelet,

játszőhtz,

sószoba.

díj ellenében, elfoglaltsága idejére, néhany órríľa kérheti gyeľmeke
szülő téľítési

felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető ęgy effe a cé|ra létrehozott
csopoľtba, vagy a normál bĺjlcsődei csopoľt tires féľőhelyeire. Utóbbi esetben orvosi igazoIás
sziikséges aľról, hogy a kisgyeľmek egészséges, közĺĺsségbemehet. Az iđőszakos bölcsődei
elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel történik a kisgyeľmek
beszoktatása.

Ałternatívnapközbeni ellátásként bölcsődénk Játszóhźzat iizemeltet októbeľtől maľciusig
minden szombaton, ahol kreatív pľogramokon vehetnek ľészta gyeľmekek sziileikkel
kĺizĺisen.A kisgyermeknevelők együttmfüödésével zajlő csa|ádi, köztis játékokon ť'sI, a
sztilők problémáik megoldásában is kikérhetik a szakemberek véIeményét,segítségét.A
J

átszőház téľítésmentesenvehető igénybe.

bölcsődében lévő sószoba hasznźĺ|atatéľítésmentes.A sószobában a gyeľmekek
gondozónőik segítségévelalkotójátékokat valósítanak meg, heti fél óra időkeretben, téli
hónapokban valamint az időjaľás kedvezőtlęn hatásainak figyelembevétele esetén.
Kifejezetten jótékony hatással van ezá|ta| |égzőszerveikĺe, amit a szoba ađta18-20 Co és 7080%-os relatív páłatarta|om bizosít. Hatásos asztma, hĺiľghurut, légcsőhurut, krupp, nźńha

A

stb. esetén.

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napi rend a głermekek igényeinek, szíikségleteinek
kielégí.tését,a nyugodt, folyamatos gondozds feltételeít,annak megvalósításút kívdnja
biztosítani; megteremtve a biztonsdgérzetet, a kÍszúmíthatósdgot,az aktívitds és az
ijndllósodlÍs lehetőségét.A napírenden beliil az egles gyermek igényeítúgy kell kielégí'teni,
hogy kijzben a csoport életében is úttekinthető rendszeľ legyen, ű glermekek
tújékoaíďhassanaka vórható eseményekľdl, kiiktatódjon a felesleges vúľakozási idő. Ez
egyben a csoport belső nyugalmdt is biztosítja. A folyamatos gondozdson beliil az egymdst
kijvető események a gyermek biztonsúg éľzetét,jó ktizéľzetétteremtik meg, s egyben
kiíktatj úk a felesleges vdľgkozúsíidőt.

Napirend

f6

06.00
08:00 08:30 08:45 _

10:00
10:10

08:30
08:45
10:00

11:00

II:30
12:00
12:45

Nyitds. Gyermekek egyéníbevétele, sziilő megmossa a kezét és beaďja
a g1łermeket a csoportba. ľeggeliig jdték a szobóban
Reggeli
Fiirdőszoba haszndlat egyéni igény szerint
Szobúban jdték /ének, rajzollÍs, gyurmázás, mese/
Tízó r ai, s ziiks ég s ze rint fiiľ ďőh as zn dl at, p e len kacs er e, kézmo s ds
Jó idő esetén udvaríjdték, rossz idő esetén /ősz, téU sószoba haszndlat
ilL szobaijdték
U dv arľ ó l b ej iiv etel, p ór h uzamo s fiir dős zo b a h as zndl att al,
pelenkacsere, wc hasznúlat, kézmosás, szobai jdték
Ebéd
Fiirdőszoba hasznólat igény szerint
Csendes

pihenő

az,sonna
esetén udvari jdték, rossz Í.dő esetén szobaí jdték. Gyermekek
haza menetele, kiadúsa. Szĺilőkkel való kommunikdció gyermekľdl, a
nap folyamdn tiirtént dolgokról.

15:00
15:30

ró idő

18:00

Zúrds

Napirenď - csecsemő csoport
06.00
08:00 08:30 _
10:10
11:00
11:15
12:00 _
15:00
15:30
18:00

08:30
10:00

15:00

Gyermekekfogaďúsa
Reggeli
Zavartalan jdték bíztosítúsa,segítségnyújtás.
Folytatódík a jdték, jó iďő esetén késziilődésaz udvaľra
a dv ar r ó l b ej iiv et e l, łvC h as zn dlat, mo s ako dós.
Ebédeltetésgondozlźsi sorrendben. Eběd utún folyamatosan aludni
mennek.
Csendes pihenő

auonndztatds
Szabadjdték biztosítdsa a gsĺeľmekeknek a sziilők megérkezéséig
Zdrás
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11.3 JÁrÉrvÁnBoĺ.csoop
1085 Budapest, Horánszky

F&őhely:74

u.2I.

fĺ3

A bölcsőde 1973 novemberében épült a Józsefuaros Palota negyedében. Négy szintes
A csoportszobźů< a ft}ldszinten) az első, a második emeleten helyezkednek el.

A

épület.

bölcsőde belső kialakítása, a helységek elrendezése,
és funkciói maximálisan a kisgyeľmekek

ĺagysága

igényeihez igazitott. Az épületben 6 csopo rtszoba talá|hatő.
A c s op ort szobfüb an két-kétszal<képzett ki s gyermeknevel ő
végzi a gyeľmekek nevelésétés gondozását a csopoľtban.
Minden szinten véđettterasz talá|hatő, mely alkalmas a
gyermekek napközbeni alvás idejének a szabađlevegőn
jźúszőkertutcazajtő| védett, zźtrt
való eltöltéséhez.
teľiileten lakőházak között helvezkeđikel.

A

Bölcsődénkben, a szabadban valő tartőzkodás kétfele módon
valósul meg. Kora tavasztőI késő őszig a gyermekek a nap
nagy részétaz uđvatontöltik játékidőben, továbbá a személyi
és a tugyi feltételek alkalmasak arra, hogy a gyeľmekek a
délutríni alvásidőt is a szabadban tĺilthetik -5oc-ig. A kint
altatásnak előnye: a szobában altatott gyeľmekek a sajźt
elhasznált levegőjfüet|é|egzik be, ellenben a szabad levegőn
a friss oxigén dús levegő kerül a tüdejfübe. Hidegben a
kórokozók elpusztulnak ezáita| a légútifeľtőzésekkel
szemben is védelmet nyújt a kint altatás. Egyes léguti
betegségĺejótékonyan hat a szabad levegő, és a gyógyulás is
gyorsabb lefolyású. Bizonytalanul játő, vagy mászó

kisgyermek külĺinösen a téli időszakban felölt<ĺztetve
nehezebben mozog, és bármennyire is az időjĺírásnak
megfelelő az oltozékę az źrcsorgástól hamarabb fźrłĺkezď.

Ezeknek a kisgyermekeknek jobb, ha ugyanígy felöltöztetve a
szabadban a|szanak, és a játékidejfüet tevékenyen a szobźlban
töltik el. Nagyon fontos szempont, hogy az alvó kisgyermekek mellett mindig legyen
felügyelet, aki észreveszi a gyermek legapľóbb jelzéseit is, hiszen az alvő gyerek nem mindig
ébred fel, nem j e|zi, ha fázik, v agy ha melege van.

A

bö

l

í a|ap eLlátásokon túli szol gáltatás ok
- időszakos gyermekfeltigyelet

cső de

:

A bölcsődében lehetőség van térítésidíj ellenébeĺahiányző gyermekek helyén mfüodtethető
iđőszakosgyermekfelügyeletre. A szülő _ elfoglaltságtńő| fiiggően _ néhány őréúő| akáľ több
napta is kérheti gyeľmeke elhelyezését.
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a biztonságos, és tevékenységľemotiváló köľnyezet
megteremtéséľe,a próbálkozásol<hoz elegendő idő biĺosításźtra,a gyeľmek ösztönzésére. A
megnyilvánulásainak elismerő, tźlmogatő, az igényekhez igazodő segítéséľe.Fontos
számunkĺa a kisgyeľmek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyeľmeki
személyiség kibontakozástnak elősegítése az éIetkori és egyéni sajátosságok és az eltéľő
fej lődési titem figyelembevételével.
Munkánk soľán töreksziink

A

głermekek gondozdsdt és iinállósodósdt segítő berendezési tárglak és eszktiztjk a
g1lermekek méretéhezés fejlettsěgéhez ígazodnak. A csoportszoba nagłsdga meg1felel az
előírt alapterĺileti kiivetelménynek.
A jdtsaíuďvar nagysúga idedlis a gyeľmekek mindennapi mozgdsigényének kielégítésére.
Az udvaron homokozó, mósaÍka, cstiszda segítía gyermekek mozglźs-, és a kreatívitús
kíbontakozdsdnakfejlődését. Nydri időszakban a nagy lombosfiźk htÍs órnyékot adnak.
biilcsődei nevelés csak akkor lehet sikeres, ha jó a csaldd és a bijlcsőde kapcsolata.
Egyiittműĺködésiinkben egyenrangú partneľek vagyunk, hiszen a ktjztjs cél, a gyeľmek
h armoníkus fej lődés e. B ölcs ődénk ny itott a sziilők s zdmdľa.
A glermekek sziileivel napi kapcsolattaľtúsban vagyunk. Fontosnak tartjuk a szĺilők
tájékoztatdsdt gyermekiik bi)lcsődei életévelkapcsolatban. Ha a szíilő igényli, nevelési
t an dcs o k at ad un k, kér ě s e iket te lj es ítj iik l e h et ős ég ein ktől fiig g ően.
Kap c s o l attaľt ús formú k :
- Csalddldtogatds,

A

- Beszoktatds,
- Szíilőí érteke7let,
- S ziilőcs op ortos b eszélg etés ek,

- tlzenő fiizet, napi kapcsolattartds,
- nyíltnapok,
. szeľvezett pľogramok.

A btilcsődei munka alapfeltétele a jól kialakított,folyamatos napirend.
A napirend úllandósúga a gyermek szdmúra nemcsak a fizikaí sziikségletek szempontjdból
nélkiiliizhetetlen. A napirend megkönnyíti a gyeľmek tdjékozlíddstźt,lehetővé teszí szdmóra
a gonďozúsi mííveletek ,,előľeldtdstÍt,', ezdltal tehdt elősegí,ti a gyermek alkalmazkodlÍsdt,

fo k o zza b ízto ns ág érzetét.
A foly amatos nap ire nd kialakí'tlÍs únak dltalános elv ei :
- A gyermekktizösség napirendjében úgy kell a ktiztisség szĺikségleteités igényeit kielégí.teni,
hogy kiizben az egyes gyermek sziikségleteit és igényeítis Jigyelembe vessztjk.

gyermek bölcsődei napirendjěnek kialakítlźsánól az otthoní köriilményekkel,

- A
es

eményekkel mindenkor szúmolnunk kell.

Napíľend nvdri I. em.

6.tól
&-tól

BEVÉTEL A reggeles kisgyermeknevelőfogaďja

a szobába

éľkező

głermekeket.

8.30-í9 REGGELI A kisgyermeknevelő gondozósi sorrendben iiltetí le és ľeggeliztet

8.30-tól
9-.30
TO.5O

11.05
11.30
11.35
12.00
12.05
14.30
15.00
15.05
15.25

me,g a gyeľmekeket.

KEsZaLoDEs A KERTBE A

kísgłermeknevelő gondozásí sorrenď szerínt
(sziikség esetén ijlti,ztea. Szabad rfték a
teendőket
elvěgzí afĺiľdőszobai
leuegőn
TIZORAI a kertben. Kdnikula eseténfolyamatos itatds

FELJOVETEL A KERTB(,L
I. Csoport: A csoportban lévő első kisgyermeknevelő hdľom gyeľmekével
gondozási soľľendszerintfeljiin u kertbőI. Sziikség esetén vetkőztet, elldtja a
fiir dős zo b ai te en dők e t.
A tdrs kísgyeľmeknevelő gondozdsi sorľenď szerint houa nekí a tt,bbi
gyermeket
FELJOVETEL A KERTBőL
II. Csoport a kísgyermeknevelő az említettek szerint ldtja el afiirdőszobai
teendőket.
EBED I. Csopoľt ebédeltet
A kisgłeľmeknevelő gondozlźsi soľrendben iilteti le és ebédeltetímeg a
gyermekeket
II. Csoport ebédel
I. Csoport gondozdsi sorrend szerint ellútja afíirdőszobai teendőket, majd a
te r as zo n fo ly amat o s an fe kte ti le a gy e rme ke ket.
II. Csoport afent említettek szeríntfektet.
KELTES A keltős kisglermeknevelő ébredésisorrenďbenfelkeltí a
gy ermekeket. A délutdnos kísglermeknevelő a fíirdőszobai teendőket
folyamatosan lótja el.
UZSONNA I. Csoport
UZSONNA II. Csoport
rrszÜĺőnÉsA KERTBE szíikségszerintfiirdőszobaí teendők elldtósa,
szabad jútéka levegőn, kiizben a kísgyermeknevelő kiadja a gyermeket az érte

jövőfelnőtteknek.

Napiľend őszí-tavaszi I. em.

6-tól

BEVETELA

reggeles kisgyermeknevelőfogadja

a szobdba

éľkező

gyermekeket

&-tól8.30-í9 REGGELI A kisglermeknevelő gondozlźsi sorrenďben iłketíle

8.30-tól
g.30
g.40
9.50
9.55

és reggeliztet

meg a gyermekeket.
SZABADJATEK a csoportszobúban

rÍzoru,ą

rÉszÜĺonrsA KERTBE

A kisgleľmeknevelő gondozdsi sorrend szerínt
teendőket.
bai
fiłrdőszo
l.-es Csopoľt Időjdľdsnak megfelelően tjltijzet
II.-es Csopoľt ldőjúrdsnak megfelelően ijltijztet.
A két szoba púrhuzamosan ijltijztet
Szabadjútéka kertben
ellótj a

a

10.45

FELJOVETEL a kertbőI
I.-es Csoport A Csoportban

lévő első kisglermeknevelő gondozósi sorrendben

felmegy az első hórom głermekkel, vetkőztet, elldtja a

fiir dős zo b ai te en dőket.
A tdrs kisg1lermeknevelő gondozási sorrend szeríntfolyamatosan hoaafel a

11.00
11.30
11.35
12.00
12.05
14.30
15.00
15.05
I5.30-18.00-ig

gyermekeket.
II.-es CsoportAfent említettek szerínt indulfel a kertbdl.
EBÉD I. Csoport ebédeltet
A kísgyermeknevelő gonďozdsí sorrendben iiltetí le és ebédelteti meg a
gjłermekeket
II. Csoport ebédel
I. Csopoľt gonďozlÍsi sorrend szerint ellútja afiirdőszobai teendőket, majd a
t e r as zo n fo ly amat o s an fe kteti l e a g1l eľmeke ket.
II. Csoport afent említettek szerintfektet.
KELTES A keltős kisgyermeknevelő ébreďési sorrendbenfelkelti a
glermekeket. A délutános kisgyermeknevelő a fiirdőszo bai teendőket
folyamatosan ldtja el.
UZSONNA I. Csoport

UZSONNA I!. ýsoport

SZABADJATEK a csoportszobdban, közben a kísgyermeknevelő kiadja a
gyermeket az éľtej övő felnőtteknek.
Napirend téli I. em.

6.tót

BEVETEL A reggeles kisgyeľmeknevelőfogadja

a szobóba

érkező

gyermekeket.

&-tól8.30-ig REGGELI A kisglermeknevelő gonďozósi sorrendben ťilteti le

8.30-tól
9.30

10.40
11.00
11.30
11.35
12.00
12.05
14.30
b.00
15.05
15.20

és reggeliztet

meg a gyermekeket.

SZABADJATEK Ktizben
fiłrdős

zo b

TIZoRa

a kisgłermeknevelő sziikség szerint ellútja a
ai teendőket
A kisgyermeknevelő gondozlźsi sorľend szerint itatja meg a

sľęrme.leek,9t ,

KESZULODES AZ EBEDHEZ I. Csoport
rÉsztjĺcínÉs
AZ EBEDHEZ II. Csoport
A kisgyermeknevelő gondozúsi sorrend szerint

sajút glermekeinek igénye
s zeľint elldtj a a g ondo zás i feladato kat. (p elenkóz, pisiltet,mos dat)
EBED I. Csoport ebédeltet A kísgyermeknevelő gondozdsí sorrendben iilteti
le és ebéďelteti meg a gyermekeket
II, Csoport ebéďel
I. Csoport gondozdsi sorrend szerint elldtja afiiľdőszobai teendőket.
Időjdľásnak megfelelőenfeltiltiizteti, majď teraszon lefekteti a g1lermekeket.
il. Csoport afent említettek szerintfektet. A két szoba pdrhuzamosanfektet.
KELTES A keltős kisgłermeknevelő ébreďési sorrendbenfelkelti, sziikség
esetén levetkőzeti a gyermekeket. A délutdnos szobús kkgleľmeknevelő a
fiirdőszobai teendőketfolyamatosan lótja el. (pelenkdt cserél, pisiltet,mosdat)
UZSONNA I. Csopoľt A kisgyermeknevelő gondozlÍsi soľrendben iilteti le és

uaonnőztatja meg a gyermekeket.
UZSONNA !I..Csoport
SZABADJATEK kiizben a kísglermeknevelő kíadja a gyermeket az
felnőtteknek.

éľtejövő

31

Nawcs oport téli napiľendi e

6-tól
&-tól

BEVÉTEL A reggeles kísgyeľmeknevelőfogadja

a szobdba

éľkező

glterekeket.

8.30.íg REGGELI A kisgłermeknevelő gondozási soľrendben iilteti le, és reggelizteti

8.30-tól
9.45
10.45
11.05

meg gyleľekeket.

SZABADJATEK Ktizben
fiir dős zo b ai te en dőket.

rÍzonzl,ł. kísgyeľmeknevelő gonďozdsi

gyermekeket.

11.2s
12.00

12.05
14.30

15.00
15.05

1s.20.

soľľendszerint itatja meg e

.

rgszijĺőnEs AZ EB]łDHEZ l.-es csoport
rnszÜĺcjors AZ EBEDHEZ II.-es csoport

A kísgłermeknevelő gondozdsi sorľendben sajdt gyermekeinek igénye szerínt
e lldtj.a

11.20

a kisgyermeknevelő sziikség szerínt ellútja a

elen kdz, pisiltet, mo s dat)
ebédel A kÍsglermeknevelő gondozdsi sorrendben iilteti

a g ondozds i feladato kat.

EBED l.-es csoport

(p

le , és ebédelteti meg a głeľmekeket.
II-es csoport ebédel
I.es csoport gondozdsi sorrend szerint elldtja ofiirdőszobai teendőket,
időjúrdsnak megfelelőenfelölti)ztetÍ, majď a teraszon lefekteti a gvlermekeket.
II-es csopoľtfektet afent említettek szerint. a két szoba púrhuzamosanfektet.
KELTES A kettős kísgyeľmeknevelő ébredésisorrendben felkeki, sziikség
esetén levetkőzteti a gyermekeket. A délutúnos szobús kísgyeľmeknevelő a
fiirdőszobaí teendőketfolyamatosan lótja el. (pelenkdt cserél, písíltet,mosdat)
UZSONNA l-es csoport uaonnúzik A kísglermeknevelő gonďozlÍsi
sorrendben ĺiltetÍle, és uaonndztatja meg a g1łermekekeL
II-es csoport uuonndzik
SZABADJATEK Ktizben a kísgyermeknevelő kiaďja a gyermekeket az éľte

ji)vőfelnőtteknek.

Nawcsoport oszĺ _ tavaszi napírendie

6-fu,l

BEVÉTEL A ľeggeles kisgyermeknevelő fogadja a szobóba

érkező

gjłermekeket.

&-tól80.30-ig REGGELI A kísgyeľmeknevelő gondozlźsi sorrendben ĺilteti le, és reggelizteti
meg a gyermekeket
80.30-tól SZABADJATEKacsopoľtszobdban

g.30
g.40
9.50
9.5s
10.40

10.55
14.30

rÍzon,ąl

rÉszÜĺĺjorsA kertbe
A kisglermeknevelő gondozúsísorrend szeľínt ellátja a

fíirdőszobai

teendőket.
I-es cs op o rt ldőj drús nak me gfelelően öltiiztet.
I I- e s c s op o r t I dőj dr ds n a k me gfel elően ö ltii ztet
A két szoba pdrhuzamosűn ijlttjztet szabad jútéka keľtben.
FELJOWTEL a kertbdl. I. csoport A csoportban Iévő első kisgyermeknevelő
gondozási soľrenďbenfelmegy az első húrom gyermekével, vetkőztet, elldtja a
fiirdőszobai teendőket. A tdľs kísgyermeknevelő gonďoztÍsi sorrend szeľínt
folyamatosan hozza fel a gyeľmekeket.
II-es csoport Afent említettek szeľínt indulfel a kertbőI. Ebédeltetésu.a.mint
a télínapiľend.

KELTES

AZSONNA
15.00
15.30-tóI l8.00.ig SZABAD]ATEK a csoportszobdban. Közben a kisgyermeknevelő kiaďja
1Ą
)L

a gyermekeket az éľtejtivőfelnőtteknek.

Nawcsoport nvári napiľendi e

6.tól

BEVÉTEL A reggeles
gyermekeket.

kísglermeknevelő fogaďja

a

szoblÍba éľkező

&-tól8.30-ig REGGELI A kisgyermeknevelő gondozósi sorrend szerint elvégzi a
fíiľdőszobai teendőket (szíikségesetén öltöztet) Szabad jdték a levegőn.
9.30
TIZORAI a keľtben Kdnikula eseténfolyamatos ítatús.
10.45
Feljiivetel a kertből I. csoport A csoportbgn lévő kísgyermeknevelő hdrom
gyeľmekével gondozósi soľrend szeľint bejön a keľtből. Sziikség esetén
vetkőztet (kaľdígdn) Elldtja afíiľdőszobai teendőket. A túľskisgłermeknevelő
gondozlźsi sorrend szerint hoaa neki a többi glermekeket.
11.00
FELJOWTEL A KERTBÓL II-es csoport A kÍsgłermeknevelő az említettek
szerint ldtja el afiiľdőszobai teenďőket.
11.20
I-es csoport EBED A kisgyermeknevelő gondozlÍsi sorrendben iilteti le, és
ebédeltetímeg a gy,ermekeket.
11.2s
II-es csoport EBED
12.00
I-es csoport Gondozdsi sorrend szerint ellútja a fĺłrdőszobai teendőket, majd
a ter as zon fo ly amatos an fekteti le a gyermekeket
12.05
I l-es cs oport a fent említettek s zerint foly amatos an fektet.
14.30
KELTES A kettős kísgyermeknevelő ébredésisorrendben felkelti a
gyermekeket. A délutdnos kísgyermeknevelő a fiiľdőszobaí teendőket
folyamatosan ldtja el.
15.00
I. csoport UZSONNA
15.05
II. csoport UZSONNA
15.25
Késziilődés a Kertbe Sziikség szeľíntfiirdőszobaí teenďők ellátúsa. Szabud
jóték a levegőn. Kijzben a kÍsgyermeknevelő kiadja a g1lermekeket az érte
jövőfelnőtteknek.
C s e cs emő a n agv s zo

b

db

a

ős

zi-tav as zi

n ap

ir e ndi e

6.00-tól

A reggeles kisgłermeknevelőfogadja a szobdba érkező gyermekeket.
8.05-8.35-íg A kisgyermeknevelő gondozdsi sorrendnek megfelelően iiltetí le

9.35.kor
9.45-kor
10.25-kor

udvaron jútsuígyermekeit

a

gondozúsi egységen beliil dolgołí

ev e lő g o n do zds i s o r r e n dn e k me gfe l e lően kís éri fel.
kísgyermeknevelők gondozlÍsi sorrendnek megfelelően iiltetik

kis gy e rme kn

11.05-11.35

és

reggelízteti a szobdban lévő głermekeket.
A kisgyeľmeknevelő gondozúsi sorľendnek megfelelően tízóraíztatja meg ű
j útékb an lévő gł erme ke ket.
Készíilődésa keľtbe, A kisgyermeknevelők gondozdsi sorrendnek megfelelően
elvégzik afiirdőszobai teendőket, tjltijztet. Szabad játék a levegőn.
Feljövetel a kertből. A gondozdsí sorrend szerinti első kisgyermeknevelő
elindul gz első 2-3 gyermekével. Vetkőzet, elvégzíafiirdőszobaí teendőket. Az

A

ebédeltetik meg ű gyermekeíket.

le

és

11.3S-kor A kísgyermeknevelők gondozúsÍ sorľendnek megfelelően elvégzik a

fiźrdőszobai teendőket, ijltöztetnek és fektetnek a teľaszon.
keltős kísgyermeknevelő ébreďési sorrendben kettesével beviszi a két
csoport gyermekeit és levetkőztetÍ őket. A đélutdnosszobús kísglermeknevelő
elvégzi a fiirdőszo bai teenďőket.
15.05-15.3S-ig A kisgyermeknevelők gondouÍsi sorrendnek megfelelően íiltetik le és

14.30-kor A

uzsonndztatjdk meg a szobdban lévő gyeľmekeket.
JJ

15.35-18.00-í9 Szabad jdték a szobdban. A kísgyermeknevelő kiaďja az érte jiivőfelnőttnek.
A gondozltsi egységen beliil két csoport közt pórhuzamos a napirend, öt perc
kiilönbséggel, A gondozlźsi míÍveleteket a kísszoba kezdÍ.
Csecsemő kisszoba őszi napirendie

6-től

A reggeles kisgłermeknevelőfogađjaa szobdba érkező gyermekekeĹ
kisgyermeknevelő gondozdsi soľľendnek megfelelően iilteti le és
ľeggeliztetía szobóban lévő głermekeket. Az ijlben evő gyermeket az asztalnúl
iilők utún eteti meg.

&-tóI8.30-í9

A

8.30-től

Szabad jútéka szobúban, kijzben a kisgyermeknevelő sziikség szerint elldtja a
fíir dős zo b ai te e n dőket.

9.00

A 15 hónap alatti

g1lermek ígényszerínti altatdsa

a

teraszon. A

kisglerme kneve lő elvégzi a fiiľďőszo b aí teenďőket, ö ltözteti ěs fe ktetL
kísgłermeknevelő gondozlźsísoľrendnek megfelelően tíaíraiztatja meg a
jútékban lévő głerekeket.
9.40
Késziilődésa kertbe. A kisgyeľmeknevelő gonďoaźsi soľľendnek megfelelően
elvégzíafiirdőszobai teendőket, iiltijztet. Szabaď jútěk a levegőn.
A kisgyermeknevelő fennmarad az alvó kisgyermekekkel
A kínt alvó gyermekeket behozza a kísgyermeknevelő és egł karba-vétellel
9.50
levetkő7tetí, sziikség szeľint elvégzi a fiirdőszobai teendőket, majd a
megtíaíraiztatja.
10.20
Feljiivetel a kertbđI.A gondozásí sorrend szerint első kisgyermeknevelő
elíndul a az első 2 gyermekével. Szíikségesetén vetkőztet, elvégzi a
fiirdőszobai teendőket. Az udvaľon játsaí gyermekeít a gondozlÍsi egységen
beliil dolgozó kísglermeknevelő gonďozdsi sorrendnek megfelelően kíséľifel.
1l-től 11.30-ĺ9 A kisgłermeknevelők gondozdsí soľľendnek megfelelően íiltetÍkle és
ebédeltetik meg a głermekeiket.
1I.30
A kisgłermeknevelők gondozlÍsí soľrendnek megfelelően elvégzik a
fiirdős zo b ai teendőket, ö ltö 7tetnek és fe ktetnek a teľas zon.
12.00
A iilben evő g1lermeket az asztalnúl iilők utdn egl kaľba.vétellel ldtja el.
E lvég zí a fiiľdős zo b aí teendőket, eb édelteti, ij ltö zteti és fekteti.
14.30
A keltős kisgyermeknevelő ébredésisorrendben kettesével beviszi a két
csopoľt gyermekeit és levetkőzteti őket. A ďélutúnos szobtts kisgyermeknevelő
e lv ég zí a fiir ďős zo b ai te e ndőket.
1í-tdl l5.30-ig a kisgłeľmeknevelő gondozúsi sorrendnek megfelelően iilteti le és
ursonnóztatja meg a szoblźbun.lévő glermekeket. Az ölben evő gyermeket az
asztalnúl iilők utún egy karba-vétellel végzi el afiirdőszobai teendőket és etetí
meg a g1łermeket.
15.30-tól 18-ig Szabad jdték a szobdban. A kisgłermeknevelő kiaďja a gyermeket sz érte
jövőfelnőttnek. A gondoztźsi egłségenbeliil u két csoport ktizt púrhuzamos a
napirend, öt perc kiilönbséggel. A gondozúsíműíveleteket a kísszoba kezdL

9.30

A

Csecs emő kisszo ba tavaszí napiľendi e

6-tól

$-tól 8.30.-ig

8.30-tól

A reggeles kisgyermeknevelőfogadja a szobdba érkező gyermekeket.
A kisgyermeknevelő a gondoaÍsí sorrenďnek megfelelően íilteti le és
ľeggelizteti a szobúban lévő gyermekeket. Az tjlben evő gyermeket az

asztalnúl iilők atún eteti meg.
Szabad jdték a szobdban, kijzben a kisgyermeknevelő a sziikség szerínt ellútja
a

fiłr dős zo b ai

te

enďők et.
5+

9.00

A 15 hónap alattí gyermek igény szerinti

9.30

A

9.50

10.20

altatása

a

teraszon. A

kis gy ermekneve Iő elvěgzi a fiirdőszo b ai teendóket, öltöztet és fe kteĹ
kis gy ermeknevelő gondozdsi s o rrendnek me gfelelően elvégzi a fĺirďőszo

b

ai

teendőket, öltiiztet. Szabad jútéka levegőn. A kisgyermeknevelő fennmarad
az alvó kisgłeľmekkel
A kint alvó gyeľmeket behozza a kísgyermeknevelő és egy karba-vétellel
leveÍ,kőzÍ,eti, szťiksěg szeľint elvégzi a fiirdőszohai teendííket, majd
megtíaíraiztatja.
Feljiivetel a kertből. A gondozósi soľrend szeľínti első kisgyeľmeknevelő
elindul az első két gyeľmekével. Az udvaron jdtsuí gyermekeit a gondozlisi
egységen b eliil dolgouí kis głermeknevelő gonďozási sorrendnek megfelelően

kísérífel.

1ĺ-tdl Il.30-ig A kisgyermeknevelók gondozósí sorrendnek megfelelően iiltetik le és
ebédeltetik meg a gylermekeiket.

A

kísgĺeľmeknevelők gondozdsi sorrendnek megfelelően elvégzik a
fiirdőszobai teendőket, iiltöztetnek és fektetnek a teraszon..
12.00
Az iilben evő gyermeket az asztalnúl iilők utón egy karba.vétellel lótja eI.
Elvégzíafiirdőszobai teendőket, ebéďelteti, öltijztetí és fektetL
14.30
A keltős kisgyermeknevelő ébredésisorrenďben kettesével beviszi a két
csoport gyermekeit és levetkőzteti őket. A délutdnos szobds kísgłermeknevelő
e lv ég zi a fiir dős zo b ai te en dőket.
1s-től 15.30-í9 A kisgyermeknevelő gonďozltsi sorľendnek megfelelően ĺilteti le és
uzsonndztatja meg a szobóban lévő gyermekeket. Az ijlben evő gyermeket az
asztalndl iilők utdn egy karba-vétellel végzi el afiirdőszobai teenďőket és eteti
11.30

meg a gltermeket.

A kisgleľmeknevelő kiadja a głermeket az érte
jtivőfelnőttnek. A gondozlźsi egységen beliil a két csoport közt pórhuzamos a
napiľend, iit perc kíilönbséggel. A gondozúsi míiveleteket a kisszoba kezdL

15.30-tól 18-ig Szabad jdtěk a szobdban.

Cs ecs emő kíss zo

b

a nv dľi napirenďi e

6-tól

a Reggeles kísgyermeknevelőfogadja a szobúba érkező głeľmeket.
a
$-tól8.j0-íg kÍsgyermeknevelő a gondoztÍsi sorrenđnekmegfelelően iilteti le és reggelizteti
a szobúban lévő gyeľmekeket.
Késziilőďés s kertbe. A kísgłermeknevelő a gondozdsi sorrenďnek
8.30
megfelelően elvégzi a fiirdőszobai teendőket, szĺikségesetén ijltiiztet. Szabad
jlźtéka levegőn.
A kisgyermeknevelő megtíairaiztatja a gyermekeket. Kdnikula esetén a
9.45
k is gł e r me kn ev e lő 9 ó r útó l fo ly amato s an kín dlj a fo ly adék kal a gy e r me ke ket.
Feljövetel a kertbdl. A gondozdsi sorľend szerínti első kisgłermeknevelő
10.30
elindul az első 2 gyermekével. Sziikség esetén vetkőztet, elvégzíafiirdőszobaí
teendőket. Az udvaron jdtsaí gyermekeít a gondozósi egységen beliil ďolgoaí
kisgyermeknevelő gondozási sorrendben megfelelően kísérifel.
I1.10.tdl 11.40-ig A kisglermeknevelő a gondozási sorrendnek megfelelően iiltetik le és
ebéďeltetik meg a gylermekeíkeL
A kisgyermeknevelő a gondozdsí sorľendnek megfelelően elvégzi a
11.40
fiirdőszobaí teendőket és fektetnek a teraszon.
A keltős kisgyermeknevelő ébredésísorrendbenfeladja a gyermekekre a cipőt
14.30
ěs kettesével bekíséria két csoport gyermekeit. A délutúnosszobtts
kis gy er me k n ev e lő e lv ég zí a fii r d ős zo b ai te en dők et.
1s-tdl l5.30-ig A kisgyermeknevelő a gondozúsí sorrendnek megfelelően iilteti le és
uzsonndztatja meg a szobúban lévő głermekeket.
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15.30

Késziilődés a kertbe. A kísglermeknevelő sziikség szeľint elvégzi ű
fiiľdőszobai teendőket, sziiksěg esetén a gondozúsi soľrenďnek megfelelően

iiltöztet. Szabaď játék a levegőn.
15.30-tól 18-igA kisgleľmeknevelő kiadja a gyermeket az éľtejövőfelnőttnek.
A gondozltsi eglségen beliil g két csoport kiizt párhuzamos a napíľenď, t)t perc
kĺilönbséggel. A gondozósi míĺveleteket a kísszoba kezdi.
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A bĺjlcsődétl876-ban építettékYbl Miklós tervei alapjźn. Az intézmény|877-ben
meg kapuit a kisgyeľmekeket nevelő családok előtt. A bölcsőde kezdetekben a

nyitotta
szegény
családok szźtrrlźtrajelentett nagy segítséget. Jeles történelmi személyiségek, mint Feľenc
József és Erzsébet királyné fővédnökei voltak azBlső Pesti Bcjlcsődei Egyletnek.

Bölcsődénk

a

folyamatosan széptilő és

megújuló varosnegyed szívében
helyezkedik el. A sok modeľn épület
közĺjtt biiszkén viseli hagyományos
külsejét, mely tökéletes harmóniában áll
az iú épiiletek sokaságában, megotizve
fontossága funkcióját és egyediségét.A
tradiciő' a hagyomány tisztelete a szülők
és az itt dolgozók szźlmára is meghatározó
éľték.

A lakossdg

iisszetételébenjelentős vákozús zajlik. Egyre több Jiatal költijzik a nyiiagő és
liiktető városľészbe. Ezekre, a ftatalokra potenciálís szĺilőként tekůnthetĺink. Ez kihatússal
lesz bölcs ődénk jövőj ére.

A

sziilők többsége magasabb ískolai végzettségíĺ,értelmíség.A csalúdokat jellemzi a

tudatossúg,fontos szdmukľa a nyitottslÍg és a gyeľmek- emberközpontúsúg.

Az

épület a padlásteret is be|eszźlmítvahiĺľomszintes. Az alagsoľi ľészentalálhatók a
kiszolgáló helyiségek, a fozokoĺyha, a mosoda, akazźrlhźz,aku|oĺboző rak<tarak, atárgya|ő
(kĺinyvtár), a só szoba, a múzeum és az oltozők helyiségei. A bölcsodéheztartozik egy tágas,
ősfás. zártudvar.
A gyeľmekeket hat csopoľtszobában neveljfü és gondozzllk' A napi munka szervezéséné|
fontos szempont, hogy a szobĺíknem közvetlen keľtkapcsolatosak. A két csoport egy
gondozási egység, így esetenként a kisgyeľmeknevelőnek három részterĺ.iletrekell iľanyítani a
figyelmüket. Három csopoľtszobánk utcafrontos, harom pedig belső, záĺtkertre néz. Szobáink
tágasak, világosak.
Bĺjlcsődénkben a nevelés' gonđozáseszközei

szakrnailag tudatosan

tervezettek,

pedagógiailag célszenien kialakítottak,

megfelelnek a mai, modem kisgyeľmeknevelés

elvaľásainak.

A

szobák

beľendezése
hangulatos, otthonos,

gyeľmekközpontu,
esztétikus. A játékeszkĺizök a gyermekek
életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi
szintjtiknek, valamint a szaJłnai ęlőíľásoknak
megfelelően vannak összeválo gatva.

Bölcsődénk alagsorában talá|hatő a Bölcsőde Múzeum, melynek a látogatottsága töretlen.
an
)I

A

Bölcsőđei Múzeum bemutatja a szakma múltját és jelenét. Lehetőség nyílik aĺĺ:a,hogy
źtfogőan lássuk a kezdeteket és azt, hogy jelenleg hol tart a szakma. A múzeum az áIlandő
kiállításon tul időszaki kiállítással is gazđagítjaalátĺĺva\őt. Ezen kíviil szakmai kcinyvtáľ is
ľendelkezésre áll az ideláto gatők szźlmfu a.

Az tinnepeknek minden embeľ életében,így a kisgyeľmekek életébenis különleges
jelentősége van. Az iinnepek szorosabbá filzik az összetartozás élményét.Tudjuk, hogy az
igazi nagy ciröm, a nagy iinneplés csaláđikörben éri a gyereket, azonban felađatunknak
tekintjtik felkészíteni a gyeľmekęket az tinnepre, és a családitól eltérő közösségi Ĺinnep
meghitt hangulatát egyiitt átéŁfi.
A születésnapokat, névnapokat minden kisgyermek esetében megiinnepeljük. A'tinnepelt ül
az asńa|nál a fő helyen, k<lzösen énekelve köszĺintjtik, majd a sziilinapos gyermek elfujja a
gyertyát.
Faľsangi mulatságot a délutáni órakban taľtjuk meg. A jelmez viselésę a gyeľmekęknek nem
ktitelező. A szülők sztnnáĺa is nyitott ez a déIután.
Húsvétiinnepléséľebölcsődénk udvarlín keľĹil soľ. A gyeľekek mindig nagy lelkesedéssel
keľesik az udvaľon elľejtett csoki tojásokat.
Anyák napja alkalmából a gyerekek
valamilyen apľósággal lepik meg a szüleiket.
Gyeľmeknapi iinnepségiink alkalmából
feldíszítjiikaz uđvart,aprő süteménnyel,
üdítővel vendégeljiik meg a gyeľekeket, és

hozzátartozóikat. Ezen a napon búcsúztatjuk
az őv o dába menő gyermekeket.

Mikulást is mindig nagy izgaLommal vátjźl< a
gyermekek, aki ajanđékokathoz magával. A
gyerekek dalokkal, mondókákkal üdvözlik a
Mikulást.
Kaľácsoný a feldíszített fenyőfa körĹil énekekkel, versekkel tinnepeljfü meg. A hangszeľen
játsző kolléganők zenélésiikkel emelik az iinnep fényét.

A

A

b ö l c ső de

i

-

tuli szol gáltatások
időszakos gyermekfelĹigyelet,
sószoba,
bölcsőde kóstolgató,
családi délutanok.

alap e||źtás okon

b<jlcsődei csoport

:

iiľes féľőhelyeire van

lehetőség felvenni

az

időszakos
gyeľmekfeltigyeletet igénylő gyeľmeket. A szülő igényeinek megfelelően, akaľ a hét minden
napján pźr őráĺagyeľmekéta bolcsőđérebizhatja.A szolgáltatásért térítésiďíjatkell fizetni.

Bölcsődénk alagsoľában lehetőség van az őszi és téli hónapokban a gyeľekek szźnnźra
pľevenciós célból a sószoba igénybevételére.A szoba levegője a légútibetegségben
szenvedők kozérzetét teszi jobbá, életminőségüket jelentősen javítja. A csopoľtok előľe
megtervezett beosztás szerint veszik igénybe a sószobát. A ,,kúrď' 10 napos, minden nap
emelkedik az ott eltĺiltott idő hossza. A sószobában való tartőzkodás alatt a gyerekeknek
lehetőségtik van a játéI<ra és a ,,labdatóban'' való ugtá|ásra.

Biilcsődénkben kiemelkedően fontosnak taľtjuk a sziilőkkel a korrekt, paľtneri
egyiittmíÍkijďést, Az egyiittmííkiidésfeltétele a kölcstintis bizalom, az őszinteség, a hitelesség,
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a személyes hangvételí,í(de nem bizalmaskodó), tapintatos, folyamatos kommunikóció, az
ínformúció megosztdsa. A csalúd és a biilcsőde kijzijtt kialgkult partnerí kapcsolat segíti a
gyermekek haľmoníkus fejlőďését. A sziilő ismeri legjobban gyermekét, ísy ő tuďja a
legjobban közvetíteni gyermeke szokósait, igényeít,sziikségleteit, ezzel nagymértékben
segítve u kisglermeknevelő munkójót az egłénibdnúsmód kialakítdsóban.
Kisgyermeknevelőink tapasztalt szakembeľek, akík szaktudásukkal, tapasztalataikkal segítik
a s ziilőket gyermekeik nevelés ében.
A kapcsolattartúsnak, tájékoztatúsnaktiibb formája van. Mivel mindegyík mús- mús
szerepet tiilt be, célszeríímínéltiibbet alkalmazni kijzíiliik.

A családoknak

a b<jlcsőde mindennapjaiban va|ő résmételéretovábbi lehetőségek is vannak:

kóstolgató'' lehetőségét a bölcsődei beszoktatás előtt ajánljuk
fel a szülőknek és kisgyermekfü számára. Heti 2 alkalommal 10-11h-ig az udvarcn
biaosítjuk ezt a|ehętoséget. A ,,bölcsőđe kóstolgató'' segíti a beszoktatást, hisz a gyerekek a
beszoktatás első napjrán máľ egy ismert kömyezetbe éľkeznek,a hely mar ismerős és nem
idegen szĺĺmukľa.
IntézményĹinkben a ,'bölcsőde

Hagyományaink kozött szeľepel, - a bölcsődei élet, kĺizcĺsségi,tárnogatő funkcióját
kihasználva, - hogy rendszeľesen szerveztĺnk csaláđidélutĺĺnokat.Családi jźtsző délutánt
évente tĺibb alkalommal taľhmk. Ezeken a napokon uzsonna után a szülők, nagyszülők,
testvérek a csoportszobában có idő esetén, az udvaľon) egy vidám, tĺnfeledt játékban
vehetnek ľésztgyermekeikkel kĺizösen. A családi napokon igyeksziink kĺizös kreatív
tevékenységekľeösztĺjnözni a gyermekeket, és szüleiket. Közĺis gyurmźnźs,ragasztás, éneklés
keretében.

Biilcsődénkben töreksziink a gyermekek napírendjének jól szervezett, folyamatos és
rugalmas kialakítúsdra,mely Jiglelembe veszi a gyermekek ígényeit,sziikségleteit, ezdltal
megteľemtve a nyugodt, folyamatos nevelés, gondozás fekételeit, annak megvalósítdsdt, így
biztosítva saÍ'mukra a bíztonságot, kíszúmíthatósdgot, aktivítóst és az ijnúllósodds
lehetőségét.

A

csoportokban, a napírenden beliil űz egyes gyeľmekek egłéníigényei úgy vannak
kíelégítve,hogł kiizben a csoport életében is áttekinthető rendszeľ van, a gyermekek
tlÍjékouídnaka vúľható eseményekről (isztdlkodás' étkezés,alvds) nincs felesleges
vóľakozdsi idő. Ez egłben a csopoľt belső nyugalmút is biztosítja.
A napirend kialgkítúsdnál a kisglermeknevelők Jigyelembe veszik a głermekek életkorút,
fejlettségét,egyéni sziikségleteit, otthoni életét,életritmusdt, az adott évszakot és időjdrdst, a
csoportlétszúmot, a tdrgli és személyifeltételeket és egyéb tényezőket (pl. a biilcsőde nyitdsa,
aÍrúsa,stb.). Lényegesnek tartjuk o jó munkaszervezést, a kisegítő személyzet _ technikai
dolgozók, élelmezésben dolgozók - összehangolt munkdjdt.

Napirend
06.00

_ 08.00 Gyermekek

08.00

-

bevétele,
szíłkségszerint ĺľChaszndlat, kévnosds,

08.30 Reggeli

GYERMEKEK

B EVE

TELE s ZÜNE TE L !

08.30 _ 10.00 Gyeľmekek bevétele

szabadjúték

jó idő esetén az udvaron
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rossz idő esetén a szobóban
10.15 Tízlírai
ILJ5 _ 1l.30 Szabaďjdték
jó idő esetén az udvaľon
10.00 _

11.30 _

12.00

rossz iďő esetén a szobdban

12.00 łľChasznúlut, kéanosús
Ebéd
Fogmosás

_ 15.00 Csendes pihenő

15.00 _

I5.15 Ébresztő
cip óh ílzds, ĺľCh as zndlat, kézmo s ds
15.15 - 15.30 azsonna
15.30 _ 18.00 Szabaďjdtěk
Gyermekek haza addsa
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út 1.

Kerepesi iłt és Szźz;ados út sarkán, egy 3 emeletes éptilet fél emeleti szintjén helyezkedik el.
Az épiilet a múltban Anya és csecsemőotthonként mfü<jdött, jelenleg az eme|eten iľodfü,
illetve a Katolikus Egyházhivatala ta|áIhatő. Uđvarunkat hatĺíľoljaa Stróbl A. Művésztelep és
a Római Katolikus Egyhaz keľtje, ahonnan a dús növényzet biĺosítja számunkľa a friss
levegőt. Az uđvarta lépcsősoľon at lehęt megk<izelíteni. IntézményĹinkkönnyen
megközelíthető : autóbusz, trolibusz, villamos, metró Stadionok megálló.

Fontosnak taľtjuk az iinnepekľe való késztilődést, az ĺinnepek megismeľtetését.Korosztályuk
szintjén a hagyományok bemutatásźi. Az tinnepek hangulatahoz a szíikebb környezetiik
dekorációjával is mindig hozzájáĺuhlĺlk. Tiszteletben taľťva a család hagyományait:

o
o
o
.
.
o
.
o

születésnap,
faľsangi jelmezes bál délelőtt, fänk sütéssel,
húsvét, tojáskeľeséssel és locsolkodással,
aÍIyáknapja, ének, mondóka,
gyeĺmeknap, kĺeatívgyermek parti a keľtben,
búcsúzása bölcsődétől, kĺjzĺjscsaládi délután,
Mikulás varás, dalok, mondókák,
Advent , vźrakozás a karácsony tinnepére, díszek kézmúves foglalkozások,
mézeskalács sütés és aiándékozás keretében.

A

játéktevékenységekszéles skálája bölcsődei munkánk leghatékonyabb eszköze, arle|y
segíti a kisgyermeket megismertetni az őt k<jľiilvevő vi|ággal. Elősegíti az étze|mi, értelmi és
41

a biztonságos nyugodt játék
gyeľmeket a taľsakkal toľténő örömteli együtt
jétszásban, egymástól helyes viselkedési foľmfü megtanulásában. A tiirelem, a birtoklás és
tulajdonlás helyes elfogadásanak folyamatában is nevelő, támogató szerepe van.
Fontos, hogy a játékot kísérjeosztoĺués,dicséret és ötletadás a gyeÍmeknevelő részérőI. A
gyermek kéréséľe
legyen megoime, megmutatva, ätađvaa szĹilo szćlmćttaasaját,,alkotása''.
szociális fejlődésfüet. Kisgyeľmeknevelőink feladata

feltételeinek megteľemtése. Segíteni a

Feladataink sorába tartozík a zenei nevelés, az éneklős játékok sokasága által nagyon sok
ĺjrömet kĺizvetítiinka kisgyeľmekek felé. A szeretetet és biĺonságot jelentő nevelő hangja
dúdolgatva, énekelve még kedvesebbé lesz a gyermek szźlmźra.Dúdolgatva lehet a gyermeket
megnyugtatni és elaltatni is. Enekelve játszan,tomázĺi, iinnepelni mindig öľtjmteli élmény.

A

b ĺj lc s ő de

i

-

a|ap e||źttáso kon tul

i

szo l gáltatások

:

időszakos gyermekfelügyelet,

-,,Pa|ántď' családidélután,

Előzetes bejelentkezés után töľténik az idoszakos gyeľmęk felĹigyelet. A bölcsőde tires
díj ellenében vehető igénybe ez a szolgźitatás. Segítség a családoknak,
férőhelyén, téľítési
hogy ha\aszthatat|an ügyek intézésébensegítséget kapjanak gyeľmekiik biztonságos
elhelvezéséhez.

Bölcsődés és óvodás gyermekek és szüleik részéreoktóbeľtől maľciusig szombatonként 15:00
18:00 között keriil megrendezésľe a ,,Palántď' családi délutan. Kreatív foglalkozások a
nagyobb gyeľmekek szźtrlźra,illetve mozgásfejlesńő játékok az apróbb gyeľmekek ľészére.A
sziilőknek itt alkalmuk nyílik a bölcsődei élettelmegismerkedni.
. Korai fejlesztő pedagógus előadásai szĹilők számźna, hasznos segítségetad a
családoknak.
o Van lehetőség pszichológus előadását hallgatni kül<jnböző témakörĺjkben.
. Pszichológussal lehetőség van egyéni konzultációľa is.
A részvétel,,Pa1ántáknak'' kísérővel đíjta|anl

_

Hangsúlyt fektetiink a csalúd és a bölcsőde jó kapcsolatóra. A gyermek harmonikus
fejlődése érdekében fontos a partneri egyĺittműĺköďés, a sziilők megfelelő tlÍjékoztatdsa
gyermekiik biilcsődeí életévelkapcsolatban. A gyermekek sziileivel napi kapcsolattaľtásban
vagyunk.
Igény szeľint kisgyermeknevelőink szaktuddsukkal, tapasztalutaíkkal segítíka szĺłlőket
glermekeik nevelés ében.

A

k ap c s o latt artú s n a k, tdj éko zt at ds n a k tö

b b

fo r múj a v an :
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- csaláďlótogatás, - napi beszélgetések, érkezéskor,hazamenetelkor, - sziłlői értekezletek, faliúj s dgon kii zérdek ííhírek, - ĺizenő fiizet.

A napiľend megkönnyíti

a g1łermek tájékoaíddsát, előre ldthatóvd teszi szdmára a gondozđsi

A gyermek kiizösség napírendjében
az egłéniszĺikségleteket és ĺgényeket ís Jigyelembe kell venní. Szdmolni kell az otthoní
kiiriilményekkel és az otthon tłirténteseményekkel js. A gyermekek életkoľdnak
előrehaladúsdval vúltoznak a szükségleteik és ígěnyeik, amiket figłelembe kell vennL
Csopoľtjaink napírendje az évszakok vóltakozósúval is mődosul. Emigtt ís szĺikséges a

műíveleteket és ezzel könnyebbé teszi az alkalmazkodúst.
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ir e n d

d

l l an d ó, fo ly amato s, r ug

almas v dlt oztatds a.
Nvdri napirend

Folyamatosan érkeznek a głermekek.

6:00
8:00 8:20 -

A sziilő

iiltiizteti, mosdatja a

g1lermekét. Kézmosds utdn a glermekek a szobában jdtszanak.
Reggeli. Minďig azonos sorrendben iilnek az asztalhoz a gyeľmekek.

8:40
9:00 Jdték a

szobdban,

a

g1lermekek sziikség szerint haszndlhatjók a

fíirdőszoblźt.
9:00 - 10:50 Levegőzés, udvarí jdték, a biilcsőde kertjében jdtszanak a gyermekek.
9:50 - 10:00 TíaíľaiA reggelizés szeríntísorrendben kapjdk meg a gyermekek a
głiimölcsöt/íidí,tőt. A nagl melegben a gyermeket tiibbsziiľ kell víuel, iidítővel

kíndlní!

10:50

- 11:30 Feljiinnek

a

gyermekek

a kertből.

Vetkőznek, pelenkózás' yĺ/C

haszndlat, kézmosás. Ebédig a szobdban jdtszanak.
11:30 - 12:00 Ebéd. Mindig azonos sorrendben iilnek az asztalhoz a gyermekek.
I1:50 - 14:30 Csendes pihenő.
14:00

-

15:00

Ébredésisorrendben kelnek a głermekek. PelenkózlÍs, WC

haszndlat, kézmosds. A fiirdőszoba haszndlat utón a gyermekek a szobdban
jútszanak.
15:00 - 15:20 azsonna. A reggelizés, a tíuíraiztatds,ebédelésszeľíntísorrenďben
ülnek az asztalhoz a gyermekek.
15:20 - 18:00 Levegőzés, udvari jóték' a bölcsőde kertjében jdtszanak a gyermekek
hazamenetelig.
Télínapirend

6:00
8:00 -

8:40

8:20.9:40

Folyamatosan érkeznek a gyeľmekek. A sziilő iiltözteti, mosďatja gyeľmekét.
Kézmosúsutdn a gyeľmekek a szobúban jótszanak
Reggeli Mindig azonos sorľendben iilnek az asztalhoz a gyermekek.
lútéka szobóban, a gyermekek sziikség szeľínt hasznólhatjdk a
fiiľdőszobdt.

Tízlírai.A reggelízésszerinti soľrendben kapjdk meg a gyeľmekek ű
gyíimölcsöt/íidítőt.
9:50 - 10:20 Késziilődés, tiltiizkiidés az udvarí jútékhoz_megfelelő idő esetén.
10:00 - 10:50 Az udvaron jdtszanak a gltermekek.
10:50 - 11:30 Feljtinnek a g1lermekek a kertből. Vetkő7nek, pelenkáuźs, ĺľC_ hasznúlat,
kézmosós. Ebédig a szobúban jútszanak.
11:30 - 12:00 Ebéď. Mindíg azonos sorrendben iilnek az asztalhoz a gyermekek.
1I:50 - 14:30 Csendes pihenő.
14:00 - 15:30 Ebredési sorrendben kelnek a gyeľmekek. Pelenkúzús, WC _
9:40 -

9:50
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hasxndlat, kézmosds. A fiirdőszoba haszndlat utdn a gyermekek a szobdban
jdtszanak.
I5:30 - 16:10 Uzsonna. A reggelizés, a tízlíraiztatús,ebédelésszerinti sorrendben
ülnek az asztalhoz a gyermekek.
16:10 - 18:00 A szobúban játszanak a gyermekek,folyamatosan tdvozva hazamennek
a gyermekek a biilcsődébőL
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11.6 TÜcsor.l,ł,xBolcsoln
1084 Buđapest,Tolnai Lajos u. 19.

Férőhely:74 fő

Épületiink a Csarnok negyed és a Népszínhtz negyed kĺjzĺittirészen helyezkedik el.
Térségtinkátlagos fejlettségrĺ teľületen taláIhatő, ahol jellemzőek a 4-6 eme|etes siĺrűn
beépített,kĺizepes és jó állapotu béÍházak. A lakosság összetételére a váItozatosság, a
sokszínűség' a vegyes tarsadalmi rétegződésj ellemző.

Bölcsődénk 2 szintes újépítésri
épület, mely nagyon jó fényviszonyokkal ľenđelkezik.

6 gyeľmekcsopoľtunk van, 2 _ 2 kisgyeľmeknevelővel, akik szeretetteljes, biztonságos

és

baĺátságos légköľben gondozzźk a gyermekeket. Zárt, nagyteľĹiletű udvarunkľa közvętlenül a
csopoľtszobából mehetnek ki a gyeľmekek. A játszőkert gumiburkolattal borított, korszeríĺ
keľti játékokkal ellátott.

A

Bĺjlcsődénk sószobával ľendelkezik hasznáIatźra, mely segíti a |égzőszervi betegségek
megelőzését, illetve a tiinetek enyhítését.

A kieglensúlyozottfejlődés éľdekébenszoros kapcsolatot tartunk

a szíilőkkel. Afolyamatos
tájékoztatdst a kísgyeľmek fejlőďésérdl alapvetően fontosnak tartjuk, mert íg1ł
lehet a kisglermek nevelésétszemélyre szólóan kialakítani és a csalúdokat bevonni a
hatékony munkúnkba.
A tójékoztatús a kisgylermeknevelők részéľől:őszinte, hiteles, személyes a g1lermeki jogok
tiszteletben tartósa mellett.
B<jlcsődénk nyitott a szülők számára. Minden lehetőséget megadunk, hogy jobban
megismerj ék az intézményben folyó munkát.

és kölcsi)nös
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Kap

cs o

latt art ús fo rmdi :
. Napi beszélgetések reggel-délutún a

. Hir detőtltb ldra

kůh ely

sziilőkkel

ezett ínfo rmdció k.

Kisgyermeknevelők vezetik (l gyeľmekről, mely folyamatos
tójékoztatdst nyújt a sziilőnek. Fontos s7empontunk, hogl afeljegyzések konkrétak

. Üzenő

fiizet:

és eglénľe szabottak legyenek.

- Csalddlátogatds: Minďen gondozlÍsba vett gyermekhez előre egleztetett időpontban
e llúto g atn ak a kis gł eľme kn ev elők, mely r dl ír ús o s fe lj e gł zés t k ě s zíten e k.

- Sziilői értekezlet: Évente2 alkalommal taľtrrnk intézményĹinkben szülői éľtekezletet,
melynek témái:,,óvodába megyek'',,,Bölcsődés leszek!''
megyek'' szülői értekez\etet áprilisban tartjuk melyre meghívott vendég
Az
',ővodába
a Koszorú napközi otthonos óvoda vezetóje, A szülők nagyon hasznos dolgokat
tudnak meg az óvodai beiratkozással kapcsolatosan, illetve lehetőségfü van
félelmeik elo szlatásaľa kéľdéseketfeltenni.

A

,,bölcsőđés leszek''szülői éľtekezletetáIta|ában júliusban taľtjuk, szintén nagy
sikeľľel. A szülői értekez|et után lehetőségük van a leendő gondozónőkkel
megismeľkedni, beszélgetni, betekintést nyemi a majdani csopoľtszobába. EzáItal
maľ nem lesz idegen a beszoktatáskor va|ő talá|kozás.

- S ziilőcs op oľtos b es zélg etés e k.
-

Nyíltnapok: Kétszer taľtunk egy évben nyíltnapot gyermeknapkor és kaľácsonykor.
Nagyon kedvelt ez a kapcsolattartási forma, mert kĺjtetlen beszélgetésekkapcsĺín
fontos információk is gazdát cserélnek. Az ünnepek alkalmával mindig sikeľĹil
örĺimet szerezli a családoknak, nagyon jó látni a sok kisgyermek mosolyát.

kisgyermeknevelők ftglelemmel kíséľika ľdbízott kísgyermek
eltérő vdltozúsokat, úllapotokat.
pszichoszomatikus fejlődését, felísmerik az egésuégtđl

Bijtcsődénkben

a

A

szobdk berendezése hangulatos, megfelelnek a maí kor elvdrúsainak. A jdtékeszköztik a
głeľmekek életkoľisajátossdgainak és egénifejleuségi színtjiiknek megfelelő.

46

A

kisgyermekek zenei fejlesztése is munkfü része. Kisgyeľmeknevelőink jelenleg furulya
oktatáson vesznek' részt ahol Kođály-módszeľ szerint tanulnak. Tudásukat felhasználva
igyekeznek megismertetni a kisgyermekekkel a zene örömét sokszínűségéta magyat kultuľa
hagyomanyait, népdalait, mondókáit.
gát|ásaik feloldódását, mozgás
A zene elősegíti a gyermekek biztonságérzetének nĺĺvekeđését,
és beszédkészségfejlődését, közösségi érzésénekés magatartásanak alakulását.

Kisgyermeknevelői állományunkból 1 kisgyermeknevelő bábtanfolyamon vett tészt, ahol a
bábkészítéstőlkezdve a kiilönböző technikákat is elsajátította. Tudását munkája során
felhasználj a a kisgyermekekkel tciľténő mindennapos foglalko zások során.
A bölcsődei nevelésnek nincs, olyan területe ahol a bábjátékot ne alkalmazflatĺźnksikeresen.
Fdbbfeladatok elěrésénělpélddul: csalúdból bijlcsődébe keriilt gyeľmekek új kiirnyezetének
megszerettetése, helyes közösségi szokúsok kialakítúsa,beszéd, saíkincs bővítěse,fejlesztése.

A

bö

l

cs ő de

i

.

i szol gáltatás ok :
időszakosgyermekfelügyelet.

a|ap e|Iźiáso kon tul

Munkanapokon, nyitva taľtási időn belül a sziilő igényeihez igazodva, rugalmasan fudunk
gyeľmek felügyeletet biztosítani. A szo|gá|tatásért téľítésidíjat kell fizetni.

A biilcsődeí munka alapfeltétele a jól kialakított,folyamatos napirend.
A napirend úllandósóga a g1łeľmek szdmdra nemcsak a Jizikai sziikségletek szempontjdból
lehetővé teszí szdmúra
nélkiiliizhetetlen. A napirend megkiinnyíti a gyermek tújékouídúsút'
a gondozdsí mííveletek ,,előľelútósdt,,, ezdltal elősegítí a gyermek alkalmazkoďúsút, fokozza

biztonságérzetét.

Téli napirend

60!.
gu
P
F
IP
1É
114
nu
14Ą
15u
152!
nu

Bevétel /kézmoslűs, sziikség szeríntfiirdőszoba hasznltlat/ szabadjtÍték
Reggeli /iiltetési sorrendbenl
Szabadjútéka szobltban.
Tíaírai,késziilődés az uďvarra.
Szabad jdték az udvaron, rossz ídő esetén a szobltban.
Bejövetel az udvarról iiltetésísorrendben, vetkőzés,fťirdőszoba haszndlat.
Ebéďíg szabadjúték a szobdban.
Ebéd / iiltetési sorrendben /
Csendes píhenő.
Ebredésísorľendbenfĺiľdőszobahasznúlata.
(Juonna / íiltetési sorrenďben l
Szabaď játék a szoblŕban. Hazamenetel.
Bijlcsőde zdrlÍsa.

Nvdri napirend

6u Bevétel- Sziikség szerintfíłrďőszoba haszndlata, szabaď jdték
3a Reggelí-iiketésísoľrendben
Szabaďjúték a szobdban, jó idő esetében késziilődés a7 udvarľa, kimenetel
P
Tíuirai
F
tP Nag meleg eseténfolyadék kínótdsa
1ť! Udvarról való bejövetel,fiirďőszoba haszndlata, ebéďig szabad jdték a szobúban
tť-! Ebéd-iiltetésisorrendben, klźzmoslźs
Da Csendes pihenő
47

u4ź Ébredésisorrendbenfiirdőszobahaszndlata
I5!! (Jaonna-iiketési soľrendben
I53!

Szabaď jdték az udvaron (szobdban),folyamatos hazamenetel
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l

1.7

Kz,rlc,ą,

BoĺcstjnB

1089 Bp. Vajda Péter u. 37-39.

FérőheIy:72 fó

Bölcsődénk 1980-ban épült, Józsefuáros Tisztviselőtelepén ta|á|hatő, keľťvarosi, csendes,
nyugodt ktiľnyezetben.
Intézményiink j ól megközelíthető :
BKV jáľművekkel
l-es villamos Megálló: Vajda Péter utca
24-es villamosM egźilő: Golgota téľ
99-es busz Megálló: Vajda Péteľ utca
Személygépkocsival
Az íntézményelőtt a Yajda Péteľutcában jó
paľkolási lehetőség.

A 3

gondozási egység, egységenként2
csopoľtszobźxaI és a hozzá kĺizvetlenül

kapcsolóđó kiszolgáló

fi'irdőszobával, gyeľmeköltözővel

helyiségekkel,
rendelkezik.

keriiletben jellemző a szociálisan hátrányos helyzeťu családok, illetve a migráns
gyeľmekek, családok megjelenése. Keľületiinkben kĺjzel tizezer gyeľmek él, kb. haromezeľ 03 évęs koru. Itt van a legtöbb szülőképes koru nő, ugyancsak itt a legalacsonyabb a szülők
iskolai végzettsége, valamint a jövedelmi viszonyok is igen alacsonyak. Itt találhatőak a
fővaros legrosszabb állapotban lévő lakásai is.
Bolcsődénkben megtalá|hatő gyeľmekek közĺjtt vannak értelmiségi, jól szituá|t, magas
jövedelemm e|, rcndezett viszonyokkal rendelkező családok is.
osszességében elmondhatjuk, hogy btilcsődénkbe jáľó gyeľmekek illetve csaláđjaikigen
vegyes képet mutatnak, hiszen megtalálhatóak a migĺans családok' a szociálisan hátľĺínyos
helyzettiek és a ľendezett, jó arĺyagíkĺirĹilmények között élő gyeľmekek is. Ezt mí kihívásnak
tekintjük. Szeretnénk mindenkinek megfelelni és a felmerülő problémĺíkmegoldásábarl
segítséget nyújtani.

A

A

kisgyermekęk részéreaz éIetkoľúknakés egyéni
adottságaiknak megfelelő szakszerg gondozástnevelést biztosítunk.

IntézményĹinkben tágas világos csoportszobfü
találhatók, mindegyik csopoľthoz éIő sövénnyel
elválasztott tágas keľtrész tartozík.

hogy a gyermekek
lődéséhez szüksé ges biztonságo S' gyeÍmekbarát _
hangulatos és esztétikus környezetet megteľemtsük.
Feladatunknak tekintjtik,
fej

A

berendezésí tárgyak a gyeľmekek biztonságos szabađmozgását szo|gáIjźů<,tjsztönzik.
I{lváIasztásanál ťlgyelembevettĹik a koľcsopoľtok szeľinti szfüségletet, a mozgásfejlettségi
szintet, illetve a csoportok |étszámát ís.
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keltő, melyben minden gyermek megla|á|ja a
Játékkészletiink színes és farĺź.ĺziź'/fejlettségénęk és érdeklődéséneklegjobban megfe|e|őt. Játszókeľttink gondozott, ápolt, zöld
pázsit és biztonságos mozgástéľ szolgáIja a levegőn való tartőzkodás' mozgásigény
kielégítésének
élményét.

A

szĹilők által ľánk bízott gyermekeknek ingeryazdag, pozitív éľzelmekkel teli, elfogadó
közösségben biztosítunk harmonikus személyiségfejlődést. Fontos fudatosan kialakítani
azokat a testi, értelmi és szociális képességeketbennfü (a szülőkkel együttmfüöđve),
amelyek elősegítik az ővodai életbe való beilleszkedést. A családi élet soľĺán felmeriilő
gyermeknevelési problémáknál is szeľetnénka lehető legttibb segítséget nyújtani.

Nevelési progĺamjaink változatosak, melyek
mindig a játéktevékenységekhez kapcsolódnak.

Kisgyermeknevelőink szakéľtelmfü segítségével
a gyeľmekek mindennapjait színes, fejlesztő
hatású játéktevékenységgel töltik ki.
Segítsenek megismerni a gyeľmeknek önmagát és
körülvevő világot. Megalapozzák a
gyermekben a megfelelő viszonyulásokat a vi|ág
dolgaihoz (szocia|izáciő, egészségnevelés,
köľnyezeti nevelés).

az őt

Bĺilcsődénk nyitott a szülők szánára. A partneri kapcsolat erősítése érdekébena szülők is
részt vehetnek pľogľamjainkon (p1. játszóház,farcang, gyeľmeknapi kerti mulatság stb.)
Tapaszta\ataink azt mutatjfü, hogy ezek a talá|kozási foľmiák működőképesek, igény van
rájuk, és szorosabbá teszik a gondozónők és szülők kapcsolatát.
Bölcsődénk

saj átosságai

:

Aromateľápia

Tudományosan bebizonyított tény, hogy az illóolajok príľologtatása hatékoĺyeszkoz az
egészségmegőrzés érdekében.Bĺilcsődénk évek őta a|ka\mazza, és statisztikai adatok
bizony ítj źů<ennek létj o go sults ágát.
Zeneha||gatás
Altatásnál a nyugodt légkör biztosítása mellett, ellazulást segítő relaxációs, illetve tudatosan
megválasztott komolyzenei gy(ĄtęményĹinkből választunk az a|kotő munka alatt.

Hangsúlyt fektettink az tinnepek megtartására, a hagyományok tiszteletére, pl: a mikulás
hźzhoz jön és ajandékokat hoz a gyeľmekeknek, faľsang alkalmával a gyermekek és a
kisgyermeknevelők is jelmezbé bújnak és egész napos a mulatság) zene, tźnc, arryák napjtn
meglepetéssel kedveskednek a gyermekek az édesanyáknak.

Biilcsődénk saját alapítvánnyal ľendelkezik
A ,,MI-CSODABOLCSODE'' Alapítvany a bölcsődénkbe jaľó gyeľmekeknek és szüleiknek
sokoldalú, fejlesztő progľamokat, foglalkozásokat szęrvez) amik az elmúlt években
hagyomannyáváItak: Manó torna, Zenebĺilcsi, Karácsonyi és Húsvétijátszőház.

Manó toľna
Cé|ja a gyerekek játékos keretek kĺjzötti mozgásfejlesztése, teľmészetes mozgásigényük
kielésítése.

Zenebälcsi
Célja: a bcilcsődébe jaľó kisgyermekek diffeľenciált, komplex személyiség_ fejlesztése, a
mozgás _ zęne _táĺc eszk<izeivel.

Kaľácsony és húsvétijátszóház
A kézműves játszőhtLzak célja, hogv olvan családbarát pľogramot nffitsunk, mely a szabadidő
hasznos eltĺlltéséhezad, tanácsokat, tippeket. A gondozónők kézmúves technikĺíkď mutatnak
be a szĹilőknek és gyeľmekeknek egyaránt (ezeĺ a napon a családokat vendégĹil látjuk
süteménnyel és üdítőve|, ezze| is meghitt tinnepi hangulatot tudunk teremteni).

Gyeľmeknap, amely egyben évzárő is
Minden év június hónapjában egy egész napos kerti mulatság keľiil megszervezésre a szĹilők
bevonásával, amely soľán közös
napot.

játékok, kézműveskedés, zene-bona teszi feledhetetlenné a

Bolcsődénket egy olyan intézménynek szeľetnénk, ahol a szülők partnerek, és aktív részľvevői
a bölcsődei életnek, hiszen kĺizös a célunk. Mindannyian fontosnak taĺtjuk, hogy a
családokkal megfelelő együttmfütidés alakuljon ki a gyeľmek optimális fejlődésének
éľdekében.olyan intézmény munkájanak szeretnénk részesei lenni, ahol nyugodt légkör
taľtalmas szakmai eredményeket hozhat, melyek egyĹittesen szolgá|jźk a gyermekek, szĹilők
és a szakma érdekeit.

Napirend
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t 1@-l

til:

Bej ĺivetel, vetkőzés, kézmosás

il4-1lil:

Bejövetel,
kézmosás

11Đ-12@:Ebéd

il'"-*íä;,,fogmosás,készülődésacsendespihenőhĺizffi
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lzĐ-Iłé
Csendes-pihenő

14s-15@: Uzsonna

15@-t7e:
Szabaďjáték a szobában, kiadás

15@-t5E:
olt<izés, készülődés az udvari

játéIúoz

15@-17Đ:

Szabad játék az udvaľon,
kiadás

158-17ru:

Szabad játék az

udvaľon,

kiađás

!2.N,ĺ.nĺĺÉxr,nľnr
|2.|. Az Intézményvezeto és a tĺirvényes képviselő ktjzötti megállapodás.
12.2.

A JEB bijlcsőďéinek húzirendje.

Koscsóné Kolkopf Juđit
intézméĺyvezeto

zÁnauÉr
A Jóaefvúrosi

Egłesített Btilcsődék Szakmai programjdt Budapest Főváros WII. keríilet
Jóaefvdľosi onkormúnyzat Képviselő-testĺilete saÍmúhatdrozatúval 2015.
augusztus 01. napí hatúllyal hagta jóvó.
Budapest,2015.

Dr. Kocsis lĺáté
polgáľmesteľ
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gyermekek védelméről és a gyámiigyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. s (5)
bekezdés a) pontja értelmébena gyermekjó|éti a|ape||źúźlsokigénybevételéneka megkezdése előtt,
állami fenntartású intézĺrrényesetén az intézményvezeto, a kéľelmezővel, i|letve töľvényes
képviselőjével írásban megállapodást kĺjt.

A

MEGÁLLAPoDÁS
amely létľejött egyrészről a

Józsefvárosi Egyesített Btilcsődék (JEB)
székhely címe: 1083 Budapest, Szigetvári u.

54 5
- 42
Ko scsóné Kolkopf Judit, intézményvezeto,

adő szám : I 6922

képviselőj

e:

1.

-2

mint személyes gonđoskodástnyujtó gyermekjóléti alapellátást - gyermekek napkdzbeni ellátasát (a
továbbiakban: biilcsődei ellátást) _ biztosító intézmény (a továbbiakban: Intézmény),
másľészről
Kérelmező (a továbbiakban: gyeľmek)
törvényes képviselője:
születési neve:
születési helye, ideje:
állampolgársága: ---.---anyja neve:

lakóhelye:
tartózkodási helve:
mint bĺjlcsődei ellátást igénylő gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban: Képviselő)
a továbbiakban egytittesen

Í'elek között

alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint.

megállapodást a Gyvt, a személyes gondoskodást nyújtó gyermetjóléti,
gyeľmekvédelmi intézmények,valamint személyek szakmai feladatairól és míĺködésük
feltételeiről szó|ő 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (NM rend.), valamint a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkoľmányzat |8l20I5. (III.27.) sz. önkormányzati rendeletével módosított
bölcsődei térítésidíjakról sző|ő 13/2012. (|t. 23.) önkoľmányzati ľendelet (ÖR) alapján kotik

1. Felek jelen

meg.

f.

Képviselő abölcsődei ellátást az a|ábbi kiskorú gyermekre igényli:
Gyermek neve:
sziiletési neve:
születési helye, idej

e

:

állampolgársága: --.----------_
anyja neve:

lakóhelye:
tartózkodási helye:

l083 Budapest, Szigetvári utca

1.

Tel. 210-9188: fax: 303-176'7

email : jeb@bolcsode-bpO8.hu
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TAJ száma:
3.

4.

Az NM rend. 36. $ (1)

bekezdése a|apján bĺilcsődébea gyermek húszhetes koľától
harmadik életévének,illetve annak az évĺeka december 3|-éig vehető fel, amelyben a
gyeľmek a haľmadik életévétbetölti.

A Gyvt 32. $ (7) bekezdése szerint jelen megállapodźs az a|ábbiaÝ.ĺa teľjed ki:
) a biilcsődei ellátás kezdetének időpontja: 201.........
. a megállapodás hatáľozott idő1.artamú: minden év maľcius 31 . napjáigtart.
l Ą gyeľmek szźtmtlranyújtottszolgźitatások és ellátások taĺtalma, módja:
szo

A

cia|izáciő

se

gítése,

megállapodásban foglaltak évente fe|ülvizsgálatra kerülnek!

alapján

az

az

intézményvezetó dönt

A

felülvizsgálat eredményének
ellátás további igénybevételéneklehetőségéről és a

megállapodás meghosszabbításáról.
5.

A Gyvt

146. $ (1) bekezdése éľtelmébena bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni e||áLtásźLért személyi térítésidijat (étkezés, gondozás) kell f,lzetni. A térítésidijat az
ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szi'ilő vagy más törvényes
képviselő (a továbbiakban együtt: kötelezett) azLntézménynek fizeti meg.

A

személyi térítésidíjról szóló részletes tź|ékozlatást, valamint a személyi térítésidíj mértékéről
szóló éľtesítéste megállapodás mel|éklete tarta|mazza.

A Gyvt 42. $ (1)
napkozbeni

7.

bekezdése szerint a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyeľmekek

e||źttźsźlt,szakszerű gondozźsát és nevelésétbiĺosító intézmény.

A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei:

.
.

nevelési év végén(augusztus 31.), ha a gyeľmek a3. évétbetcjltötte,
a3. évétbetöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje a|apjźtn még nem
érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde oľvosa nem javasolja, és a
gyeľmek háziorvosa ezt igazo|ja a bölcsődében gondozható negyedik életévénekbetöltését
követő augusztus 3 1-ig.
a bölcsődei

ha a gyermek

8. A bölcsődei ellátás meqszüntetésének esetei:

l083 Budapest, Szigetvári utca

1.

Tel.

2

10-91 88; fax: 303-17 67

email: ieb@bolcsode-bp08.hu
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. ha a
.
.
.

bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint

a

gyermek egészségiźilapota miatt

bölcsődében nem gondozható, illetve magatartásaveszé|yezteti a többi ryermek egészségét.
a Gyw. 37lA. $ (f) bekezdése énelmében az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti el|átźs
megszĺintetéséta jogosult, illetve törvényes képviselője kéľelmezheti, melynek a|apjźtn az
intézményvezętő az ellátást megszünteti. Az e||átźts amegegyezés időpontjában, illetve ennek
hiźtnyában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
A Gyvt. 37lA. $ (3) bekezdése szerint az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett
gyermekjóléti ellátást megszünteti,ha ajogosult ahtzirendet ismételten súlyosan megsérti,
vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.
Amennyiben a gyeľmek bölcsődei e||átäsát több alkalommal és legalább egybefiiggő 10 napig
indokolatlanul nem veszik igénybe, az a gyęrrnekjóléti alapellátas keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátásának (bĺilcsődei ellátás) megszíĺntetésétvonhatja magautźn. Az
ismételt indokolatlan hiányzás a házirend súlyos megsértésénekminőstil! Indokolatlan
hiźnyzás esetén a szĺilő, torvényes képviselő részérelevélben felszólítas kertil kiküldésľe,
hogy igazolja a gyeľmek távollétét. Amennyiben elTe a levél kézhezlłéte|étő|számitott 5
napon belül nem keľĺilsor, a gyermek bölcsődei jogviszonya megszüntetésre kerül.

A

Gyvt. 37lA. $ (a) bekezdése a|ap1án az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett
gyermekjóléti ellátás megszĺintetéséľől,illetve az ellene tehető panaszról írásban éľtesítia
jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értésesetén a jogosult, illetve törvényes
képviselője azértesítéskézhezyéte|étólszámítottnyolc napon belül a fenntaľtóhoz fordulhat.
Fenntartó: Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺárosi onkormányzat (cím: 1082 Budapest,
Baross utca 63-67 . szám)

9.

A

bölcsődék a Gyvt. 35.36. $-a alapján Érdekképviseleti Fórumot működtetnek, melynek

munkájában a szülők, a dolgozók és az onkormányzatképviselői vesznek részt.

Az

Erdekképviseleti Fórum đönt az elé teľjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket
kezdeményez az Onkormányzatná|, az A||ami Népegészségiigyiés Tisztiorvosi Szolgálat
fóvárosi, megyei intézeténé|,és más hatáskĺjľrel rendelkező szervnél.

Az ÉľdekképviseletiFóľumnak címzettpanasztazIntézményvezetőné|kell benyújtani.
10.

A Gyvt 33. $ (l), (2)bekezdésében foglaltak éľtelmébena személyes gondoskodás feltételeiről a
kérelem benýjtásakor, ellátás esetén az e||átás megkezdésekor tźĘékoztatnikell az e||átásra

jogosult gyermeket és torvényes képviselőj ét' Az e||źttźtsigénybevételénekmegkezdésekor a
gyermek e||źltźsátbizosító tagintézmény az a|ábbia|<rő|tájékoztatja a törvényes képviselót:
a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,
b)azintézményźitalvezetett,ľeávonatkozőnyi|vźntaľtásokľólt,
c) az ellátásľa jogosult gyermek éshozzátartozőikozotti kapcsolattartásľól, kiilĺjnösen
atávozás és a visszatéľésrendjéről
d) az érték-és vagyonmegőrzés módjráĺól,
e) az intézmény hźnir eĺdj éľől,
fl panaszjoga gyakorlásának módj ĺáról,
g) aťĺzetendő téľítési,illetve gondozási đíjról,
h) a jogoslllt jogait és érdekeit képviselő érdekképviseletiforumĺól.

'A

tiirvényes képviselő köteles az intézményi nyilvántaľtásokhoz szükséges adatokróI és az azokban

töľténő vá|tozásokľól 15 napon belĺi| információt szolgá|tatni!
1083 Budapest, Szigetvári utca

l.

Tel. 210-91 88; fax: 303-17

6'7

email: jeb@bolcsode-bpO8.hu
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ll.Képviselő jelen megálIapodás aláirásáva| ígazolja, hogy a megállapodás egy

eľedeti

a személyes gondoskodás feltétęleiről szóló szóbeli tájékoztatást a
tagintézményben megkapta. Képviselő jelen megállapodás a|áíráséyal tudomásul veszi a
tagintézményben folyó gondozó-nevelő munkĺíľólés a 10. pont ,,a-h'' pontjaiban
fel soľo lta]<ľó l szól ó szóbeli tźli éko ztatást.
péIdányát, valamint

JEB képviseletében
Koscsóné Kolkopf Judit

gyermek töľvényes képvi selőj e

a

intézménwezető

Eľről éľtesüĺnek:

l.

2.
3.

Törvényes képviselő

JEB KözpontiSzęrvezeti Egység
JEB tagintézmény

1083 Budapest, Szigetvári utca 1.

Tel.

21 0-91

88; fax: 303-17 67

email: jeb@bolcsode-bp08.hu
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MncÁr,r,,ł.pooÁs ľĺBĺĺ,Éxr.Brp

A gyermekek védelméről és a gyámügyiigazgatźlsról szóló 1997. évi xxXI. töľvény (Gyvt) 146. $ (1)
bekezdése a|apján, a személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti a|ape||átás keľetébenbiztosított
gyeľmekek napközbeni e||źtásáért személyi térítésidíjat (étkezés,gondozás) kell fizetni.

A bölcsődei ellátás:

-

agyerÍnekétkeztetésből,
és a gondozásból tevődik cissze.

A

b<jlcsődei ellátás esetében a térítésidíj külön kerül meghatźroztsra a gyermekétkeztetésre
(továbbiakban: étkezésidíj) valamint a gyeľmek gondozásálra, nevelésére, nappali felügyeletére és a
vele töľténő foglalkozásra (a továbbiakban: gondozási díj), melyet a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuárosi onkoľmányzat I$lfOIS. gII.27.) sz. önkormányzati rendeletével módosított bölcsődei
térítésidíjakľól sző|ő 13l201f. (II.23.) önkoľmányzati ľendelet (ÖR) szabályoz.

A gyeľmekétkeztetésľevonatkozĺĺszabályok:

148. $ (1)-(3) bekezdéseí, valamint (5) bekezdése alapjĺína ktjtelezett tt\tal fizeteĺdő
étkezési díj összegétazintézményvezető konkľétösszegben áIlapitjameg, az oR alapjĺán.
Az étkezésidíjat az iĺtézsnényvezetoaz éIe|mezésnyersanyag költségének egy ellátottľa jutó
napi clssze ge źitalźnosforgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések
számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt noľmatív kedvezményeknek a
fi gyel embevéte l ével á||apítja me g (a kedvezmények a tźĄ ékoztatőb aĺ).

A GyVt

A szülő á|ta|fizetendő étkezésidij 460,-Ft/folnap.
étkezésidíjat az intézménynyiwatatási napjaira vonatkozőan havonta, tárgyhónap 10. napjáig kell
megťlzetni, azigénybevett étkezésinapok száma alapján.

Az

A gondozásľa vonatkozĺi szabályok:
A

gondozás i díj mértékétaz

oR

a|apj án az intézményvezetó hatźro zza me g.

gondozási díjat havonta, tárgyhónap l0. napjáig kell megfizetni a szęmélyes gondoskodást nýjtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátasok térítésidíjáról és az igénylésükhöz
felhasználhatő bizonyitékokľól sző|ő 32812011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet)

A

a|apjáĺ.
9.$ (3) bekezdése szerint a gondozási díjat akkor is teljes hónapra kell megállapitani, ha a
gyermek az e||átást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

A rendelet

Az oR 5.

$ (2)-(8) bekezdésęiben foglaltak alapján a szülő á|ta|ťlzętendó gondozási díj összege a
család egy fore eső jövedelm ének az öľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez (2015 ' évben:
28.500,- Ft) viszonyított arányában vá|tozlk az a|źłbbittlb|ázatban foglaltak szerint.
Jĺjvedelem a|só hattlra I Jövedelem felső határa

l083 Budapest, Szigetvári utca

1.

Tel.

2 1 0-9

1

Gondozási díj

88; fax: 303-17 67

email: jeb@bolcsode-bpO8.hu
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Ftlfó/nap

Ft

0,- Ft

70.000.- Ft

0,-

70.001,- Fr

100.000,- Ft

210,- Ft

100.001,- Ft

130.000.- Ft

350,- Ft

130.001.- Ft

150.000"- Fr

450,- Ft

150.001,- Ft

200.000,- Ft

600,- Ft

200.001,- Ft

250.000.- Ft

800,- Ft

250.001,- Ft

1000,- Ft

Jövedel em igazo|ás hiźny áb an

1500,- Ft

A GyVt. 150. $ (3) bekezdés b) pontja értelmében _ bĺĺlcsőde ellátás esetén, ha a fenĺiartő az
étkezésidíj mellett gondozási díjat is megállapít - a ťtzetendő összes térítésidíj összege
gyermekenként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főľe jutó rendszeľes havi
nettó

j

öved e|em

25%o-

źt.

A btilcsődei ellátást igénylőľe vonatkozó adatok, téľítésidíjak:
Gyeľmek neve:
Sztil. hely, idő:

A

A

család jövedelemigazolásai

o
.

alapján megállapított térítésidíj ellátási naponként:

étkezésidíj:

,- Ft/nap.

gondozási díj:

Ft/nap.

G1rĺlt l48. s (6) bekezdése alapján, ha a kötelezett a térítésidíjakat vitatja, illetve annak
csökkentését vagy elengedését kéľi,a térítésidíjakról szóló értesítéskézhenételétőlszámított nyolc

napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Budapest,20l

-,-

Koscsóné Kolkopf Judit
intézménwezető

1083 Budapest, Szigetváľi utca 1'

sziJ|ó / gondviselő / töľvényes képviselő

a|źirźsa

Tel.

2

1

0-9 I 88; fax: 303-17 67

email : jeb@bolcsode-bp08.hu
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rnľBsÍľo
DÍJA
cynnľmxnTKEzTETÉsľÉnÍrÉsl
Gyermek neve:
Sztil. hely, idő:

Egy főre jutó jövedelem:
Megállapított térítésidíj összege:
Megállapított térítésidíj fizetésének kezdő időpontja:

Budapest,20I. ...

Koscsóné Kolkopf Judit

bölcsődevezető

intézménwezetó

ÉnrnsÍró
DÍJA
Go|[DozÁs ľnnÍľÉsl
Gyeľmek neve:

Szĺil. hely, idő:
Egy foľe jutó jövedelem:
Megállapított gondozási díj összege:
Megállapított gondozási díj ťlzetésénekkezdő időpontj

a:

Budapest,20l. ...

Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezetó

l083 Budapest, Szigetvári utca 1'

bö|csődevezető

Tel. 210-9188r fax: 303-1767

email: jeb@bolcsode-bpO8.hu
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A gyermekek védelméról és a gyámtigyiigazgatásról szóló 1997. évi xxxl. törvény (Gyvt) 146. $ (l)
bekezdése a|apján, a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti alapellátás keretében biĺosított
gyeľmekek napkĺizbeni e||źtásźńrttéľítési
dijat(étkezés, gondozás) kell ťlzetni.

A Gyvt 148. $ (1)-(3) bekezdései, valamint

(5) bekezdése alapján a kötelezett á|tal ťtzetenđő
térítésidíj összegét konkľétösszegben azíntézményvezető á||apítja meg a Budapest Főviíľos
VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő-testiiletének |3120|2. (II. 23.)
önkormanyzati rendelete és a normatív kedvezmények figyelembevételével.

Kedvezmények:
- A rendszeres gyeľmekvédelmi kedvezményben (RGYK) ľészesülő családok mentesülnek az
étkezésidíj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukľa a bölcsődei ellátás térítésmentes.
(Kérelmezni a lakóhely szerinti illetékes jegyzőnél kell.)
- A 3 vagy több gyermeket nevelő családoknak az étkezésidíj 50%-źi kell fizetni. A gondozási
díj fizetése alól mentesülnek. (A családi pótlék vĺÁr vagy a kifizetésről szóló igazolás és

-

nyi|atkozat alapján.)
A taľtósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családoknak az étkezésidíj 50%-źúke||
ťlzetni. A gondozási díj fizetése alól mentesülnek. (MAK igazo|ásaa|apján')
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rĺÁzrnľľn
Biilcsődevezetőz
Távollétében helyettes személy :

1.

f.
J.

A

bĺilcsőde naponta reggel 6.00 órától 10.00 őráíg fogadja az érkezo gyeľmekeket.
Kéťük, hogy 8.00 . 8.30 óra köztĺtt ĺe zavĄźk a reggeIízést,gyermektikkel előtte vagy
utźnaérkezzenek.A gyermekhazavíteléľe délutan 18.00 óráig van lehetőség.

A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az á|ta|a írásban megbízott személy
viheti e1'. |4 éves koľ alatti kiskoru e feladattal nem bízhatő meg.
Kérjtik, hogy a bĺilcsődei átadőbarl csak a legsziikségesebb dolgokat taľolják a
szekrényben, meľt a bĺjlcsődében hagyott, illetve a gyermeken lévő vagy hozott
targyakért felelősséget vállalni nem tudunk.

4.

A bĺjlcsődébe csak

5.

Abban aZ esetben, ha

egészségesgyeľmek hozflatő. A k<izösség egészségeérdekébenlazas
(37,5" C és ennél magasabb hőmérsékletíi),antibiotikumot szedó, vagy feĺtőzésregyanús
gyeľmek a b<jlcsődét nem látogathatja. A családban előforđulő fertoző betegségről a
bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek győgyszert vagy gyógyhatású készítménýkap,
aľľőI a szĹilő írásban kdteles tájékoztatni gyermeke kisgyermeknevelőjét.

a

gyermek napközben megbetegszik

ki s gyeľm eknevel ő éľtesíti a szi|őt, ill etve a ho zzátartozőt.

a

bölcsődében, a

Ehhez feltétlentil sztikséges a pontos cím és telefonszám' Kéťiik,hogy ilyen esetben
minél előbb gondoskodjanak a gyeľmek hazavítęIéről, illetve orvosi eLlátástrő|, ęzzel is
növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
6.

Betegség miatt hianyző gyetmeket gyógyulása után, vagy több napos _ más okból adódó
_hiányzást követően a gyeľmeket csak 3 napná| nem régebbi _,,Egészséges, közösségbe
mehet'' _ orvosi igazolással tudjuk fogadni.

7. A

megtöľtént kĺjtelező védőoltásokľól folyamatosan

kéťük a

tájékoztatást a

kisgyeľmeknevelő felé.

8.

9.

Az

izenő füzetbe töľténő bejegyzéseiket szívesen vesszfü, akár a gyermek egészségi
źilapotára, akár a gyeľmek fejlődésére , vaEY otthoni eseményekĺe vonatkoznak.

Ha a szülő a gyeľmekétbetegség, vagy más ok miatt nęm hozza bölcsődébe,
távolmaľadást legkésőbb másnap reggel 9.00 őráig kéťtik,közölje

a
a

bĺilcsődevezetovel vagy gyermeke kisgyeľmeknevelőjével; az étkezésitérítésidíj
elszámolásrĺnál csak a bejelentést követkęző naptól tudjuk a gyeľmek |ĺányzásźú
figyelembe venni.

10.

Kéťük,hogy

a

térítésiďíjat az előľe jelzett napon pontosan fizessék be. Fizetési és egyéb
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gondjaik esetén keressék a btjlcsőde vezetojét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll
szíves rendelkezéstikľe.
11.

12.

13.

Tájékoztatjuk onĺiket, hogy a37120|4. (IV.30.) EMMI rendelet (továbbiakban ľendelet)
2. s 14. pontja alapjan a bolcsőde kozétkeztetést biztosító gyeľmekjóléti a|apel|átást
nyujtó intézsnény.A rendelet 5. $ (2) bekezdésę szennt, mint közétkeztető, b<ilcsődénk
napi 4x-eri étkezéstbiztosít. A heti ét|ap az információs táblan megtekinthető.

Tájékoztatjuk onöket, hogy a rendelet 15. $ (1) bekezdésébenfoglaltak a\apjáĺ a
bĺjlcsődébęnminden, szakorvos á|ta| igazolt diétás étkezéstigénylő gyermek számára az
állapotanak megfelelő, dietetikus által összeállított diétás étrendet biztosítunk. A diétás
étľendolyan ételekből összeállított étrend, amely speciális ttryláIkozási igényeket elégít
ki, bizonyos anyagok ellenőrzött mértékbentörténő fogyasńásával.

Mivel a bölcsődénk biztosítja a gyęrmekek számźra a noľmál és diétás étkezésekęt,ezért
kívĹilľől töľténő étel behozáséůloz nem jríľulunk hozzál. Kivételt képezhet ez a|őI az
élelmezésvezető áIta| jővahagyott, az tinnepek alkalmával a szuLő á|ta| vásarolt,
szźĺrJźw
aI i gazoIt ké sztermék.

14.

A

15.

A bĺjlcsőde terĹiletén és a bcilcsőde udvaľán a dohányzás szigoruan tilos!

16.

A babakocsikat csak az

eÍre kijelölt helyen kérjük tĺáľolni. (A helyhiany miatt

babakocsikat lehetőleg

sszecsukva taĺolj uk. )

gyeľmek vagy szülóje, törvényes képviselőj e adataiban (lakóhely, tartőzkodási hely,
elérhetőségi adatok, család jtivedelmi adatai, stb.) tĺirténtváItozást 15 napon beltil kéľjfü
bejelenteni!

ö

kédfü' a

és a hivatalos munkaszĹineti napokon zźrvatart. A nyaľi és a

17,

A bĺjlcsőde iinnepnapokon

18.

Amennyiben a gyelmek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább egybefiiggő 10
napig indokolatlanul nem veszik igénybe, az a gyermekjóléti alapellátás keretében
biaosított gyermekek napközbeni ellátásanak (bölcsődei ellĺítás) megszűntetését vonhatja
súlyos megsértésénekminősiil!
magautźn. Az ismételt indokolatlan lĺtnyzás ahźľ;iręnđ
Indokolatlan lĺtnyzás esetén a sz'Jlő, törvényes képviselő részérelevélben felszólítas
keľĹil kiküldésľe, hogy igazo|ja a gyermek távollétét. Amennyiben eÍTe a levél
kézhezvételétóIszamított 5 napon belül nem keľiil sor' a gyermek bc}lcsődei jogviszonya
megsztintetésľekeľül, melyről írásban éľtesítéstktildünk.

19.

té|i zźľrást, a szülők igényeihez igazodva, a fenntaľtó źi|apitja meg, melyről a szülőket
minden év március 15-ig tájékoztatjuk. A nyaľi záĺás iđejénigény szerint ügyeletes
bölcsődét biztosítunk.

A

gyermeki jogok, azok védelme, valamint a szülői jogok és kötelességek részletes
leírása a házir enđmellékletét képezi.

ÉľdekképviseletiFőľum műkiidése:
l083 Budapest, Szigetváľi utca

1.

Tel. 210-9188: fax: 303-1767

email: jeb@bolcsode-bpO8.hu
63

(:

Józsefváľosi Egyesített Błilcsődék
Központi Szervezeti Egység

A bĺilcsődékÉrdekképviseletiFóľumot

mfütjdtetnek, melynek munkájában a szülők, a
dolgozók és az onkormáĺyzatkópvisclői vcsznck ft,szt. AFórum sziikség szerint, de logalább
évente egy alkalommal ülésezik. Az Erdekképviseleti Fórum doĺt az elé teľjesztett intézményi
p*u."ok'ól, intézkedéseket kezdeményez az Önkormtnyzatnźl, az Álbmi Népegészségiigyi
és más hatáskörľelrendelkező szęrvnél.
és Tisztiorvosi Szolgálat fővaĺosi, megyei iĺtézeténé|.

Az ÉrdekképviseletiFórumnak címzet| panas,zt az Intézményvezetőnélkell

benyújtani.

Az Intézményvezeto haladéktalanul értesítiaz Etdę|&épviseleti Fórum Elnökét a panasz
benýjtásaľő|. Az Érdekképviseleti Fórum tilésétaz Elnök hívja cissze. A panasztevőt
kifejezett kérelméľeazErdehképviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni.
A

panasztevőt az Elnĺjk éľtesítiaz i|és időpontjaľó| az1a|, hogy távolmaľadása az ülés
megtaľtását és a panasz kivizsgálását nem akadáLyozza. Az Erdekképviseleti Fórum tiléséről
jegyzőkĺinyvet kell vęzetni. Az ÉrdekképviseletiFórum Elnĺlke apanasz Intézményvezetoné|
tciľténtbenyújtásától számított 15 napon belül éľtesítiaparĺasztevőt a panasz kivizsgálásának
eredményéről.

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője azirténnényfenntartőjźlhoz,vagy a
gyermekjogi képviseIőhoz fordulhat, ha az iĺtézményvezetoje' vagy az érdekképviseleti
forum 15 napon belül nem ktild értesítésta vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett
intézkedéssel nem éľtegyet.

A

hźtzir eĺd b etartását

k<ĺ s

zöni tik

!

Budapest,

Koscsóné Kolkopf Judit
Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék
intézményvezetó

bĺilcsődevezető

ÉľdekképviseletiFórum elnöke
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