
Dunafjviros Megyei Jogri V6ros
Polq6rmestere

2400 Dunaujv6ros, VdroshAzat'6r 1-2. Telefon: (25) 544-312
E-mail: polgarmester@dunaujvaros.hu, DMJVONK (KRID: 132514386)

Dunafiiv6ros Megvei Jogri Viros Polgirmestere

51 1 | 2021 . (Xll.22.l hatAr ozata

a Bcilcs6d6k lgazgat6s6ga Duna(jviros Szakmai Programjinak, Szervezeti 6s
M fi k<id6si SzabAlyzatd nak jov6hagy6s6r6l

Duna0jv6ros Megyei Jogtl Vdros Polg6rmestere Dunarijvdros Megyei Jogu V6ros
Onkorm6nyzata Kdzgytil6s6nek a Kdzgyril6s 6s Szervei Szervezeti 6s Mfikodesi
SzabSlyzatdr6l sz6l6 3712017. (X|1.15.) 6nkormAnyzati rendelete 69. $-a 6s 2. mell6klet6nek
6.5. pontja alapj5n a kozgytil6s 6ltal dtruhdzott hat6sk6rben elj6rva a SzociSlis,
Eg6szs6gUgyi es Lakhatdsi Bizotts6g, valamint az Ugyrendi, lgazgat6si 6s Jogi Bizottsdg
v6lem6ny6nek kik6r6se mellett - az alAbbi hatdrozatothozza.

1. DwiaujvSros Megyei Jogrl V6ros Polgdrmestere a Boics6d6k lgazgatosdga
Dunaujvdros int6zm6ny QaOl Dunafjv6ros, Bolyai u 2.) 2021. napj6n kelt 2021. december
22. napjatcl hatSlyos Szakmai Programjdt 6s Szervezeti 6s Mrjk6desi Szabllyzal{t
jov6hagyja es egyidejtileg a 2021.6prilis 28-5n kelt a 37712021. (1V.20.) hat6rozattal
jov6hagyott Szakmai Programj6t 6s Szervezeti 6s Mfikddesi Szab6lyzatet 2021. cjecember
22. napjlval hatSlyon kivUl helyezi.

2. Duna0jv6ros Megyei Jogu V6ros Polgdrmestere felk6ri a jegyzot, hogy a hat6rozatot
kuldje meg a Bolcs6d6k lgazgatosdga Duna0jv6ros int6zm6ny igazgat6ja r6sz6re.

Fef elSs: a hatArozat v6grehajt6s66rt.
- a jegyzo
a hatdrozat v6grehajt6s6ban valo kdzremrikodesert.
- a Humdn SzolgSltat6si Fooszt6ly vezet6

Hatirid6: 2021. december 30.

Dunafjv6ros, 2021. december 22.
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SZAKMAIPROGRAM

Btilcsdd6k lgazgat6s rlga D un arij vf ros

Jrivrihaevta:

Dunarijvilros Megyei Jogf Vriros Polgrirmestere az 5lll202l. (XII.22.) hatirozatflal

Dunafj vriro s, 2021. december 22.
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A Szakmai Program tartalma 6s szeml6lete osszhangban van a Bolcs6dei nevel6s-gondozds
orszSgos alapprogramj 6v al.(a tovSbbiakban: Alapprogram)

I. Abiilcs6d6kmiikiid6s6tmeghathroz6jogszabflyok

- az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata,
- az ENSZ Egyezmlny a gyermekjogair6l,
- az Eur6pa Tan6cs Miniszterek Bizottsilga Rec. (2002) S-as ajhnlilsa a tag|llamok szhmhra

a napkozb eni gyermeke I 15t6sr6 I
- az 1997.6vi XXXI. ttirv6ny a gyermekek v6delm6r616s a gy6mtigyi igazgathsr6l,
- a 1511998. (IV. 30.) NM rendelet a szem6lyes gondoskod6st ny0jt6 gyermekj6l6ti,

gyermekv6delmi int6zm6nyek, valamint szem6lyek szakmai feladatair6l 6s mrikod6srik
felt6teleir6l,

- a 1512013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedag6giai szakszolgSlati int6zm6nyek
miikod6s6nil

- a szocirilis, gyerme(6l6ti 6s gyermekv6delmi szolgrfltat6k, intlzmlnyek 6s h6l6zatok
hat6s6gi nyilv6ntarthshr6l6s ellen6rz6s6r6l sz5l6 36912013. (X. 24.)Korm. rendelet

- A bolcs6dei nevel6s-gondozhs szakmai szabSlyair6l (Bp, 2012.)
- A brilcs6dei nevel6s-gondoz6s orsz6gos alapprogramja
- MagyarorszhgAlaptorv6nye
- 1993.6vi III. tdrv6ny a szoci6lis igazgathsr6l 6s a szoci6lis ellit6sokr6l
- a20IL 6vi CXC. trirv6ny anemzeti kdznevel6sr6l
- 3281201l.(XII. 29.) Korm. rendelet a szem6lyes gondoskod6st nytijt6 gyermekj6l6ti 6s

gyermekv6delmi szakell6trisok t6rit6si dij6r61 6s az ig6nyl6stikhoz felhaszn6lhat6
DlzonvlteKoKrol

- I/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet a szem6lyes gondoskod6st nyujt6 szoci6lis int6zm6nyek
szakmai feladatairol 6s mrikrid6s6nek felt6teleir6l

- 812000.(Vru. 4.) SZCSM rendelet a szem6lyes gondoskodhstv6gzS szem6lyek adatainak
mtiko d6 s i ny ilv fintarthshr 6l

- 912000.(VI[. 4.) SZCSM rendelet a szem6lyes gondoskod5st vlgzo szem6lyek
tov 6bbk1pz6s6nil 6s a szoci6lis szakvizs 9616l

- 1992.6vi XXXIII. torv6ny a k<izalkalmazottak jog6ll6siir6l

il. Azintilzmfinyhillfizat bemutatilst

AZINT6ZMENY ADATAI

Int6zm6nyneve:Bolcs6dlklgazgat|shgaDunarijvfros
Int6zm6ny cime:2400 Dunaujv6ros B6lyai JSnos u.2.
Igazgat6: Varga Anna Eva
e-mail: bolcsodeki gazgatosaga@gmail.com
tel:+36 25l4|l-316
F enntart6nev e : Dunauj varo s Me gye i Jo gri V6ro s }nkormhny zata
Fenntart6 cime:2400 Dunarijv6ros V6rosh6z a tlr | .

Az int6zm6ny szolg6ltatSs6rol s2616 tijlkoztaths: Az int6zm1ny honlapj6n
(www.duivbolcsik.extra.hu). alvlvw.kgz4dat.hgport6lon, valamint Dunarijvdros Megyei Jogu
V6rosOnkorm6nyzatdnakhivataloshonlapj6ntal6lhat6.



A bolcs6d6k mrikod6s6nek koordinSlilsht 1995. szeptember 1-t6l Igazgat6sigvlgzi.

Tagint6zm6nyek:

F6r6helysz{m: 384 f6
A, gazdillkod5ssal kapcsolatos feladatok megold6sa az alilbbi csoportosit6s szerint t<jrt6nik:

* Irinyiths, vezet6s (szakmai gazdashgl)
* Elelmez6s
* P6nziigy-szSmvitel
* Munka, b6r- 6s szem6lyiigyek
* Karbantartis
.1. Beszerz6sek, rakt6roz6s
* Egy6b feladatok: mosoda, sz6llit6s szervezlse, munkav6delem, ttizv6delem,

foglalkoz6s-eg6szs6gtigyi orvosi e116t5s, kockhzat6rl6kel6s 6s kockSzatkezel6s.

Az Sll5shelyek bet<i1t<ittek, mindegyike szakk6pzen kozakalmazott.
Azintlzmlnyhll6zatban dolgoz6k 6tlag6letkora kb. 45 6v. A szakdolgoz6k mindegyike r6szt

vesz az akkreditSlt tov5bbk6pz6seken, illetve korl6tozott l6tsz6mban konferenci6kon,
szem6lyis6gfejleszt6 tr6ningen, szakmai mrihelyen. 2006. febru6r 1. 6ta szaktanScsad6t

alkalmaz a Bolcs6d6k lgazgat6s6ga. Rendszeres megfigyel6seinek, azok 6rt6kel6seinek,

el6gedetts6givrzsgillatainak c6lja amin6s6gi munkav6gz6s protokollj6nak megval6sul6sa.

Az ig6nybevev6k jogainak v6delm6vel kapcsolatos szabSlyok, az Erdekk6pviseleti F6rum
mtik<id6se az int1zmlny H6zirendj6ben talSlhatok. (1. szSmi me1l6klet) Az ellSt6s
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N6v Cim/ Telefonszfm F6r6hely nyitvatartisi
id6

Hltszinvirhg Bdlcs6de
B<ilcsddevezetri : Elek Mhrta

Bar6tsSg u. 1.

tel: 413-807

40
6.00-17.00.

61ilig

Liszt Ferenc Kerti B<ilcs6de
B cilcs6deve zet6 : B o gnfx
Behta

Liszt Ferenc kert 18.

tel:413-731

66
6.00-17.00.

616ig

Makk Marci Bolcs6de

B6lcs6devezet6: Vida D6ra

MSrcius 15. t6r 11

tel:433-701

134
5.30.-16.30.

Srfig

Napraforg6 Brilcs<ide

B <ilcs6deve zet6: F rancs6kn6
G6l Csilla

Kossuth L.u.l/b.

tel:413-504

66
5.30.-16.30.

6rLig

Zeng6-Bsng6 Bolcs<ide
B olcs6tlevezet6 : BarabZS

Annam6ria

86 iJ.u.2,

tel: 411-927

6.00-17.00.
6rhig



ig6nybev6tel6nek m6dja az int6zm6ny Felv6teli SzabSlyzat6ban foglaltak szerint tort6nik. (2.

szfimfi mell6klet).A Gyt. 32. $ szerinti meg6llapodils-tewezet a 3. szitmt mell6kletben

tal6Ihat6.



TTT.AZELLATANDo cELCsopoRT ns a,z nr,r,Aranno rnnULET JELLnvtz0l

tz lNtEzMENy n' Oroner zr ELHELyEZKED E s E

Dunarijviros aKdz6p-Dun6ntul r6gi6ban, Fej6r megye d6lkeleti r1sz1n, a Duna jobb partj6n

Budapestt<il 70 km-re helyezkedik el.

A DunarijvSrosi j5r6s sz6khelye, a megye m6sodik legn6pesebb telepiil6se Sz6kesfehewhr
utdn. Magyarorszhgonjelent6s gazdashgi,kultur6lis 6s sportkdzpont, valamint egyetemvfros.

Dunarijv6ros utols6 becsrilt n6pess6ge a20I9-es KSH adatok alapj6n: 45 493 f6
Sziilet6si sz6mok alakulfsa az elmuIt 6vekben:

o 2017-ben:905 f6
o 2018-ban: 890 fd
o 2019-ben:835 f6

Az int6zm6nyek v6rosr6szenkent tal5lhat6k meg, tSvol a f6utcdk zajilt6l, parkositott
ovezetben. A bolcs6d6k arculatilt a n6vv6laszt6s jegy6ben alakitj6k ki a kollektiv6k
Az ot int6zm6ny koziil h6rom 6pi.ilet pavilonos rendszerli, kett6 pedig emeletes. Az
intlzmlnyeksalifi jhtsz6udvarralrendelkeznek.

A bolcs6de, mint a gyermekj6l6ti alapell5t6s
napkrizbeni ellilthsht, szakszeri gondoz6s6t
illeszkedik gye+nekv6delmi rendszeriinkbe.

r6sze, a csal6dban nevelked6 gyermekek
6s nevel6s6t v1gz6 intlzmlny, szervesen

A Gyvt. 42. $-a alapj6n a b<ilcs6dei e1l5t5s keret6ben a hSrom 6ven aluli gyermekek
napkcizben i ellfithsSt kell biztositani.
B<ilcs6dei ell6t6sban a gyermekek 20 hetes kort6l 3 6ves korukig r6szesiilhetnek, kiv6ve, ha a

gyermek a harmadik 61et6v6t betdltdtte, de testi vagy 6rtelmi fejletts6gi szintje alapjiln m1g
nem 6rett az 6vodai nevel6sre, 6vodai jelentkez6s6t az orvos nem javasolja- ebben az esetben

a gyermek negyedik 6let6v6nek betolt6s6t kovetri augusztus 31-ig gondozhat6, nevelhet6-,
valamint ha a gyermek saj6tos nevel6si ig6nyt, illetve korai fejlesztlsre, gondozSsra jogosult-

ebben az esetben a hatodik 6let6v6nek betolt6s6t krivetci augusztus 3l-igrlszesiilhet bolcs6dei
ell6t6sban.

Olyan csal6dbar6t bolcs6d6t kiv6nunk miikodtetni, ahol az ellfrtils <isszhangban van a
gyermekek sztiks6gleteivel, megfelel a sziil6k ig6nyeinek, a fenntart6 is el6gedett az ellilths
mincis6g6vel.
C6lunk a zavartalan, kiegyensirlyozott testi-lelki €s az eg6szs6ges, harmonikus 6rzelmi,
6rtelmi fejl6d6s kibontakoztathshhoz a lehetSs6g biztosit6sa rigy, hogy szeretettel, emberi
m6lt6s6girt tiszteletben tartva kozelediink a rfunk bizott gyermekek fel6, hangsitlyoma a

bolcs6de els<idleges nevel6-gondoz6 szerep6t.
Toreksziink a csal6dokkal aktivan egyiittmtikodni, <iket thmogatva r6szt venni a gyermekek

szem6lyis6g6nek form6l6s6ban. Ez6rt olyan l6gkor kialakit6s6ra t<ireksziink, amelyben m6g

tiibb figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egy6nis6g6nek, a csal6dok t6mogatSs6nak.

Az ot intlzmlnyvezetl a szakmai ir6nyit6s mellett az int6zm6ny6ben gyermek-6s

ifirisSgv6delmi feladatot l6t el.



Csecsem6 6s kisgyermekkorban a fejl6d6s iiteme a leggyorsabb, iW kiemelked6 jelent6s6gri a

tudatosan felk6szii1t, a tirsadalmi-gazdashgi vSltozSsok elvSr6sainak megfelel6, a szoci6lis

lrzlkenyslgri csal6dok thmogatds5ban r6szfvev6 szakember, ami a gyermekek harmonikus

pszichoszomatikus fejl6d6s6nek biztositSsShoz elengedetlen.

A minSs6gbiztosit6s jegy6ben az alapell6tfson ttil, fokozottabb gondot forditunk a

fejleszt6sre, melynek alapja a nyugodt, denis l6gkor, az egylni b5n6sm6d, a gyermek

i geny eihez 6 s fej lett s 6 g 6hez igazo d6 tev6keny s 6 g ek bizto s it5s a.

A t6rsadalmi 6s a vSrosi ig6nyekhez igazodva csal6dtSmo gat6 szolghltat6sokkal eg6szitjiik ki.

A Bolcs6d1klgazgat6s6ga Dunarijv6ros int6zm1ny a bolcs6d6kben foly6nevel6si-gondoz6si

munka szinvonalSnak emel6s6re alapitvhnyt hozott l6tre. Neve: Dunarijv6rosi Bolcs6d6k6rt

Alapitv6ny. Az alapitv|ny c6lja a bolcs6d6kben foly6 nevel6si munka szinvonalSnak emel6se

az alSbbiakr6v6n.

.i. A 0-6 6ves koru speciilis gondoz6st ig6nyl6 gyermekek korai fejlesztlslhez szliks6ges

felt6telrendszer min6s6gi javitSsa.

* A bolcs6d6k j6t6k 6s speci6lis fejleszt6 eszkoztik villasztlkdnak b6vit6se.

* A sziil6kkel va16 egyiittmrikod6s kisz6lesit6se a gyermekek v6delm6r61 6s gy6milgyi

igazgatisrSl sz6l6 1991 . 6vi XXXI. Torv6ny rendelkez6seinek betart6sa 6rdek6ben.

* Az orsz6gos csal6dbarhtprogffismeret6ben a csal6dokig6nyeinek felm€r6se amhr

meg16v6 nyitott int6zm1nyi szolgilltathsok ismertebb6 t6tele 6s b6vit6se (r6szid6s

gondoz6s, j6tsz6csoport, id6szakos bolcs6dei elhelyez6s, csalSdi d6lut6nok

szervez6se)

* A megfelel6 min6s6gi szakmaimunka v6gz6s1hez. sztiks6ges 6nk6pz6s, tov6bbk6pz6s

tSmogatfsa az orszfugos szakmai rendezv6nyeken va16 tev6keny rlszvlteI el6segit6se.

IV.AB6LCS6UBT NEVELES ALAPELVEI

*,,A csalqd rendszerszemlelet{i megk)zel{tdse.

A csaldd rendszerszemlelet{i megkdzel{t,ise ,lrtelm,lben a brilcsddei nevel,lsben elsSdleges

szempont a csaldd mrikridbstnek megismerdse, meg,!rt,!se. A rendszerszemlilet hlnyege, olyan

komplex ldtdsmod alkalmazdsa, amely nern csak a kisg,termeket, hanem a csalddot is
kiindut1pontnak tekinti. Az interakci6s mintdkat a kisgtermek visszatiilcrdzi, ezdltal kepet

kaphatunk a csaldd erSss\geir1l ,!s gtengesdgeir1l. Az er6ssegek hangsulyozdsa dltal a

s z akemb er h o zz dj drulh at a c s al dd 6l e tmin 6 s 6 gin ek j avit d s dho z.

* A koragtermekkori intervenci6s szemlLlet befogaddsa.

A koragtermekkori intervenci6 magdban foglal minden olyan tevekenyseget, amely a

kisgyermek sajdtos sziil<sbgleteinek meghatdrozdsdt 6s figyelembev,btel,it szolgdlia. A
btilcsSdei elldtdst nyiljt6 intbzmdny, szolgdltat| funkci1jdt tekintve alkalmas szintir a

koragtermekkori intervenci6 szeml\let,\nek alkalmazdsdra. Ennek ,irtelm,iben a
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kisgtermeloteveki feladata az esetlegesen felmerillS fejkidisbeli lemaraddsok, megtorpandsok

felismerbs e 6s j elz,6s e.

* A csalddi nevel4s elsridleges tisztelete

A kisgtermek nevel4se a csaldd joga 6s kdtelessege. A brilcsddei elldtdst nyiljtf intdzmdny,
szolgdltat1 a csaladi nevel1s Lrtekeit, hagtomdnyait 6s szokdsait tiszteletben tartva ,!s azokat
erds{tve vesz rdszt a gltermekek nevel,lsbben. Mindezek 1rtelmdben fontos a sziilSk szdmdra
lehetcive tenni a tev,lkeny, killonboz6 szinteken ,!s m6dokon megval6sulo bekapcsolhddst a

bti lcs 5 dei elldtds t nyij t6 intdzmdny, szolgdltatd 6letdbe.

* A kisgyermeki szemblyisbg tisztelete.

A kisgtermek egyedi, megism,ltelhetetlen, mdssal nem helyettes{thetd individuum, egydni
szill<sdgletekkel rendelkezf, fejlSdd szem,ilyiseg. Kiildnleges vddelem, bdndsm6d illeti meg.

A bdlcsridei nevel4s a gyermeki szemdlyiseg teljes kibontakoztatdsdra, a szemdlyes, a szocidlis
es a kognitiv kompetencidk fejkidestnek segltds'lre irdnyul az alapvetri gyermeki jogok
tiszteletben tartdsdval. Figtelmet kell forditani az etnikai, kulturdlis, valldsi, nyelvi, nemi,
valamintfizikai 6s mentdlis k,lpess,|gbeli kiikinbciz6sdgek irdnti tolerancia kialak[tdsdra.

* A kisg,termelmevelS szemdlyiseg,|nek meghatdrozf szerepe

A bcilcs6dei nevelLsben a korosztdly eletkori sajdtossdgaib6l ad6d6an meghatdroz6 a
kisgtermeknevelS szerepe, aki szemelyisdgtn keresztiil hat a kisgyermelcre '!s a csalddra. A

feladatok szinvonalas megval6;[tasdra megfulelci szalonai kompetencidval es identitdssal,
kellf'onismerettef; nragas szintiifrisas kdszsegekkel bir6 szakember kipef. Ebbdl ad6ddan a

kisg,,ermel*teveki felelcis a szalcrnai tuddsa szinten tartdsddrt, gltarap{tdsd,lrt, szakmai
ko mp e t enci di fej I e s z t 6s e er t.

* A biztonsdg ,!s a stabilitds megteremt,bse

A kisgtermek egtbni igbnyeitril f"SSd brilcsddei elldtdst nyiljt1 int,lzmenybe, szolgdltat6hoz
tiirtind beszoktatdsrq, adaptdci6s iddszalva ilgt tekintiink, mint a kisgyermek elveszett
biztonsdgdnak ujrateremt,ls,lre. A kisgtermek szemdlyi es tdrgti kdrnyezetenek dlland6sdga
(,,sajdt kisgyermelcnevelf"-rendszer felmendrendszer, csoport-2s helydlland6sdg) ndveli az
1rzelmi biztonsdgot, alapul szolgdl a tdjbkoz6ddshoz, a j6 szokdsok kialakuldsdhoz. A
napirend folyamatossdgabhl, az egyes mozzanatok egtmdsra 6pill6sdb6l fakad6 ismetkid,isek
tdjdkozhddsi lehetriseget, stabilitdst, kiszdmithatosdgot eredm,lnyeznek a napi esem,lnyek
soraban, nrivelik a gltermek biztonsdgirzetdt. A biztonsdg nyiljtdsa termbszetszertileg
magdbanfoglalja afizikai 6s a pszichikai erdszak mindenformdjdt6l val6 vddelmet is.

* Fokozatossdg megval6sitdsa

A fokozatossdgnak a bdlcsddei nevel'ls minden teriilet,it ,lrintci bdrmely vdltozds esetin
ervenyesillnie kell. A bisg,,ermek ilj helyzetekhez val6 fokozatos hozzdszolctatdsa segiti
alkalmazkoddsdt, a valtozasok elfogadasdt, az ilj dolgok, helyzetek megismer,ls,lt, a szokdsok
kialakuldsdt.



* Eg,,eni bdndsmod,6n,bnyesit6se

A kisgtermek fejlSdds,lhez alapvetd feltbtel a kisgyermelcnevelf elfogad6, empatikus, hiteles

nevel6i magatartdsa. A brilcsddei nevelLsben figyelembe kell venni a kisgtermek spontdn

eresinek, egtdni fejlSdesbnek iltemdt, a pillanatnyi fizikai 6s pszichbs dllapotdt,
kompetencidjdt, nemzetisbgiletnikai, kulturdlis 6s valldsi hovatartozdsdt. A fejlSdds iltemdt
mindig magdhoz a gtermekhez viszonyftva kell megittlni. Minden uj fejlSdisi dllomdsnak
kiindul6pontja maga a gtermek. Ez,lrt fontos, hog/ a brilcsSdei elldtdst nyujt| int,6zm,lnybe,

szolgdltat1hoz jdr6 kisgtermekek mindegltike egtdni szill<segleteihez igazod| mdrtikben
reszesiilj dn Lrzelmi biztons dgot nyilj t6 gondosko ddsban,!s tdmogatdsban.

* Gondozdsi helyzetek kiemelt jelentrisdge

A gondozdsi helyzetek a kisgyermefutevelS 6s a kisgyermek interakci6jdnak bensdseges, intim
helyzetei. A gondozdsi helyzetek megval6suldsa sordn a nevel,lsnek ,!s a gondozdsnak

elvdlaszthatatlan egtsiget kell alkotnia. A gondozds minden helyzet,lben nevelbs folyik, a

nevel,is helyzetei, lehetris,lgei nem korldtozddhatnak a gondozdsi helyzetekre. A fiziol6gids
sziil<sigletek kiel1gitdse megteremti a magasabb rendti sziilcsegletek kielegittsinek feltdteleit.
A professziondlis gondozds, hozzdjdrul a szem,llyes kapcsolatok pozitiv alakuldsdhoz 6s a
nevel2si feladatok megvalisuldsdnak egyik kiemelt sz{ntere.

* A gtermeki kompetenciak,lsztetis tdmogatdsa

A korai eletevekhen alapoz6dnak meg a kognitiv, 1rzelmi ds tdrsas kompetencidk, ezdrt

tlf-mogatdsutc tdemelt jelentfii1ggel b{r a brilcscidei neiel,lsben: Biitoiltani kell annak a
lehetristgit, hogt a kisg,termek a jdtekon, a gondozdsi helyzeteken ,!s eg,,eb tev,ikenysdgeken

keresztiil ismeretekhez, elm,lnyekhez, tapasztalatokhoz jusson, dt,ilhesse a spontdn tanulds
tirrimdt, megerdsddjrin benne a vildg megismerds,lnek vdgta. Kivdncsisdgdnakfenntartdsdval,
pozitiv visszajelzisek biztositdsdval segiteni kell rindll6 kezdemdnyezeseit, megteremtve ezdltal
az eg,6sz Lleten dt tart6 tanulds igenyenek, folyamatdnak biztos alapjait."l

V. .q. nOLcs6DEr NEvELES-coNDozAs pgr-ADATAT

A biilcs6dei nevel6s feladatai

* ,,A csalddok tdmogatdsa, annak errissdgeire 6p{ne a szilkii kompetenciafeilesztdse

A bcilcsSdei ellatdst nyujt6 intbzmbny, szolgdltat6, mint a hsgtermekes csalddokkal
kapcsolatba keriilf els6 gtermekintdzmdny jelentris szerepet tcilt be a szillfi knmpetencia

fejlesztdsdben. A csaldd erdss,lgeinek megismerdse, tdmogatdsa a pozitivumok kiemel,1s,lvel

val6sul meg. A csalddi 6s bdlcsddei nevel1s dsszhangja, a sziil6k ,is a kisgtermelvtevelSk
kdzdtti egtenrangi, konstruktiv, kolcstinds bizalmon alapul6 partneri kapcsolat
elengedhetetlen feltetel a kisg,,ermekek harmonikus fejl1desehez. A sziiki ismeri legjobban
gtermek,lt, {g,t kdzvetiteni tudja szokdsait, igdnyeit, szill<sdgleteit, nagtmbrtbkben seg{tve ezzel

a kisgtermelcnevelSt a gtermek ismeret'bn alapulo dffirencidlt, eg,teni bdndsm6d
kialakitdsdban. A kisg,,ermel*tevel5, mint szakember, szaktuddsdra, tapasztalataira ,lpitve, a



sziilik iginyeihez igazodva kiizvetiti a kora gtermekkori fejkidbssel, nevel,lssel kapcsolatos

ismereteket, m6 ds zereket.

* Egdszsdgv,tdelem, az egeszseges eletm6d megalapozdsa

A szakemberek fetadata a kisgtermek fejlSdesenek nyomon kdvettse, dokumentdldsa,

tdmogatdsa, a harmonikus testi ts lelki fejkidesdhez sziiks,lges egbszs,|ges es biztonsdgos

ldrnyezet megteremtbse. A primer szi)l<segletek egttni igtnyek szerinti kieleg{tese a gondozdsi

helyzetekben val1sul meg. A rugalmas, a kisgtermek hletkordhoz, egytni feilettsdgi szintjdhez

6s az |vszakhoz igazod6 napirend biztositja az Lletkornak megfelelf vdltozatos ,!s eg,|szsdges

tdpldlkozdst, a jdt,!k, a mozgds, a szabad levegSn val6 aktiv tev,ikenyseg es pihenis feltdteleit.
Az eg,lszs,6ges ,!letm6d, az egeszsbgneveles ,lrdekeben torekedni kell az alapvetd

kultilrhigiLnds sz okds ok kialak[tds dra.

A prevencios feladatok megval6sitdsdba sziil<seg esetdn specidlis szakemberek is bevonhat6k:

gyermekorvos, dietetikus, gy6g,,pedag6gus, pszichologus, mentdlhigi\nbs szakember,

gyermeldogszakorvos stb. Elsdsorban preventiv szerepet tdlthet be, de a sajatos nevel,lsi

ig6nyti, a magatartds-vag,t fejtriddsi probl,lmdkkal kilszkddri kisg,,ermekek esetdben korrektiv

lehetflsdgeket hordoz, az int,lzm,6ny lehetcisbgeihez mdrten kialakitott, a nagymozgdsok

gyakorldsdhoz, kiildnfile mozgdsfejleszt,lshez sziilcseges eszkdzdkkel felszerelt szoba vagl erre

a cilra alkalmas helyiseg, hidroterdpids medence vagy fejleszt6-, s6-,f,!ny-, hang-, zene-,

mese-vagl alkot6terdpids szoba.

* Az erzelmi 6s tdrsas kompetencidkfejlesztdse

4 biztonsdgot nyiljt6 neveldi magatartds-magaban fogtalja a szakember |rzelmi ehlrhetds,\gdt

6s hiteless,lget, az \rzelmek kifejezds,lre val6 riszttinzdst, a pozitiv es biztat| ilzenetek

rendszeres kdzvetiteset, a vildgos elvdrdsok 6s hatdrok megfogalmazdsdt. A kisg,'ermek

brilcs6dei elldtdst nyujt6 intezmenybe, szolgdltat1hoz tortdnci keriil'\se tribb lehetdsdget teremt

a tdrsas kapcsolatok megtapasztaldsdra. Az eg,,iittl6t helyzetei az 6n 'lrvenyestt,ls, a

tolerancia, az empdtia gyakorldsdnak szinterei, amelyek hozzdidrulnak az ,6rzelmi 6s tdrsas

kompetencidk fejlesztdsihez. Trirekedni kell az egtiltteles szabdlyainak elfogadtatdsdra, a

mdsok irdnti nyitottsdg megdrzdsbre. A kisgyermelcnevelS feladata a kisgtermekek

besz,\dkeszs1gdnek fejlesztese ,lrdela4ben az ingerekben gazdag, tiszta nyelvi kdrnyezet

biztositdsa, a kommunikdci6s kedv fetkeltdse es fenntartdsa a bdlcsddei nevel,ls-gondozds

minden helyzetbben, mond6kdk, enekek, versek, mesdk kdzvetitesdvel. Kilkincis fig,telmet kell

forditani a sajdtos nevel,isi igbny{i es a hdtrdnyos helyzet{i gtermekek tarsas ,6s erzelmi

kompetencidinak fejlesztdsere sziil<seg esetdn mds segitS szakemberek bevondsdval is. A

megismer,lsi folyamatok fejlciddsdnek segitbse. A kisgtermek LrdeklSdts,\nek erds{ttse a

jdtekos fetfedezds ,!s a cselekv,tses tanulas lehetrisegeinek megteremttse a kisgtermelcnevelS

aktlv resmbtel|vel 6s a megfelelf kt)rnyezet kialakltdsdval t6rt,6nik. A bolcsddei nevel,ls-

gondozds helyzeteiben a szakember ismeretet nydtjt, seg{ti a tdi6koz6dast, a tapasztalatok 6s

6lm6nyek feldolgozdsdt. A kisgtermek igbnyeihez igazod6 ktizris tevekenys,bg sordn szerepet

kap az ,6lmenyek, viselked,|si 6s helyzetmegoldasi mintdk nyujtdsa, az rinallf pr6bdlkozds 6s a

lcreativitas tdmogatdsa. Az tindll| vdlasztds es a ddnt,isi kdpesseg kialakuldsdt segiti a

b dtor{t6, risztrinz6 nevelSi magatartds. "2
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A biilcs6dei nevel6s fdbb helyzetei

,,Alapvetd szempont, hogt a brilcsddei 6let a kisgyermek szdmdra elm'lnyt nyujto, rismitelre
motivdl1, tanulds i tap asztalatokat biztosit6 legyen.

Valamennyi tevdkenyseg, elethelyzet alalcftdsdnak mddszertani alapja az egt,lni bdndsm\d
1rvdnyesitdse, a gyermek pozit{v dndll6sdgi trirekvdseinek, dnbrtdkel,bsdnek erdsitdse.

* Tanulds

A teljesitmenyelvdrdshoz kotott, er6ltetett ismeretgyarap{tdsnak a brilcsrjdei elldtdst nyiljt1
intezmdnyben, szolgdltat1ndl nincs helye. A btjlcsridei nevelLs terilletin a tanulds fogalmdt a
Iehetri legtdgabban '\rtelmezziik. Tanulds, minden olyan tapasztalat-, illetve
informdcioszerz,isi folyamat, amely tart\s vdltozdst idez elci a viselkedLsben, illetve a
gondolkoddsban, valamint elSsegiti, hogy a gyermek megismerje r)nmagdt es kdrnyezetbt. A

tanulds a gtermek kordb1l 6s fejlettsdg1bdl ad6d6 tevikenysegekbe dg,,azottan tortinik. A
tanulds legfontosabb irdnyit|ja a szem'tlyes k{vdncsisdg, az ,6rdekkides. A kisgyermekkori
tanulds szinterei a termdszetes elethelyzetek: a gondozds 6s a jdtdk, a felncittel ,!s a tdrsakkal
val6 egtilttes tev,lkenys,lg ,!s a kommunikdci6. A tanulds formdi az utdnzds, a spontdn jdt,lkos

tapasztalatszerz1s, a kisgtermel*tevel6-g,termek interakci6b6l szdrmaz| ismeretszerzts es

szokdskialakltds. A kisg,,ermelcnevelSnek a sajdtos nevel,lsi igeny{i gtermekek esetdben szem

elritt kell tartania, hogy ndluk mds jellegii ,ts hosszabb idcjt vesz igenybe a tanuldsi folyamat.
A beszed a kisgtermekkori tanulds nagyon fontos eleme. A kommunikativ kepessegek

fejlriddsenek feltetelei a biztonsdgos '6s tdmogatd kornyezetben zajl6 felnrittgtermek ,!s

gtermek-gtermek interakci1k. Figyelembe kell venni azolcnak a gyermekeknek a nyelvi

sziiks,lgleteit, akilwtek neln a mag/aLaz anyanyelvilk.

* Gondozds:

A gondozds bensris,lges interakci\s helyzet a kisgyermelcneveki 6s gtermek kozritt, amelynek

elsddleges c'6lja a gyermekfizikai, testi sziiksdgleteinek maraddhalan kiel1gitese. A szemelyes

6s a szocidlis kompetencidk kialakuldsdnak egyik feltbtele, hogt a gyermek csecsemdkort\l
kezdve aktlvan veltessen rdszt a gondozdsi helyzetekben, lehetcisege legten ugt pr1bdlkozni,

hog,, kdzben ,trzi a kisgltermelcnevel6 figyelmit, biztatdsdt, tdmogat6 segitsdgdt. Sikeres

pr6bdlkozdsait a feln1tt meger6s{t,lssel, dics,irettel jutalmazza, ami nciveli az egtiittm{ikdddsi
kedvet. A gondozdsi helyzetekben sem Lrvenyesiilhet teljesitmtnyelvdrds. Lenyeges, hogy

elegendri idri dlljon rendelkez,lsre, mivel az egyes mozzanatok megtanuldsa gtakorldst
igenyel. A felntittel val6 kommunikaci6 4rzelmi tr)lt,6se, a kisgyermehtevelSnek a gtermelcrdl

adott jelzesei kihatnak az r)nelfogaddsra, a szem,tlyisdg egeszs,lges alakuldsdra. A gondozds

minris,lge jelentds mdrtikben befolydsolja a szokdsok kialakuldsdt es az dndll6sodds

folyamatdt.

* Jdt6k

A jfuAk a gtermekkor legfontosabb tev,ikenys'ige, ami segft a vildg megismer,ls'lben ,!s

befogaddsdban, el\segiti a testi, 6rtelmi, drzelmi es szocidlis fejlSddst. A kisgtermelvtevelS a

jdthk feltdteleinek (megfelelf hangulat, hely, id6, eszkdzdk) biztos[tdsdval 6s nevelfi
magatartdsdval tdmogatja az elm,llyillt, nyugodt jdtektevekenysdget, a kreativitdst. A

kisgtermelcnevelS a gyermek igdnyeitdl es a helyzettril fiiggcien kezdemdnyez, esetenkbnt

mintdt nyujt, szerepet vdllal a jdtdkban, annak tartalmdt dtleteivel, javaslataival szinesiti. A
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jdtek ad els6sorban lehet6seget a tdrsas kapcsolatok alakuldsdra. A kisgyermelcnevelfvel, q

tobbi gtermekkel val6 egl,tiitttdt r)rdmforrds a kisgtermek szdmdra, a tdrsakviselked,lse mintdt

nyuj t, s egin e a s zo ci dlis kip e s s'! gek fei ki dis 6t.

* Mozgds

A csecsemd-es kisgtermekkor az alapvetd mozgdsformdk kialakuldsanak ds fejlcidbsdnek
idrjszaka. A kisg,,ermekek mozgdsigdnye rendkiviil nagll, szdmulcra drdmforrds a mozgds.

Ez,lrt a szobdban 6s az udvaron is biztositani kell a min6l nagyobb mozgdsteret, a

mozgdsfejlesztd jdtbkokat. A jdtekeszkr)zrikkel szemben elvdrds, hogy felkeltsek az LrdeklSddst,

fenntartsdk a mozgdsaktivitast 6s haszndlatuk biztonsdgos legyen. Biztos{tani kell a kdrnyezet

balesetmentessbget ,bs a vesz,llyforrdsok kikiiszcibr)16s,lt. Csecsemcilqxek olyan jdtsz6helyet kell

biztosftani, amely vddett, de elegendci hely dll rendelkez,lsre, pelddul: hempergci, elker{tett

szobasarok.

* Mond6ka, 'lnek

A brilcsridei elldtdst nyiljt6 intZzmenyben, szolgdltat6ndl sokrdt{i zenei 6lm6ny dtel,lsire,

tapasztalatszerz,sre ad lehet1seget a k,rnyezet hangjainak meffig,,el6se, a kisgtermehlevel6
,!nek-,!s besz,idhangja, spontdn dudolgatdsa, ritmusos szdvegmonddsa, a dallam 6s

ritmushangszerek hallgatasa, megszolaltatdsa, a ktizos 6nekles. A kisgtermek 4letkori

sajdtossdgaihoz, egyeni fejlettsdgihez, 6rzelmi, hangulati dllapotdhoz igazodo, felel1sseggel
kivdlasztott ,!s alkalmazott jdtekos mondokdk, gtermekdalok, nepdalok 6s ertdkes zenemdivek

felkettik a kisgyermek Lrdeklcideset, formdljdk eszt,ltikai 'lrz,6kenysdgdt, zenei izl,lsbt, segitik a

hag,nmdnyok megismerdset tis tovdbb ,lleset. A szem,llyes kapcsolatban*idt,lkhelyzetekben

dtutrlnond6kazfii;nnekles, zeiehallgatds pozitiv erzelmeket kelt, iiiim,llmenyt, erzelmi

biztonsdgot ad a kisgltermeknek. Az ismLtkid,isek, a jdtekos mozdulatok megerds{tik a zenei

6lmenyt, a zenei eml,lkezetet. Erzelmi alapon segitik az anyanyelv, a zenei anyanyelv

elsajdtitdsdt, a szemdlykbg fejkideset, hozzdjdrulnak a kisgyermek lelki eg,lszs,igbhez,

valamint a csoportban a denis, bardtsdgos legkdr megteremtds,lhez. A bolcscidei elldtdst

nyujt6 intdzmdnyben, szolgdltat6ndl vbgzett zenei nevel1s eredmdnyes megval6sitdsa

I e h e t ri s 6 get nyuj t a ki s gt erm ek t ov db b i z en e i fej ki d 6 s 6r e.

* Vers, mese:

A vers, mese nagy hatdssal ven a kisg,termek ,lrzelmi 6s 1rtelmi fejl\desere (ezen belill a
besz6d, a gondolkodds, az eml,lkezet es a kbpzelet fejkidesbre), valamint a szocidlis feil6dbsre.
A versnek elsdsorban
a ritmusa, a mesLnek pedig a tartalma hat az hrzelmeken keresztill a szem,tlyisdgre. A

versel\s, mesbl6s, k6peskdnyv-n,lzeget'6s bensdsdges kommunikdci6s helyzet, [gy egyszerre

feltdtete ,!s eredm,lnye a kisgyermek alapvetri \rzelmi biztonsdgdnak. A gtermek olyan

tapasztalatolva, ismeretekre tesz szert, amelyelcnek megszerzdsdre mds helyzetekben nincs

lehetdsdge. A krizris mes,!l,!s ,ilm6nye segiti az aktfv sz6kincs kialakuldsdt 6s a vildgr6l val6

ismeretek megszerz,lstt. A britcsridei elldtdst nyujt6 intezm,lnyben, szolgdltatondl a n'bpi 6s az

irodalmi m{ivelcnek egyardnt helye van. A helyzetek alak{tdsdt, alakuldsdt a g,termekek

pillanatnyi hrzelmi dllapota 6s ebbdlfakad6 igdnyei befolydsoljdk elsSsorban.
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* Alkot6 tev,1kenysdgek

Az r)rdmforrdsa maga a tevbkenys,lg -az drzelmekfeldolgozdsa es kifejezbse, az dnkifeiezts -,

nem annak eredm,lnye. A kisg,,ermeknevel6 feladata a tdrgyi feltbtelek es elegendri idd
biztositdsa, az egles technikdk, eszkrizhaszndlat megmutatdsa, a kisgtermek pillanatnyi
igenydnek megfelelci technikai segitsegnyfjtdssal az alkot6kedv dbrentartdsa.

A kisgyermek alkotdsdnak elismer,lsbvel ,ts megbecsiil\sbvel a kisgyermelcnevelS segiti az

alkot6 tevekenysdgek irdnti 6rdekl6dds fenntartdsdt 6s az alkotdsbdl fakad6 6rcim

szemelyisegfejl6ddsre gtakorolt pozitiv hatdsainak drvenyesill,lset. A leggltakoribb alkot6
tev,\kenysdgi formdk a bdlcscjdei elldtdst nyiljt6 intdzmbnyben, szolgdltat6ndl: nyomhagyi
eszkr)zrik haszndlata, firkdlds, gyurmdzds, ragasztds, gytirds, tdpbs, ujjfestds vaglt vastag

ecsettel festds.

* Eg/6b tevbkenysbgek

Ezek a tevekenysegek valamilyen ,llethelyzet krizris elSkeszit,lsehez 6s megolddsdhoz, a

kr)rnyezet aktiv megismer,isihez, az egtmdsr1l 6s a kdrnyezetr1l val6 gondoskoddshoz

kapcsolhdnak (pl. babafi)rdetes, virdglocsolas, 6szi falevelek gerebly,lzdse, kardcsonyi
siiteminyszaggatds, gtilmdlcssaldta kdszitese stb.). Az orom forrdsai az ,,6n csindlom"
elmenyenek, az egyiittess,lgnek, a krizris munkdlkoddsnak 6s a tev,tkenys'bg fontossagdnak,
hasznossaganak dt,llese. A kisgtermekek bdrmikor bekapcsol6dhatnak, '!s bdrmikor
kil1phetnek, az r)nkbntess,6g nagton fontos, a tevdkenykedds nem lehet feladat. Ezek a
helyzetek
lehetdsdget nyujtanak az egyiittmi;ktiddsre,

^:r)ss z ffi g g,tsik felfedez 6s er e, m e gert 6 s 6i*' 3

a -fuladatok megosztdsdra, ok-okozati

VI. ABoLCSODEI NEVELES MEGVALO SITASANAK SAJATO S FELTETELEI

Saj6t kisgyermeknevel6 rendszer:A szem6lyi Slland6sSg elv6n nyugszik. O szoktatja

be a bolcsod6be a gyermeket, a bolcs<id6be j6rfs eg6sz idltartama alatt 6 a

kisgyermeknevel6je, a nevel6s-gondoz6s mellett ci kis6ri fokozott figyelemmel a
gyermek fej I 5 d6 s 6t, v ezeti az adminisztr 6ci6t.

Gyermekcsoportok szervez6se: A bolcs6dei gyermekcsoportok ide6lis lltszhma 24

h6napos kor alatt 12 f6, e felett 14 f6re emelhet<i. A magasabb l6tsz6m nem csak

ellfuthsi probl6m6t jelent a kisgyermeknevel6nek, hanem nagyobb a zaj, tobb a

konfliktus, megterhel6bb az alkalmazkod6s a gyermekek sz6mhra, kevesebb a

lehet6s6g az egylni b6n6sm6d alkalmazhshra.

Napirend: A j6l szervezett folyamatos 6s rugalmas napirend a gyermekek ig6nyeinek,

sztiks6gleteinek kiel6git6s6t, a nyugodt 6s folyamatos gondoz6s felt6teleit biztositja.
1sszeSllitilsakor figyelembe kell venni: minden egyes gyermek igenylt, fejletts6gi
fok6t, biztositsa a fejlSd6shez sziiks6ges biol6giai 6s pszichol6giai felt6teleket,

fokozza a gyermek biztonsilglrzetlt, legtobb id6 a j6t6ktev6kenys6gre jusson,

megfelel6 id6 biztosit6sa a gondozSsi munka siets6g n6lkiili, szinvonalas elliltSshhoz,

nincs v6rakozSsi id6, figyelembe kell venni az rntlzmlny adottsAgait, a helyi
viszonyokat.

*

{.
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.} Tirgyi felt6telek:A kisgyermeket kori.ilvev6 thrgyi kornyezetet a bolcscid6nk 6piilet6t,
j6tsz6udvar6t 6s egy6bhelyis6geit -, a jogszab6lyi 6s szah.rnai elSir6sok, a csoportokba
jdr6 kisgyermekek lltszhma,lletkora, ig6nyei alapjhn rigy alakitottuk ki, hogy az

biztons6gos legyen 6s a bolcs6dei nevel6smegval6sit6sht szolg|lja.
Int6zm6nyiinkben, az 6piiletben kialakitott helys6gek a megfelel6 berendez6si,

felszerel6si titrgyakbiztosithshval, a j6l felszerelt jittszSkert kialakit6s6val megteremti
a magas szinvonahi napkozbeni ell6t6s felt6teleit. A bolcsridei ell6t6shoz szi.iks6ges,

kotelez6en biztositando eszkozok 6s felszerel6sek jegyz6k1t a 15/1998.(IV.30.)NM
rendelet I I . mell6kl ete tartalmazza.

A C SALAD OK TAMO GATASANAT ivT6O SZNREI E SLEHET 6 SE GEI

Kapcsolattart6s a sziil6kkel: A sziil6k 6s a bolcsride folyamatosan thj€koztatjdk
egym6st a gyermek fejl6d6s6r6l, ez alapvet6 fontosshgl6 a szem6lyre sz6lo bolcstidei
nevel6s gondoz6s kialakit6s6ban. A korrekt partneri egytittmrikod6s felt6tele, hogy a

tiljlkoztaths mindig <iszinte, hiteles, szem6lyes hangv6tehi (de nem bizalmaskod6),
etikai szempontb6l megfelelo, az 6rintettek szem6lyis6gi jogait tiszteletben tart6.

Form6i:direkt 6s indirekt. Besz6lget6sek, sziil6i 6rtekezletek 6s sziil6csoportos
besz6lget6sek, hirdetdtirbla, csalildifizet, nyiltnapok, szewezett programok.

Sziit6i 6rtekezlet: Az intlzmlny bemutatj a az intlzmdnyt, majd tSjlkoztatja a sziil6ket
a felv6tel menet6r6l, milyen papirokat kell beszerezniiik ahhoz,hogy a gyermekiik
felv6tele megtort6njen. A sziil6k t616koztat5st kapnak a hhzirendr6l. A bolcs6dei
6letr6l, napirendj6rcil, a beszoktat6s menet6r6l a kisgyermeknevel6k adnak

t|iekoztatilst.

*

*

* Csal6dl6togat6s: A csal6ddal val6 elsri tal6lkozds, a gyermeknek 6s a sziil<inek az

otthoni kornyezetben va16 megismer6se, ez6rt lehet6s6g szerint a beszoktat6s

megkezd6se ekitt kertiljon 16 sor. A csal5dl6togatfs aj6nl6sakor tartsuk tiszteletbe a
csalSd k6r6seit. A kisgyermeknevel6 a l6togat6sok alkalm6val, mindenekel6tt ismerje

a csalSdlftogat6s jelent6s6g6t, hivat6s6nak megfelel6en viselkedjen, megjelen6se

besz6dstilusa ne legyen kioktat6, empatikus magatart6ssal, 6rto figyelemmel legyen a

bizalom elnyer6s66rt.

Beszoktatfs:(adaptici6)A sziilcivel t<irt6n<i fokozatos beszoktat6s v6delmet,
biztons6got jelent a kisgyermek szhmitra. igy megkonnyiti az tj komyezethez val6
alkalmazkod6st. A beszoktat6s csokkenti a negativ ti.inetek megjelen6s6t. (p1.: sir6s,

6tv6gytalansig, nyugtalans6g) A m6dszer felt6telei: hitelesen kell k6pviselni a

m6dszer elcinyeit a gyermek szempontj6b6l, egy id6ben csak egy gyermek

beszoktat6sa tort6njen egy kisgyermeknevel6n6l, legyen a gyermeknek saj6t

kisgyermeknevel6je, legyen kozvetlen sziilSi kozremrikod6s, elsti h6ten elv6gezhesse

az anya az osszes gondoz6si mriveletet, a szakmai elvek megszabta kereteken beliil
figyelembe kell venni az otthoni sziiks6gleteket.

Sziil6csoportos besz6lget6sek: Tematikus besz6lget6sek a csoport

kisgyermeknevel6inek vezet6s6vel, a csoportba j5rogyermekek sziileit foglalkoztat6
nevel6si t6m6r6l.

* Csal6di fizet: A csal6di fiizet egy saj5tos kapcsolaffart6si forma a bolcs6de 6s a
csal5d k<jzott. A fiizet nem p6tolhatja a kozvetlen kapcsolatot, a napi interakci6s
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helyzeteket, de kieg6sziti 6s megerdsiti azokat. Hozzhjhrul a j6 kapcsolathoz, a

bizalom kialakul6s6hoz, a csalSdi 6s a bolcs6dei nevel6s osszehangolils|hoz, a csalSdi

nevel6s segit6s6hez. A k6s6bbi 6letszakaszokat 6rint6 int6zm6nyes nevel6sben nincs is

e\hez hasonl6 szoros, szem6lyes jellegti, az adott gyermek fejl6d6s6re koncentr6l6

ir6sos kapcsolattart6si forma. Olyan egyedi 6rtek, amely ,,k6tir6nyri" ir6sos

kommunikhci6t tesz lehet6v6, s amely mindk6t f61 szftmftra lehettiv6 teszi az

info rm6c i6 k fitadfsa mell eff az 6r zds ek me go sztSs 6t i s.

VII. SAJATOS NEVELESI IGENYU GYERMEKNEVELESE, GONDOZASA,
FEJLESZTNSN

A nemzeti koznevel6srdl s2616 2011. 6vi CXC trirv6ny 4.5 25. meghathrozza a sqStos

nevel6si iglnytt'- kisgyermek, tanul6 fogalmSt.

,,4.5 25. Saj6tos nevel6si ig6nyri gyermek 6s tanu16, aki a szakertoi bizotts6g szak6rt6i

v6lem6nye alapjbnmozgilsszewi,6rz6kszervi (l6t6si, hall6si), 6rtelmi vagy besz6dfogyat6kos,

tdbb fogyat6koss6g egyi.ittes el6fordul6sa eset6n halmozottan fogyat6kos, autizmus spektrum

zavarral vagy egy6b pszich6s fejl6d6si zavanal (srilyos tanulSsi, figyelem- vagy

mag atartSs s zab 6ly oz6si zav an al) kizd."
A saj6tos nevel6si ig6nyii, korai fejleszt6st ig6ny16 kisgyermeket pr6baid6vel veheti fel a

bolcsclde, mellmek legrovidebb id6tartama t h6nap. Az esetek tobbs6g6ben egy szakmai team

v6lem6ny6nek figyelembev6tel6vel dontenek a gyermek tov5bbi neve16s6r6l, gondoz6s5r6l.

A felv6tel rendje: Pedag6giai Szakszolgirlat javaslatira, illetve sziil6 kezdem6nyez6se

alapjin tortdnik a kis gyermek felv6tel e

A izUl6kkel tofr6nt tesz6lget6s alkalm6val orvosi 6s gy6gypedag6giai 
-anamnlzis 

f0lv6fel

k6sziil. A gyermek 6llapothtfelm6r6s6t, megfigyel6s 6s anamnlzis alapjhn dokument6lni kell.

Sajitos nevel6si ig6nyii gyermekek elhelyez6si m6dja a biilcs6d6ben:
A tOlcs6dei integr6cio c6lja akisgyermekek szocializSci6jhnak segit6se, onell6t6si szintj6nek

fejleszt6se. A napirendb e ilgyazotl fejleszt6s sor6n a folyamatos tanulSs r6v6n fejl6dik a
kisgyermek kognitiv k6pess6ge, mozg6sk6szs6ge, kommunikhci6ja, tovSbbf javulnak t6rsas

kapcsolatai. A saj6tos nevel6si ig6nyi kisgyermek tobb figyelmet, egy6ni bdniism6dot,

direktebb pedag6giai m6dszereket ig6nyel.

{. Teljes integrticiti: eg6szs6ges bolcs6dei csoportban egy vagy k6t sajStos nevel6si

ig6nyii gyermek helyezhet6 el. A csoportl6tsz6m 1 f6 saj6tos nevel6si ig6nyti

kisgyermek eset6n 11 f6, 2 f6 sajStos nevel6si ig6nyti kisgyermek eset6n maximum 10

f6.

* Rdszleges integrdciL: a gondozhsi egys6g r6szek6nt kell kialakitani. Gondoz6si

egys6gen beliil az egyik szob6ban az eglszslges gyermekeket, a m6sik szob6ban pedig

a saj6tos nevel6si ig6nyti gyermekeket nevelik, gondozzhk, fejlesztik. A nap egy rlszlt
egyutt toltik, pl. udvari j6t6ktev6kenys6g alkalm6val'

* Specidlis csoport: A bolcs6de egy gondoz6si egys6gek6nt kell kialakitani' A
csoportban3-6 fo 6 6v alattihalmozottan s6rtilt, jelent6s fejl6d6sbeli elmaradSst mutat6

gyermekeket gondoznak, fejlesztenek. Egy kisgyermeknevel6 3 f6 saj6tos nevel6si

ig6nyri gyermeket l6t el, a csoportl6tszhmmaximum 6 fii.
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Egyre gyakoribb a b6lcs6d6kben a spont6n integr6ci6, amikor nevel6si 6v kozben deriil feny a

fejiOdesUen val6 elmarad6sra, saj6tos nevel6si ig6ny megilllapithshra. Ebben az esetben a

cs op ortl6ts zhm nem c s<ikkenthet6 a nevel6 si 6v v6 g6i g.

Dokument6ci6:

A Nemzeti koznevel6srSl sz6lo 201I. 6vi CXC. torv6ny hatitlyba helyez6s6vel az addigi

bolcs<ld6ben vlgzett korai fejleszt6si feladatokat 201,3. janu6r 1-j6t6l a Pedag6giai

S zakszol ghl atokra bizta.
A pedagogiar szakszolghlati irxlzmlnyek mtikod6s6r6l sz6lo 1512013. (II. 26.) EMMI
rendelet 4. $ ( 1 ) meghatfur ozza a korai fej leszt6s feladatSt -

,,4. $ (1) Az Nkt. 1S. $ (2) bekezd6s a) pontja szerinti gy6gypedag6giai tan6csad6s, korai

fejleizt6s 6s gondoz6s (a tovSbbiakban: korai fejleszt6s 6s gondoz6s) feladata a komplex

koragyermekkori prevenci6, tanScsad6s 6s fejleszt6s, az ellStisra val6 jogosults6g

megillapithsdnak id6pontj6t6l kezd6d6en a gyermek fejlcld6s6nek el6segit6se, a csal6d

kompetenci6inak er6sit6se, a gyermek 6s a csalSd t6rsadalmi inklirzioj6nak titmogatilsa

6rde[6ben. A korai fejleszt6s 6s gondoz6s tev6kenys6gei a komplex gyogypedag6giai,

konduktiv pedag,6giai tan6csad6s, a kognitiv, a szociflis, a kommunik6ci6s 6s a nyelvi

k6szs6gek fejleszt6se, a mozg6sfejleszt6s 6s a pszichol6giai segits6gnyfijt6s."

A korai fejleszt6sre, saj6tos nevel6si ig6ny meg6llapit6sfura az orsz6gos, megyei 6s j6r6si

szaklrtii bizotts6gok tehetnek j avaslatot.

Az egylni fejleszt6si terv alapj6n, meghatitrozott 6rasz6mban a Pedag6giai

szakemberei a bolcs6d6benv1gzlk a fejleszt6st egy6ni vagy csoportos form6ban.
Szakszolg6lat

Nevet6s-gondoz6s-fej leszt6s :

A Bolcs6dei Nevel6s Gondoz6s Orsz6gos Alapprogramj a meghathrozza az ell6t6s f6bb

helyzeteit. A bolcscid6kben a nevel6s 6s gondozSs alapj5ban v6ve egy6nre szabott, a sajft
kisgyermeknevel6 rendszer afolyamatos napirend mindezt segiti. A bolcstidei alapelvek, mint

peld5ul az egylni b6n5sm6d elve, a koragyermekkori intervenci6s szeml6let befogad6sa, a

gyermeki szem6lyis6g tisztelete, a gyermeki kompetencia t6mogathsa, a fokozatoss6g, mind

i-ozzi$firulnak a sajftos nevel6si ig6nyii kisgyermekek sikeres adapthci6jt*roz. Az irj

kornyezethezval6 alkalmazkod6s, a napirend, azij szokhsok, az fj ktizoss6g, a beszoktatSs

nehiz id6szak a kisgyermek szitmilra. A csoport6llandosSg elve alapj6n a bolcsSdei e116t6sa

alatt 11gyanaz a thrgyi, komyezet veszi kiirbe a kisgyermeket. A kisgyermeknevel<i

megfigyeli, majd Stveszi a gondoz6si feladatokat a sziil6t6l. Az egylni fejleszt6si tew alapjhn

u *pi r"uel6si-gondoz6si folyamatba be6piti az egylni sz0ks6gletek figyelembev6tel6vel a

megval6sitand6 feladatokat, legyen az ofiil6s5gi ttirekv6s thmogatSsa vagy irodalmi nevel6s.

A gondozhsi feladatok mellett egy6ni 6s csoportos foglalkozfsokon r6szt vehet szakember,

szakemb er ek fu 6ny iths 6val.

VIII. AZ ALAPELLATASOX
SZOLGALTATASOK

TULI CSALADOKAT TAVTOC.I.TO

A bolcs6dei ell6t6st nyujt6 intlzmlny, szolg6ltat6 az alapellttths els6bbs6ge mellett

csal6dt6mo gat6 szolgitltat6sokat szewezhet.Ilyen szolg6ltatSsok lehetnek a j6tsz6csoport, az

id6szakos gyermekfeltigyelet, a gyermekhotel, a nevel6si tan6csad6s, a j6t6k-6s

eszkozk<ilcs<inz6s. Mindezeket b6rmely csal5d ig6nybe veheti. A kisgyermekek 6s csal6djaik

szSmhra nyfjtott szolgSltathsok eset6ben kiemelten fontos elktil<initeni 6s meghatfurozni az

alapell6t6s 6s a szolg6ltat6sok ktilonboz6s6geit 6s jellemz6it. A j6 min6s6gti szolg6ltatSs
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megval6sitSsilhoz a megfelel6 szem6lyi 6s tSrgyi felt6teleket biztositani kell. Valamennyi

szolg|ltathsi forma megval6sithsinill frgyelembe kell venni a b<i1cs6dei nevel6s alapelveit,

ktiloncisk6ppen a koragyermekkori intervenci6 szeml6let6nek befogadhs6t. A szolg6ltat6sok

miiktjrjtet€sfndl is kiemelt jelent6s6gii a kompctcnciahatirok betart6sa. Az egyes

szolgSltatilsok jellemzciit,aziglnybev6tel lehets6ges m6djait valamint ad4azilst egy6rtelmrien

megfogalm azva, irfusban kell rogziteni. A szolgSltatSst ig6nyl6 szi.i16 nyilatkozik gyermeke

eg6szs6giigyi olt6sairol 6s a gyermek eg6szs6gi Sllapothr6l. A t6rit6si dijat az lgazgat6, a

gazdashgi rgazgat6helyettes 6s a b<ilcs6devezet6k a fenntart6val egyezteFe 6llapitott6k meg.

A szolgfiltatinokat a bolcs6d6k honlapj5n, kdzoss6gi oldalaikon, illetve sz6r6lapokon,

plakStokon n6pszeriisitjtik.

* Jtfrtszdhrtz: a bolcsride irhnL 6rdekl6d6 csal6dok szhmhra szeweznJk havr egy

alkalommal a h6nap harmadik keddj6n.

* Stithertfipia: 1999.- 6ta mrikodtettink s6szob5t. A prevencios feladata mellett alkot6

szobak6nt is lehet6s6g et ad a gyermekek egy6ni 6tleteinek kibontakoztatisSta az tq

jSt6ktev6kenys6gek gyakorl6s6ra, 6lm6nyek tapasztalatok szerz1s6re. A szolg6ltatfs

t6rit6smentes.

.} Gyermektornu: Egy bolcs6d6ben a sztil6k ig6nyeit teljesitettiik, amikor a zenls
gyermektornSt elinditottuk. Szakemberekkel va16 konzult6l6st kovet6en indult el a

szolgSltatSs, melynek szervez6s6n6l szem el6tt tartottuk a szakmar alapelveket:

szem6lyi 6s t6rgyi 6llandos6g, on6ll6sfgi torekv6sek tfrnogatlsa. 6letkornak megfelelcS

mozg6skultura kialakit6sa.

* Sziil6klaD.. Meghivjuk a bolcsri&s gyermekek csal6dj6t kozris tevekenys6gre, kotetien

besz6lget6sre, melynek aktualit5s6t az tinnepek adj5k. A szolg6ltat6s t6rit6smentes.

Baba- mamu ktub: A nem int6zm6nyes ell6t5sba r6szesiilci kisgyermekes csalSdok

r|szfire szervezell szabadidos szolg|ltaths. Id<ipontja a sztil6k iglnylhez igazodik,
jelenleg minden h6nap elsri szerd6j6n mrikodik, szakemberek el6ad6sai szinesitik a

programot. A klub a bolcs<idei nyiwatart6si id6n tul fogadja a csalSdokat, a

hhziasszonyi teendciket a kisgyermeknevelSk onk6nt v6llalt feladatk6nt vbgzlk.

Jdtszdhdzas btilcsfldekdstolgatL:Az irj gondoz6si 6v bolcs6dei el<ljegyz6s6t

megel6z6en, a bolcs6d6k nyitvatart6si id6ben, a csoportszob6ban 6s a

gyermekudvaron lehet6s6get nyirjtanak a ktil<inboz6 tev6kenys6gi form6k

megismer6s6re alkalmazilshra, gyakorl6sSra az lrdeklcidti csalfdok 6s gyermekeik

szhmhr a. A szolg|ltat6s t6rit6smentes.

Jdtszddilutrfin:A bolcs<id6be j5r6 gyermekek sziileikkel, testv6reikkel, bar6taikkal

kozos alkot6 6s jdt6ktev6kenys6g lehetrls6gre, kotetlen besz6lget6sre kapnak

meghiv6st. A d6lut6nokon a kisgyermeknevel6 szervezoi,hilziasszonyi teend6ket l6t

el.

Jritszdcsoport: Lehetcis6ge van a sziil6knek, hogy gyermekeikkel kozosen

ell6togassanak a jhtsz6csoportba, ahol lehet6s6g van sztl6nek 6s gyermek6nek arra,

hogy kedvez6 k<irtlm6nyek kozott egyiitt jStszhasson. A kisgyermekek sajft

*

{.

*
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koroszt6lyukkal ismerkedjenek, a sz016k megoszthassSk nevel6si tapasztalataikat

m6sokkal, tan5csot, segits6get k6rjenek.

rx. A szAKMAr pocRAM MEGvALosuLAsAr nr,6sncir6
FELADATOK

- Intizminyhfrtogatdsok: Az igazgat6nfvel, szaktanhcsad6val 6vente ttibbsztir az

intlzmlnyeklifiogathsfuttewezzik, a l6togatrlsok alkalm5val megfigyel6st v6gztink.
A megfigyel4s tdmdja:

- A bolcs6dei nevel6s-gondozits megfigyel6se a min6s6gbiztosit6s jegy6ben.

(A kiadott protokollnak megfelel6en)
Felel6s:
Szaktan6csad6
Gondoz5si ig.h.

- Vezetfii drtekezlet: az lrtekezlet iddpontja, minden mdsodik h6t h6tf6je, lehet6s6g van

szakmai k6rd6sek, javaslatok megbesz6l6s6re.

- Kipzisek, tovdbbkdpzisek: Az intlzmlnyi tov6bbklpzlsitew az egy-egy tagint6zmlnyre
vonatkoz6 tov6bbk6pz6si tewezet, valamint a kreditpontok szhminak
figyelembev6tel6vel k6sztil. A bolcs6dei ell6t6s tertilet6re ir6nyul6 tov6bbk6pz6si terv

tartalmazza a tov6bbk6pz6s tipusSt, a helyettesit6s m6dj5t, 6s a finanszirozflst.

Felel6s:
Szaktan6csad6
B<iles6devezet6k

Egyib feladatok:

Biitcsddik Nupja: Szakmai program szervez6se az intlzmlny osszes dolgoz6ja szhmilra.

Meghivott el6ad6val felfrissiteni az ismereteket, ment5lis 6s szakmai segits6g nyitjtSsa.

Id6pont: minden 6v 6prilis h6nap 21.

,,Bdlcs- lap" nlven l6trejott hirujs6gunk megjelen6s6t tov6bbra is fontosnak tartjuk, vhrjuk az

ir5sokat melyek szakmai inform6ci6kat, 6rdekess6geket, tov6bbitanak.
Megj elen6s id6pontj a: f6l6vente

Mddirfival val6 kapcsolat: Az elmirlt 6v tapasztalatai alapjhn, szem6lyes tal6lkoz6st

kezdem6nyeztink a m6dia k6pvisel<iivel az eredm6nyesebb egyiittmrikod6s rem6ny6ben.

Tanulhk fogaddsa szukmai gyakorlatra: Egyiittmiik<id6si meg5llapod5st ktttottiink a

kisgyermekneveki k6pz6st folytat6 int6zrn6nyekkel. A meg6llapod6s lehet6v6 teszi, hogy tanul6kat

fogadjunk a DSZC Lor5ntfff Zstzsanna Technikum 6s Koll6gium kisgyermekgondoz6-nevel<i

tagozatilr6l. Az egytittmiikod6si meg6llapod6s felt6teleit a kifut6 k6pz6sben r6sztvevci oszt6lyok

tekintet6ben tudjuk biztositani. Az egytittmiikod6si meg6llapod6s lejhrta nthn, a tanul6k szilmilra

szakk6pz6si munkaszerz6d6s megkot6s6vel biztositjuk majd a gyakorlati k6pz6sben val6 r6szv6telt,

illetve az 'itj szakk6pz6si torv6ny szerint. A ftiiskolai k6pz6sben r6sztvev6 tanul6k rlszlte,
egyiittmiikod6si meg6llapod6s 6s befogad6si nyilatkozat alkalmazhsSva| tudjuk biztositani a

gyakorlati k6pz6sben val6 r6szv6telt.
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Tirsint6zm6nyekkel val6 kapcsolattartis:a gyermekv6delmi jelzlrendszer tagjak6nt,illetve

a koragyermekkori intervenci6s rendszer szerves r6szk6nt szoros munka kapcsolatban 5llunk

az alSbbi int6zm6nyekke I :

- Utkeres6s Segit6 Szolgillat
- Pedag6giaiSzakszolgflat
- Dunarijvdrosi Ovoda
- V6d6ncii Szolg6lat
- Eg6szs6gmeg6rz6si Kozpont

Szakmai kapcsolataink:
- Magyar Bolcs6d6k Egyestilete
- BDDSZ
- PTEKPVKpartnerint6zmlny
- DSZC L6r6ntffy ZsuzsannaTechnikuma 6s Koll6giuma

ELLATAS IGf,NYBEVNTNT,NNEK MODJA

Az ellifiils i 96 nyb ev6tel6 n ek m 6 dj 5t a F elv6teli Szab fily zat tar ta'lmazza.

A BID tagbolcsod6ibe a felv6tel 6nk6ntes, k6relemre tort6nik, melyet a gyermek torv6nyes

k6pviseldje terjeszthet el<i a bolcs6de 6ltal kiadott formanyomtatv6nyon. A k6relmet a

tagb6lcs6de vezet6ihez kell benffi tani.
A gyermek bolcs6d6be tort6nri felv6tel6t a sziilci hozzhjfurulitsSval a korzeti v6d6n6, a hhzi-
gyermekorvos, vagy a h6ziorvos, csal6dsegitci 6s gyermekj6l6ti szolgiiat, illetve a

gy6mhatos6g is kezdem6nyezheti.
A'fflcs6dei 'eIl6t5s megkeid€sekor ainntlzmlny vezet6je a -fyermek torv6nyes

k6pvi s el6j 6ve1 me 961l ap o d6st kot az alfibbtah 6l:
- az ell6t6s vhrhat6 idotartamfull
- a fizetendo 6tkez6si 6s gondoz6si t6rit6si dij m6rt6k6rcil, a fizetlsre vonatkoz6

szab6lyokr6l.
- a szolg|ltat6sok formhjhr6l, modj6r6l.

fnnnrxpPvrsELET

Az Erdekk6pviseleti F6rum a brilcs6dei ell6t6sban r6szesiil6 gyermekek 6rdekeinek v6delm6t,

k6pviselet6t szolgillla 6s vlgzi. A F6rum mriktjd6sdnek c61ja, hogy megteremtse a bolcs6dei

ell6t6sban r6szestil6 gyermekek sztilei/torv6nyes k6pvisel6i, a fenntart6 6s az rntlzmlny
k6pvis e16i kiizotti egyiittmtikod6 s sz6lesebb korben 6rtelmezett alapjdt.

Tov6bbi c61, hogy a bolcs6dei ellSt6ssal kapcsolatban esetlegesen felmeriil6 panasz, probl6ma

mihamarabb azon a helyen nyerjen orvosl6st, ahol felmeriil. A BID mindegyik

tagb6lcs6d6j6ben miikodtet 6rdekk6pviseleti forumot, amely 6vi k6t alakalommal tart iil6st.

,/t
ltttqz L[/aaa g

{utruAnna Eva

Um-' \A'\ 4\--,1
Kissn6 Kov6cs Ildiko

szaktanScsad6

igazgatS
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' A bolcs6dei nevel6s-gondoz6s orsz6gos alapprogramj a (2017) - A bolcs6dei nevel6s

alapelvei

'? A bolcs6dei nevel6s-gondozds orsz6gos alapprogramj a (2017) - A bolcs6dei nevel6s

feladatai

3 A bolcs6dei nevel6s-gondoz6s orsz6gos alapprogramj a (2017) - A bolcs6dei nevel6s fobb

helyzetei
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X. ATAGINTEZMENYEK SZAKMAI PROGRAMJA

1. Zeng6-Bong6 Biilcsdde
K6szitette : Barab6s Annamhria
bolcs6devezet6

Biilcs6de bemutatfsa

Int6zm6nytink 78 f6r6helyes bolcs6de 1963. 6ta mtikodik. 2000. szeptembertol a Zeng6-

Bong6 Bolcs6de nevet viseli.
A b<ilcs6de a v6roskrizponti hely6n, a B6lyai J6nos u. 2. szhm alatt helyezkedik el, a

sziil6knek, gyermekeiknek j6l megkozelithet6en, csendes, v6dett kornyezetben.
Pavilonos rendszer6vel biztosithat6 a csoportok nyugalma, 6m feladatainak megfelel6en

Sttekinthet6, 6tj irhat6 .
Csoportszob6ink thgasak, vil6gosak, pasztellszinekkel festettek. A berendez6sek, dekor6ci6k

az itt dolgoz6k esztltikai izllslnekmegfelel6en vid6mak, gyermekkozpontuak.
Saj6t kiszolg6l6 helys6gekkel, jirtszSudvarokkal biztositjik az ide jfu6 gyermekek k6nye1m6t,

a sztil6k megel6gedetts6g6t, a dolgoz6k pozitiv gondolkod6smodjSt.

Biilcs6de funkcionflis fel6pit6se, humin er6forrdsai:

Biilcs6dev ezet6 z Werner Erika
Biilcs6devezet6 helvettes: BarabSs Annam5ria

A felvett gyermekeket ell6t6 szakk6pzett kisgyermekneveldk szitma: 14 fo
A gyermekek mindennapi 6tkez6s6t biztositja: I f6szak6csn6

1 fd konyhalfiny

A tisztas6gr6l 3 bolcs6dei dajka gondoskodik.
Abolcs6d6ben a gyermekek eg6szs6g6t 6vja: I f6 bolcs6deorvos (r6sz6ll6sban).

A bolcs6dei int6zm6nyi h6l6zatban I f6 szaktan5csad6 (az Igazgat6sSg, valamint a szakmai

v ezet6 s ir 6ny iths5val) s e g iti a szakrnai munk5t.

F6rdhelyszirm:78 f6

Csoportjaink:

Gomba pavilon: Katica csoport 14 f6
Nap csoport 14 f6

Piittyiis labda pavilon: Maci csoport 12 f6
Nyuszi csoport 12 f6

Pillang6 Pavilon: Cica csoport 12 f(t
M6kus csoport 14 f6

Mindennapi munk6nk kiizpontj6ban a gyennekek, kozvetve a csal5dok 61lnak. A dolgoz6ink
mindegyik6nek egy fontos c6lja van, m6gpedig: itt minden kisgyermek etnikai hovatartoz6s

n61kii1 megkapja azt az 6t megillet6 gondoskod6st, szetetet, ami a fejl6d6s6hez

elengedhetetlenril sz0ks6ges.
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Hitvall6sunk

Gyermekeink csak irgy v6lhatnak kiegyensrilyozott feln6tt6, ha gyermekkorukt6l kezdve

v6gig kis6ri 6ket a feln6ttek szeretete, 6rt6 frgyelme,biztat6,bdtorit6, p6ldamutat6 tiirelme.
Szakmai feladataink:

A biilcs6dei 6let megszervezils6nek alapelvei a mindennapokban

Gyermekcsoportiaink megszervez6se: A bolcs6dei gyermekcsoporlok ide5lis, torv6ny Sltal

enged6lyezettlltszhma szerint 12 f6 a 2 6v alatti gyermekcsoportok eset6n, 2 6vet betolttitt
gyermekcsoportoknSl 12, snlkslg eset6n, pedig 14 f6 - re emelhet6. 1 SNI kisgyermek
elI6t6sa eset6n a csoportl6tszfim 11 f6. A magas csoportl6tsz6m, amellyel m5r 6vek 6ta

dolgozunk, nemcsak ellfithsi neh6zs6geket jelent a kisgyermeknevel6nek, 6m megterhelSbb

alkalmazkod6st, tobb zajt, konfliktust rd1z e75 a csoportol<ban, az egy6ni b6n6sm6dra

fordithat6 id6t is leroviditi. Sziiks6ges figyelembe venni a csoportok osszet6tel6nek

kialakit6sakor a probl6mfs, nehezebben kezelhet6 h6trSnyos helyzett gyermekeket, hiszen ha

tribb ilyen gyermek keri.il egy csoportba, mindez bizony a kisgyermeknevel6 - sztilti
bensris6ges kapcsolat kialakit6s6t nehezitheti, a bolcs<5dei programokban val6 r6szv6telt

cscikkentheti.

Kapcsolattartis a sziil6kkel

A konekt partneri egytittmrikod6s elengedhetetlen felt6tele az 6szinte, szem6lyes hangv6tehi

hiteles thjlkoztatits, az lrintettek szem6lyis6g b6li jogainak tiszteletben tart6s6va1. Form6i:
bernutatkoz6 besz6lget6sek, sztil<ii 6rtekezletek, sztikicsoFort besz6lget6sek, nyilt napok,

szerverett programok; faliirjs6gok, csalSdi fiiz'etek, fogad6&6k, mindennapitalAlkozdsok. E

kapcsolattart6si formSk lehet<5s6get biztositanak arra, hogy a sziil6 6s bolcs6de folyamatosan
t6j 6koztass6k e gym6st a gyermek fej l6d6s6r6l.

Sztil6kkel val6 kapcsolattartfs formii:

,,Biilcsddek6stolsat6": Az irj nevel6si-gondozrisi 6v megkezd6se el6tt egy h6tig d6lel6tt 9-11

6ra krizott fogadjuk a gyermekeket, sztileiket, az 6rdekl6d6 csal6dokat. Lehet6s6get nyujtunk
az rntlzmlny megismer6s6re, kisgyermeknevel6inkkel szakmai, szem6lyes besz6lget6sre,

hagyom5nyaink bepillant6sdba. A sziil6k megismerkedhetnek az intlzmlny szakmai

programj6val, a csoportok szok6saival, kisgyermeknevelSk k6r6seivel.
A bolcs6dek6stolgat6t k<ivetcien sziil6i 6rtekezletet szerveziink, ahol a sztil6k v|laszt

kaphatnak a felmeriil6 k6rd6seikre:
o Gyermekiik melyik csoportba keriil
o Miben segithetnek gyermekiiknek
o Mik6nt is konnyithetik meg szhmhra az elv6l6st, elfogad6st, beilleszked6st

Csalfdlr{togatis: Ez egy olyan alkalom, amikor a csal6ddal talillkozva a gyermeket az otthoni
biztons6gos kornyezetben ismerheti meg a kisgyermeknevel6, ez1rt nagyon fontos, hogy
lehet6s6g szerint m6g a beszoktat6s el6tt keniljcin 16 sor. A lfutogaths id6pond6nak
egyeztet6sekor tartsuk tiszteletbe a csal6d k6r6seit, 1ehet6s6g szerint mindk6t
kisgyermeknevelci egyi.itt jelenjen meg. A l6togat6s alkalm6val, empatikus magatartSs6val,

6rt6 figyelemmel, kedves hangv6telii besz6lget6s sor6n ismerje meg a gyermek otthoni 61et6t,

szok6sait, pr6b6lja megismerni a gyermeket, egy6nis6g6t, a csalSd 6rt6krendszer6t, gyermek

csal6dban elfoglalt hely6t. Hallgassa meg a sztil6 k6r6seit, szakmailag felk6sztilt v6laszokat
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adva azol<ra. Nyugtassa meg a snillt 6rdek16, felmeriil6, nyugtalanit6 6rz6sekkel

kapcsolatosan. Azels6 talslkozhsmfir atov6bbi j6 kapcsolatteremt6s alapj6ul szolgSlhat.

Beszoktat6s: Minden esetben felaj6nljuk a sztil6vel tort6n6 fokozatos beszoktatfs

f.f-r.tO.egef, gyozzikmeg 6t arrol, hogy ez a m6dszer v6delmet, biztons6got nyirjt gyermeke

szimhra, megkonnyiw 
" 
i tti kornyezeth ez, felnlttekhez, t6rsakh oz valo alkalmazkod6st.

Ez1ltal csokkenthetjtik a negativ tiinetek megjelen6s6t, mint pl. a hosszir ideig tart6 sir6s,

6tvhgytalansdg, nyugtalans5g stb. Ez a m6dszer igazfin akkor kozvetithetti a sziil6k fe16

hiteGsen, tra Lndt6t kisgyermeknevel<i egys6ges 6115spontot k6pviselve egys6ges technikSt

alkalmaz.

S ikeress dgdnek feltdtele :. Egy kisgyermeknevel6 egy gyermek beszoktat6sitkezdje meg.

' A sztilci partner legyen eztd6 alatt
r I sziil6nek leheiris6ge legyen arr6l meggylzodni, hogy gyermeke szakszeru

gondoz6st, nevel6st kaP majd.

' foegismerhesse u .roport szokSsait, napirendj6t. terveit, szakmai-nevel6si programj6t

. Megismerhesse gyermeke kisgyermeknevel6inek, emberi oldalait

Sztil6csoportos besz6lget6s:Minden csoportban negyed6vente keriil sor,el6re egyeztetett

a.',utkapcsolatban.p1:beszoktat6s,on6116s6g'dackorszak,
szob atrsztas6g, 6voda6retts 69 stb.

Fogad6 6ra: ig6ny eset6n a sztilci szitmfuaegy6ni besz6lget6st biztositunk.

A BOLcS6nnr NEVELES MEGvALosiTAsANAK SAJAToS FELTETELEI

Saift kisgyermeknevel6i rendszer sziiks6gess6se: A szem6lyi Slland6s6g a bolcs6dei

hiszenagyermeknekel6szorcsakegyszem6lytke1l
megismemie, ri kozeledik fel6je, <5 szoktatja be, <i 6ll legkdzelebb a csalSdhoz, aki a gyermek

szim1ra a legfontosabb szem6ly. A bolcs6dei idSszak alatt ugyanaz a kisgyermeknevel6

kis6ri figyelemmel a gyermek fej16d6s6t, vezeti a gyermeki adminisztrhci6t' A saj6t

kisgyerm*eknevel6 - gyelrmek kozoti kialakitott bens6s6ges kapcsolat a bolcsdd6ben eltoltott

idrjszakban meghatdroz6, hatdssal van a kisgyermeknevel6-sziilti kozotti kapcsolatra.

N ap ir en d : o s s z e 611it6s akor 
ffiT :il:::i:rff i*,ot 

n gvel emb e venntink :

o Fejletts6g6t
o Kor6t

: ffihf:l*j6t6ktev6kenvs6gre, gondoz6sra

o A vfurakozitsiid6 lehet6leg a legrovidebb legyen

A jol fel6pitett, kialakitott folyamatos, rugalmas napirend biztositja a gyermekek ig6nyeinek,

r"tikregl.l.inek kiel6git6 s 6t, ezilltal a nyugo dt, fo lyamato s gondoz6st.
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A nevel6s- gondoziis f6bb helyzetei

Gondozis: ez egy bens6s6ges interakci6s helyzet a kisgyermeknevel6 6s a gyermek kozott,
ami a gyermek sztiks6gleteit el6giti ki.
A gondozis sor6n a kisgyermeknevel6 feladata:

' Helyes technika alkalmazhsa
. Bens6s6ges, meghitt kapcsolat kialakit6sa a gyermekkel
. Idej6ben ismerje fel, el6gitse ki a gyermek sziiks6gleteit
. ElegendS id6t biztositson a gondoz6si mriveletekre
. Figyeljen a gyermek reakci6ira
. Vegye figyelembe a gyermek egy6ni temp6j5t, on61l6s5gdt, fejletts6g6t, csak annyit

v6rjon el t61e, ami az egy6ni fejletts6g6nek megfelelcl
. 0romforr6s legyen minden egyiittl6t
. Az on5ll6s5gi t<irekv6seket t6mogassa, elismerje, b6toritsa

Mozgis: A mozg5s alapvet6 form6i kisgyermekkorban alakulnak ki, fejlSdnek tov6bb.

Gyermekek mozgitsig5nye rendkivtili oromforrhs, a felfedez6s v6gya motiv6lja 6ket, amely
vesz1ly1rzettel ritk5bban p6rosul.

Kisgyermeknevel6 feladatai :

' MozgSsig6nykiel6git6se
. Testi k6pess6gek fejleszt6se
. Osszerendezettmozg6s kialakul6s6nak t6mogat6sa, segit6se
. Mozg6sra inspir6l6 biztons6gos kornyezet, eszkoz biztositSsa
. Elegend6 idci a mozghsra
. Sz4bqd leveg6nv+_16 tart6zkod6s- eg6szs6ges mozg6s

' Mozg6si kedv fenn-tartdsa
. MozgSs sor6n tudjon a gyermekkel egytitt oriilni
. Taliija meg a kisgyermeknevelS a m6dj6t elismer6sre, dics6retre amozgits sor6n
. Tudjon segiteni, ha sziiks6ges

' Mindig motiv6lja a gyermeket
r d gyermekek szimhrabetarthat6 szab6lyokat alakitson ki
. Mindig onk6ntes legyen

Alkot6tev6kenys6gek: Ez egy olyan lehet<ls6g az egy6ni k6pess6gek, k6szs6gek

kibontakoztathsitra, amelyet oromforr6snak kell, hogy a gyermek 6rezzen.

A kisgyermeknevel6 feladatai:
,/ Az eszkozok, azid6 biztosit6s6val, elismer6ssel, megbecsiil6ssel segitse, fenntarlsa az

alkot6 tev6kenys6g ir6nti v6gyat.
,/ A finommotorik6t fejleszt6 tev6kenys6geket helyezze el6t6rbe (gyurm6z5s, ragasztils,

papirt6p 6s, gytir6 s, fe st6s, nyomd6zf s, haj to gat6s).
,/ Folyamatosan ellen6rizze az eszktizok biztons6gos voltft
,/ Megfelel6 6s betarthat6 szab6lyokat alakitson ki 6s fogadtasson el a gyermekekkel
,/ A sziil6k fe16 folyamatosan kozvetitse, elismerje az elklszijlt alkot6sokat
{ A gyermek mindig onk6ntesen vegyen r6szt benne

Vers. mese: J6l tudjuk mennyire nagy hat6ssal, varr a kisgyermek 6rzelmi, 6rtelmi 6s szocirilis
fejlrid6s6re. Versel6s, mes616s sorhn gazdagodik a gyermek sz6kincse, hat6ssal van a

besz6d6nek megindul6sfra, tisztashgira, fejl6dik a kommunik6ci6s k6szs6ge, fejl6dik
emberismerete, eml6kezete az 6t61t 6lm6nyek hat5s5ra. Mindez alapvet6 1rzelmi biztons6got

adhat szitmhra.
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A kis gyermeknevel6 feladatai:
'/ Egyszeri, a gyermek kor6nak,

tissze6llit6sa
{ Ne keltsen f6lelmeket

fejletts6g6nek megfelel6 irodalmi anyag tervszerti

,/ Az osszetilitott anyag igazodjon az fvszakokhoz, iinnepek'hez, hagyom6nyokhoz, a

gyermekek hangulatilhoz

'/ Ismertesse meg a gyermekeket a bfbokkal
./ Sohase tanitson, mindig csak a hangulat, az orom kedv66rt mondja, mes6lje

Mond6k6zr{s. 6nekl6s: rengeteg Iapasztalatszerzlsre, zenei 6lm6ny 6t6l6sere ad m6dot mind a

motd6khzhs. mind az 6nekl6s.

A kis gyermeknevel6 feladatai:

'/ A gyermekek koroszt6lySnak, fejletts6g6nek, 6rdeklcid6s6nek, pillanatnyi

hangulat6n ak, az 6vszakoknak, tinnepeknek megfeleLl any ag 6ssze5llit6sa
,/ J 6t6kJtely zetekben spont6n is 6nekelj en, mond6k6z zon, puszthn az or om6rt
,/ E1a1v6s e16tt halk relax6l6 zenltbiztositson

'/ Ismertesse meg a gyermeket az egyszeri hangszerekkel
./ Zenehallgat6sra ritk6n akalmazza a g6pi zen6t, hely ezze el6t6rbe az 616 6nekhangot
./ Annyiszor 6nekeljen egy dalt, mondjon egy mond6kht, ah|nyszor azt a gyermek,

ig6nyli, hiszen iW a gyermeknek mindannyiszor lehet6s6ge lesz 6t6lni ism6t a

szfimhra tiromet, ad6, katartikus 61m6nyt

A eyermek feil6d6s6nek nyomon kiivet6se: Folyamatosan, mhr a b<ilcstid6be keriil6st6l

frgyeljiiLegy-egy gyermek egy6ni fejl5d6s6t. Hakisgyermekreveltiink b6rmi elt6r6st l6tnak,

rrukaffit.k (logojiffus, pszichoi6gus, pszichffigus, gy6g)'torndsz, v6d6nfigyermekorr,os,

csal6dgondoz6k) segits6g6t k6rjiik, ha lehets6ges, akkor az 6 irtmutathsai, tanilcsai alapjiln

biztositjuk a tovSbbi fejleszt6st, ha mindez az intlzmlnyi keretek kozott nem lehets6ges,

akkor a sziil6 6s a szakember veszi fel egym6ssal a kapcsolatot.

Dokument6ci6:

./ A csoport kisgyermeknevel6i negyed6vente elk6szitik a csoport nevel6si programj6t,

annak me gval6 sul5siit havonta 6rt6kelik, me gbesz6lik annak eredm6nyeit
./ Havonta vezetik a gyermek-eg6szs6giigyi torzslapot, figyelemmel kis6rik az abbarr

sztiks6ges orvosi 6s kisgyermeknevel6i bej egyz6seket, st5tuszokat.
,/ A sziilciknek elk6szitik a gyermek fejl6d6s6t bemutat6 csal6di fiizeteket negyed6vente.
,/ S ztil6csoport besz6lget6sek j e gyz6konyveit dokument6lj 5k.
,/ A csal6dokn ak az int6zm6ny hagyom fny air a 6piilve pro gramok at terv eznek,

mindezeket be6pitve a csoportok nevel6si programj6ba.

Int6zm6nyiink hagyominyai

Kisgyermeknevel6ink a mindennapjaink sor6n olyan l6gkort teremtenek, amelyben a

hagyom6nySpolSs szervesen beilleszkedik a nevel6sbe. Minden jeles napot el6k6sziilet vezet

be, mely el6segiti az iinnepre va16 rihangol6dSst. A hagyominyok 5po15sa kozben tort6n6

egytitt jStszhs, egyutt munk6lkod6s <ir<imteliv6,izgalmassf teszi avhrakozils id<iszak5t. Maga

az iinnep igy ktils6s6geivel egyiitt vid6m, felszabadult egytittl6tet eredm6nyez.
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A hagyom6nyok 6pol6sa a csal5dok, bevon6s6val el6segiti, megerdsiti a hat6kony

egytittmrikoddst. Kisgyermeknevel6ink a csoportjaik nevel6si programj5nak elk6szit6s6n6l az

6letkori saj6toss6gokat szem el6tt tarWa, be6pitik azintlzmlnyi hagyom6nyokat.

A min6s6gbiztosit6s jegy6ben az alapellfit6son tul fokozott gondot forditunk a fejleszt6sekre,

az egy1nib6n6sm6dra, a gyerrnekek egy6ni ig6nyeinek kiel6git6s6re.
A v6rosi ig6nyekhez alkalmazkodva s6szobai szolgSltat6sunkat tov6bbra is biztositjuk.
Az lintetl sziil6knek szakmai tanScsokat nyrijtunk, felmeriilci ig6ny eset6n szakembereket

hivunk sziil6csoport besz6lget6seinkre.

Hagyom6nv6rz6 programj aink:

Farsang
6vodai jhtsz6hfu (6v6n6k k<izremrikod6s6vel)

Hrisv6ti j6tsz6hhz

Gyermeknap

,,Bolcs6dek6stolgat6"
Csal6di nap

Bircsri a bolcs6d6t6l
6szi mulats6g
Mikul6svSr5s

Adventi j5tsz6h6z

AlapellStisorrtrilio csal6dokat t6mogat6 szolg6ltatdsaink

A csal6dt6mogat6 szolgilltatilsok szewez6sekor intlzmlnyijnk a szem6lyi, thrgyr felt6telek

kialakitSsakor a kisgyermekgondozhs, nevells elveit 6s gyakorlatSt koveti, figyelembe v6ve a

speci5lis ig6nyeket. A szolgiiltat6st ig6nyl6 sztil6 nyilatkozik gyermeke eg6szs6giigyi

olt6sair6l, gyermeke eg6szs6ges volt6r6l. A szolgSltat6s dijSL a vezet6k, az lgazgat6,
Gazdashgivezetlegyeztet6seut6n6llapitj6kmeg.

S6therfpia: Int6zm6nyiink m6r hosszri id6 6ta mrikodteti s6szob5j5t. Prevenci6s feladata

mellett alkot6 szobak6nt lehet6s6get ad a gyermekek egy6ni otleteinek kibontakoztatilshra, az

rij j6t6ktev6kenys6gek gyakorlis6ra, 61m6ny 6s tapasztalatszerzlsreo lrem utols6 sorban, a

mindennapokban v5ltozatoss Sgra nyfit lehet<is6get. A bolcs6d6nkben gondozott gyermekek

ezt a szolg6ltat6sunkat t6rit6smentesen vehetik ig6nybe, 6m ha m6g d61ut6n is szeretn6nek
jonni, el6zetes bejelentkez6s alapj6n kedvez6 dij ellen6benjohetnek. A v6rosi ig6nyeket is ki
tudjuk el6giteni heti k6t alkalommal, bejelentkezls alapjhntudjuk a gyermekeket fogadni.

Tornaszoba: Tobb 6ve mhr ez a helys6gtink segiti, szolgfila az intlzmlnytinkbe j6r6

gyermekek mozg6sfejleszt6s6t, mozgSskulttxhjhnak kialakitSs6t, testi k6pess6gek er6sit6s6t,

alakititsirt. A gyermekcsoportok napirendjiikbe be6pitve, beoszt6s alaplan veszik ig6nybe a

tornaszob6t.
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A szakmai program megval6sulfsit el6segftd feladataink

A nevel6ssel gondoz6ssal kapcsolatos feladatok megval6sitSsithoz athrgyr, szem6lyi felt6telek

folyamatosan biztositottak.
A tirgyi eszkiiziik korszeriisit6se, karbantart6sa, ellen6rz6se folyamatos. Keressiik a

t6mo gat6k, illetve p Lly inatok 1ehet6 s6 geit.

Szem6lyi felt6telek: minden kisgyermeknevel<ink rendelkezik a szak'rna elv6r6sfnak

megfelel6 k6pesit6st, terveink kozott szerepel a f6iskolai k6pz6sben val6 r6szv6tel. A
kollektiva tovfbbra is segiti azt a krsgyermeknevel6t, aki oner6b6l fejleszti k6pzetts6g1t,

magasabb szintti, min<i s6 gi szaknai fej l6d6st szeretne e16mi.

A szakmai munka ellen6rz6se kiterjed tov6bbra is a nevel6s, gondoz6s adminiszttSci6

tertileteire.
A havi rendszeress6ggel szewezett helyi tovfbbk6pz6seink olyan tlmhkat dolgoznak fel,

amely a kisgyermeknevel6k mindennapi munk6jSt segitik, tan6csokat adhatnak a sziil6kkel

v al6 kap c s o lat kialakitits 6b an.

Tapasztalatcser6re ad m6dot a m5s t6rsint6zm6nyekkel val6 kapcsolattart6s (Utkeres6s

SegitO Szo1g6lat, CsalSdok Atmeneti Otthona, 6vod6k, V6dtinrik, Pszichol6gusstb.).

Szakdolgoz6ink akkreditilt tovSbbk6pz6seken vesznek r6szt, az Igazgat6shg 6ItaI

elfogadott, tewezett iitemben kertilnek teljesit6sre. A CSBO 6s az SZGYF 6ltal szewezett

ingyenes szakmai tov6bbk6pz6sek pl: gyermekv6delem, gyermekrit nyomon k<ivet6se,

csoportszup ewizi6. Fontosnak 6rzem, hogy a bolcscidei szakemberek bels6 sziiks6gletk6nt

6lj6k meg a k6pz6seket, onk6pz6seket, amely minden szakteriileten sztiks6ges, fontos.

Int6zm6nyi kapcsolataink

Csalddok
A csalidok, sztil6k bizalma a j6 partneri kapcsolat kialakit6sa szakmai munk6nk egyik

legfontosabb eleme. A kozos gondolkod5s, egytittmtikod6s a z|loga annak, hogy a rfinkbizott
gyermekek testi, ment5lis, pszich6s fejl6d6s6t maxim6lisan segitsiik, t6mogassuk.

V6d6n6k
A korzeti v6ddn6kkel folyamatosnak mondhat6 a kapcsolatunk, sztil6i 6rtekezletiinkre,

tovSbbk6pz6seinkre rendszeresen meghiv6st kapnak, amelyeken szakmai tapasztalataikkal,

tan6c saikkal se gitik, tSmo gatj 6k, er6 sitik munkSnkat.

6vodik
A vSros tobb 6vodSj6val kapcsolattart6sunk folyamatos, rendszeres., lStogat6saink, egym6s

programjain va16 r6szv6teliink imm6r hagyom6nynak szhmit. Az Apr6k Hhza 6voda

gyermekei imm6r hagyomSnyosan 6vente tobb alkalommal kedves, iinnepekhez kapcsol6d6

mtisorral kedveskednek a bdlcs6d6s gyermekeinknek. Az 6vod6ba 16p6 gyermekek 6vodai

felk6szit6se, alkalmassSguk vizsgSlata kisgyermeknevel6ink nevel6si programjSnakrlsze. Az

6vodai beiratkozSsok el6tt sztikii lrtekezletre invit5ljuk a sztil6ket, ezen az 6rintett sziilcik

villasztkaphatnak az oket 6rdeklci k6rd6sekre a korny6kbeli 6v6ncikt6l.

Utkeres6 Segit6 Szolgilat
Az utobbi k6t 6vben a csal6dok neh1z anyagi helyzete, a munkan6lkiilis6g sok csalSdot neh6z

helyzetbe juttatott. Sokuknak segits6gre, tan6csra volt sztiks6ge, amelyet azUtketes6 Segit6

SzolgSlat adott meg szSmukra. Tobbiiknek ahhoz, hogy munkht talilljanak, gyermekiik

bolcs6dei ellfitilsanyrijtott segits6get. igy tdbb kisgyermek kenilt intlzmlnyijinkbe a Szolg6lat
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kozvetit6s6vel. A csal6dgondoz6kkal igy napias, rendszeres kapcsolatba ker{ilttink, amelynek
sziiks6gess6g6tmi magunk is 6rezti.ik, a tov6bbiakban is folyamatosan ig6nyeljtik.
Csalidok Atmeneti Otthona
Int6zm6nytinkbe gyakrabban keriilnek gyermekek az otthonbol. Az otthonban dolgoz6
gondoz6n6kkel kozrjs tapasztalatszerzlsre, l6togatfsokra biztositunk id6t, hiszen ennek
sziiks6gess6g6t kolcsonosen sztiks6gesnek it6ljiik.
Biilcs6d6k lgazgat6shga, Biilcs6d6k
A napi rendszeress6g a kapcsolattartSs sordn meghatitroz6. Munk5nk szerves r6sze a

napraklsz t6j6koztaths. A v6rosban mrikod6 bdlcs6d6k l6togat6sa, egym6s munkdj6nak,
szervezett programjainak megismer6se, a szakmai feladatok megbesz6l6se igen fontos c6lunk.

Erdekk6pviseleti F6rum
Az 6vente megvhlaszt6sra kertilci sziil6i F6rumtagokkal intenziv, hatlkony a bolcscide
kapcsolata Mftr az els6 tal6lkozhsok alkalm6val sor keriil a tapasztalatcser6re, javaslatok
megbesz6l6s6re. Otleteikkel, szewezlsi feladatok Stvsllalilshval segitik szakmai munk6nkat,
csal6di programjainkat, rntlzm6nyiink, valamint szolg|ltathsainknak megismer6s6t.
Pedag6giai Szakszolgiiat: gyermekek fejlSd6sben va16 elt6r6s eset6n vizsgillatot keriink,
SNI felmenil6se eset6n szakv6lem6ny k6r6s6t kezdem6nyeziink.
Magyar Biilcs6d6k Egyesiilet6nek region6lis m6dszertani tanfcsad6ja Katona-Vass
Krisztina.
BDDSZ
DSZC L6rfntffy Zsuzsanna Technikuma 6s Koll6giuma: kisgyermeknevel6 tanul6k
fogad6sa, (egytittmrikod6si megrillapod6s 6s szakk6pz6si munkaszerzldls megkot6se alapjin)
gyakorlatSnak 6s vizsgahely6nek biztosit6sa.

A kapc'solattartfsok€it felel6siik:rb<ilcs6dev eze16, bolcs6devezetci helyettes; csoportvezetci
kisgyermeknevel6k.

Ertekezletek

Munkatirsi Ertekezlet: Evente k6t alkalommal, illetve sziiks6g szerint munkat6rsi
6rtekezletet tartunk, amelyen a szakmai program, annak el6z6 6vi 6rt6kel6s6nek ismertet6se,
valamint egy6b szervez6si teend6k kertilnek megbesz6l6sre.
Csoportvezet6i 6rtekezlet: K6thetente keri.il sor a megbesz6l6sekre, az aktuaht6soknak
megfelel6en.
Csoportos 6rtekezlet:
Bolcs<idei dajk6k, konyhai dolgozok feladatainak megbesz6l6se, esetleges, felmertilS k6rd6sek
megbesz6l6se- sziiks6g szerint.
Az 6rtekezletek szervez6s66rt feleldsiik: bolcs6devezet6. b<ilcs6devezet6 helvettes"
kisgyermeknevel<ik.
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Gazdasfgi Feladataink

A sz0ks6ges fejleszt6si, fehijit6si javaslatokat folyamatosan tov6bbitjuk az Igazgat6n6,
G azdas 6gi lgazgat6, 6k, p edi g a fenntart6 fe I 6.

Vagyonv6delem

Minden dolgoz6 k<iteless6ge! A lelt5ri 6s nem lelt6ri thrgyakdrt egyarSnt mindenki feleltls,
hiszen n6lktiltik nem tudn6nk dolgozni. Sztiks6ges az eszkozok szur6pr6baszeri ellen6rz6se!
A nyil6szSr6k biztons6gos bezhrhsa, az int1zmlny eszkozeinek v6delme minden dolgoz6
koteless6ge!

Feleldsiik. Az int1zm1ny minden dolgoz6ja.

Az 6ves selejtezdst, leltfurozhst az ellirSsoknak megfelel6en e1<ik6szitjrik, az lgazgat6s6ggal
e gy eztetett id6b en lebonyolid uk.
A dolgoz6k gyermekek 6tkez6si dij6t pontosan beszedjik, postilzzuk. Az 6rintett sziil6knek
p6tb efrzetlsre iehet<is6get biztositunk.

Felel6siik: Bolcs6devezet6, bolcs<idevezet6 helyettes, csoportvezettl kisgyermeknevel<ik

Kisgyermeknevel6i, v ezetfii adminisztrf ci6 :

hi5nyoss5gok p6tlSsa nem ttikrozi a felel6s munkav6gz6st!
A hatSrid6s anyagok elk6szit6se minden 6rintett dolgozo feladata, koteless6ge.
Ellen6rz6sz eg6sz 6v sor6n folyamatos, sztiks6ges.

A kockizat6rt6kel6s magSban foglalja a munka 6s ttizv6delmi szempontb6l elengedhetetlen,
hib6tlan thr gyi felt6telek megl6t6t.
A baleseti forrSsok kikiiszobol6se, a szabillyok, utasit5sok betartSsa minden dolgoz6 szfimfira
elengedhetetlen!
Felel6siik: Minden dolsoz6.

Egy6b feladatok

r I pontossfg, a munkfnk irhnt 5rzett felel<iss6g, segit benniinket a mindennapokban.
Az tinmagunkb6l fakad6, fegyelmezett munkav6gz6st siker6lm6nyk6nt 6lhetjiik meg,

mely 6rz6s p ozitiv an b efo lyris olj a mindennapi munk6nkat.

' Fontos, hogy az int1zm1ny minden dolgoz6ja |rezze azt, hogy szhmithat a m6sikra!
Tanuljunk a hib6inkb6l !

' Figyeljiink a sziil6k jelz6seire, m6g akkor is, ha ezek nem mindig pozitivak, hiszen

abb6l is tanulhatunk!
. Fontos, hogy int6zm6nyiinkr6l a sztilciknek egy viddm, mosolyg6s kollektiva k6pe

jelenjen meg, ahol a gyermek fejl6d6se, fejleszt6se, szeretete az els6, ahol mindig
odafigyelnek az iglny eire, mindennapi hangulatv illtozisairal
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Ahol a kisgyermeknevel6k tiszttk, Spoltak, szakmailag felk6sztiltek, hatfrozottak,

krivetkezetesek!
Merjiink n6ha mer6szeket 6lmodni, legyenek otleteink, terveink, hiszen ezek, amik

er6t adhatnak a tov6bbi munk6nkhoz!
Figyeljiink egymds apr6 ,,rezdil6seit" vegytik figyelembe 6rz6seinket, azt, hogy

egyahahn emberek vagyunk! Ez egy olyan int6zm6ny, ahol mindenkinek egyiitt kell

dolgoznia, senki sem tud a m6sik segits6ge, odafigyel6se n6lkiil tev6kenykedni!

It
[/wa{lrtlra*"-.

Ya{gaAnna Eva /'igazgat6 'e--J ** Q*----'r'

Barab6s Annam5ria
bolcs6devezet6d"H\

{ t-!:-ttjlll8ffidvw
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2 Napraforg6 Biilcs6de
K6szftette: Francs5kn6 G61 Csilla

Bolcs6devezet6
Naprafors6 biilcsdde Bemutatfsa:

Elhelyezked6s:

A b<jlcs6de Dunarijv6ros belv6rosfban,csendes lak6ovezetben helyezkedik el. Lak6hhzak

veszik k6riil, illetve f5k, cserj6k, vir6goskertek sz6pitik a kdrnyezetet. A bolcs<id6hezkozel
parkol6kat l6tesitettek tobb oldalr6l is, egy utc6nyi ktilonbs6ggel, igy az lplij'let a nagy aut6s

forgalomt6l trivolabb van, c sendes, tiszta leve g<ij ri kornyezetb en.

Epiilet:

Az 6piilet emeletes 6s osszesen 5 csoporttal rendelkezik. A csoportok szimb6lum neveket

kaptak, mint: Nap, Fecske, Delfin, Virig 6s Pillang6 csoport.

Az als6 szinten k6t csoportszoba (gyermek - oItoz6 6s flird6szoba helyisdg), a

hfrom csoportszoba 5ll a kisgyermekek rendelkezlslre.
Az als6 szinten helyezkedik el m6g a csoportszobSkon kiviil a babakocsi t5rol6,
b6lcs6devezet6i iroda hozzhtartoz6 illemhelys6ggel, s6 szoba, illetve sajht foz6konyha -

eb6d16 helyis6ggel.
Felsci szinten pedig a szemllyzeti kozris olt6zrihelys 69, t6lal6 konyha, mosd6helys6g.

Az 6ptilet rendelkezik pincehelyis6ggel, ahol egy rakt5rhelys6g, h6 kozpont, iratthr, illetve
egy olyan helys6g 511 rendelkez6sre, ahol a bolcsSdei textili6t tudjuk elSk6sziteni a mosod6ba

kiild6shez"illetve az 6rkezo ruha 6tv6tele is itt tort6nik
': Az 6piilerrendelkezik 16T kiikin6ll6 udvarral 6s ffiterasz r6sffi mely leFf6v6 teszi

ki s gyermek ek sz5m6r a a szab adtlri mo z g Ssnak a b izto s it5s 5t.

A biitcsdde funkcionilis fel6pft6se. humfn erdforrfsai:

F6r6helysz6m:66 fo
Kisgyermeknevel<ii 5ll6s: 12 f6
Brilcs6dei dajka 5116s: 3 6
Technikai 6ll6s2 f6 (l szakicsnci, 1 konyhal6ny)
Csoportok szitma: 5 csoport
Nap csoport: 2 kisgyermeknevel6
Fecske csoport: 3 kisgyermeknevel6
Delfin csoport: 2 kisgyermeknevelti
Y irhg csoport: 3 kisgyermeknevel6
Pillang6 csoport: 2 kisgyermeknevelS

A Napraforg6 biilcs6de misszi6s nyilatkozata:

,rOlyan szeretetteljes, biztonsdgot ad6, 6rzelmekben gazdag bolcs6dei kornyezetet alakitunk

ki, ahol a gyermekek mindig szrimithatnak a felnrittek segits6g6re, elfogad6, szem6lyis6gtket
tiszteld magatarthsilra, felt6tel n6lkiili szeretettikre. A gyermek attol fogad el gondoskoddst,

aki 6szinte, meg6rt6 viselked6ssel kozeledik, tapintatos 6s elfogadfst sug5roz."

fels6 szinten

a
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Szakmai feladataink:

Kapcsolatt trtis a sziildkkel:
A csal6dokkal val6 hat6kony egyiittmrikod6s fontos a gyermekek fejl6d6se, eg6szs6ge, jol6te
miatt. A bolcs6dei nevel6 munka a csal6di nevel6sre 6piil, kieg6sziti azt 6s osszhangban van
vele.
Nagy hangsirlyt fektetiink a gyermekek- csal6dok megismer6s6re, tSjlkoztatttslra, a veliik
val 6 kap c s o lat kialakitfis 6ra 6 s fenntart6s 5ra i s.

Feladatunk olyan nevel6si kortilm6nyek megteremt6se, amely egyedtil61l6 6s el6segiti a
gyermekek te sti-lelki, intellekturllis fej l6d6 s6t.

C6lunk olyan egys6ges bolcs6de kultura kialakit6sa 6s fenntart6sa, amelyben m6g tobb
figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egy6nis6g6nek, a csal6dok thmogatilsfinak.
Olyan csal6dbar5t bolcs6d6t kiv6nunk mtik<idtetni, ahol az ellfitils osszhangban van a

gyermekek sziiks6gleteivel, megfelel a szrilcik ig6nyeinek, afenntarto is el6gedett az ellSt6s

min6s6g6ve1.

Sziil6i 6rtekezlet:
Tdmdja: Az int1zm6ny bemutathsa,hilzirend 6s a szakmai program ismertet6se. Beszoktatds

m6djai, a gyermekek leend6 kisgyermeknevel6inek bemutat6sa, csal6dliitogatSsok idtipont
e gyeztet6 se. Erdekk6pvi seleti F6rum tiszts6 gvis elo v 6laszt6sa.

Ideje:
. Minden gondoz6si 6vet megel6z6 augusztus honap utols6 munkanapj6n

Felelfs : brilcsddevezetd
b ri lc s 5 dev ez etd h ely ettes

- Csalfdldiogatfs:
Cdlja: A gyermek 6s a sztiki otthoni kapcsolat5nak, a gyermek saj6t k<irnyezet6ben val6
viselked6s6nek megismer6se.
A Istogatilsra a sztil6vel kozosen egyeztetett id6pontban, lehet6s6g szerint a beszolctat6st

megelozlen kertil sor. A sziilcik kev6sb6 zhrk6zottak a sajit 6lethelyzetiikben, b6trabban
merik felvSllalni probl6mfikat, teszik fel k6rd6seiket. A gyermekeknek pedig az idegen
szem6ly k<izeled6s6hez ny01t 5rzelmi biztons6got a saj6t kornyezete. A kisgyermeknevelti
kellemes hangulatban, a sztil6 jelenl6t6ben ismerkedik a gyermekkel, sajht k6szit6sti
ajfnd6kkal kedveskedik neki. A sztil6knek inform6ci6t ad a b<jlcs6dei 6letr61 6s a beszoktat6s

menet6r6l.
Az oszirtte odafigyel6s, a csal6d ir5nti tisztelet megnyugtat6anhat a sziiliikre.
Felelris: a cs oportok kisgtermehtevel6i

Beszoktat{s:
Celja. A stresszhelyzetek csrikkent6se, ezilltal jobb a gyermek alkalmazkodSsi k6szs6ge 6s

csokkenti a negativ ttinetek megjelen6s6t: pl.: lfrhgytalans6g, sir5s, nyugtalans6g.
Az elvillils az anyifi5l. a megbarhtkozhs az idegen komyezettel 6s az rij szokSsokkal nagy
feladat a kisgyermeknek.
A fokozatos anySs beszoktat6s segiti a kisgyermeket. Az anya jelenl6te minden rij helyzetben
t6mogada a gyermeket, biztonshgot jelent szfimSra a kezdeti id6ben. A kisgyermeknevel6
hitelesen k6pviseli a m6dszer el6nyeit a gyermek szempontj6b6l 6s torekszlk a kozvetlen
sztil6i kozremrik<id6sre. A szakmai elvek megszabta kereteken beliil figyelembe veszi az

otthoni sziiks6gleteket.
A gyermek a sziil6 thvozhsa ut6n is 1rezze a fel6je 6rad6 bizalmat, szeretetet, mely
biztons6got nyfjt szhmhra. Toreksziink an,a, hogy a gyermek talfilja meg a hely6t
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csoportkozoss6gben 6s aktivan tev6kenykedjen, kommunik6ljon. A gondoz6si feladatokn6l
kiil<in<isen fontos 6s szeretn6nk figyelembe venni a gyermek egy6ni helyzet6t, sziiks6glet6t,

6letkori saj6toss6gait, otthoni szok5saitstb.
A beszoktat6s idej6n is term6szetesnek tartjuk az egylni fejletts6ghez, ig1nyekhez val6
gondoz6st.
A csoport ,,1697" tagtrait lrzelmlleg el6k6szitjiik azij gyermekek fogadilsira.
FelelSs: a gyermek sajdt kisgtermeknevel6je

Napi taldlkozfsok:
Cdlja: K<ilcsonrjs thjlkoztaths a gyermekr6l az 6rkez6si 6s thvozilsi id<iben az eltelt
napszakr6l.
Az egy6ni besz6lget6sek, inform6ci6cser6k nyitotts6got, kompetensebb hangulatot
eredm6nyeznek.
F elelSs : m{iszakb an l6vd kis gyermeknevelSk

Sziil6csoportos besz6lget6s
C61: A csal6di nevel6s segit6se, itt mdr a kapcsolat6pit6sen van a hangsrily. Evente k6t
alkalommal taduk.
Az els6 alkalommal a beszoktat6si id6szakot kovet6en a beszoktat6ssal kapcsolatos t6m6t

oleljiik fsl, besz6ltink az ezzel risszefiiggrl 6rz6sekr6l, a b<ilcs6d6vel kapcsolatos
gondolatokr6l.
A k6s6bbiekben, felm6r6s alapjhn, a sziil6k 6rdekl6d6si kor6nek megfelelcien vSlasztjuk ki a

tlmht. igy segitiink eligazodni a dacoss6g, akarat, agresszi6, vagy akSr a szobatisztasitg
probl6m6inak rejtelmeiben.
A gondolatok megoszt6s6val, megbesz6l6s6vel bizalmi viszony alakul kla kisgyermeknevel<i
6s a sztil6 kcizotf valamintiEFetcis6g ad6ffie arra is, hogy a nevel€Fmegoldfs#koziil
mindenki maga vSlassza ki a szhmSra legmegfelel<ibbet, ezzel erSsitve a szi.il6i kompetenci5t.
Idejl: 

november
. mSjus

Felel5s : a csoportok kisgyermelcnevel6i

Biilcsdde 6s a csalfdok kiiziitti kapcsolat 6polSsa:
Meghivjuk a bdlcs6d6be jhr6 gyermekek csal6dj6t kozos tev6kenys6gre, kdtetlen
besz6lget6sre, melynek aktualitfsSt az iinnepi el6k6sziiletek adjik.l advent, hrisv6t /
Az eszkozok beszerz6s6r6l 6s a dekor6ci6r6l mi eondoskodunk.
neje.: 

m6rcius
. december

FelelSs : brilcsddevezetd helvettes

Nyiltnap:
A kapcsolattart6s legn6pszerfibb formdi, melyre az iinnepek szitmtalan lehet6s6get adnak.
A csoportok kisgyermeknevel6i- ismerve a gyermekek egy6ni adotts6gait, szi.ileik ig6nyeit-
szewezett keretek k<izott, az illtaluk v5lasztott id6pontban val6sitjSk meg.
FelelSs : a csoportok kisgyermeknevelSi
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Nosztalgia d6lutin:
A gondoz6si 6v v6g6n a szeptemberben 6vod6ba kertilt gyermekeinket d61ut6ni lfitogatflsra,
besz6lget6sre, jitlkra hivjuk. Volt kisgyermeknevel6ik szem6lyre s2616 meghiv6t juttatnak el

a gyermekek sztileinek, majd aj6nd6kkal,6shhzi k6szit6sti uzsonn6val v6rj6k 6ket.
Ideje:6prilis
FelelSs:

o d csoportokkisgtermelcnevelSi

J 6tsz6hizas b iilcsddek6stolgat6 :

Cdlja: Az 6rdekl6dci csal6dok betekint6st nyerjenek a bolcscidei 6letbe, megismerjlk az

int6zm6nyes gondozSs-nevel6s elveit, gyakorlati m6dszereit.
Nyitvatart6si id6ben, a csoportszobilkban 6s a gyermekudvaron is lehet6s6get nyrijtunk
ktilonbtiz6 tev6kenys6gi formSk alkalmazfushra, gyakorlilshraa gyermekek szhmhra.
A sztil6ket ir6sban nyllatkoztatjuk gyermektik eg6szs6gi 611apot6r6l.

Ideje: jilnius elsd hete

Felel6s
. bdlcsddevezetd
c a csoportok kisgyermelcnevelSi

Erdekk6pviseleti F6rum tanicskozisok:
L6trehoz6sa jogszab|lyi el6ir6s alapjfin trirt6nik a szakmai program elfogad6srival
p6rhuzamosan - a bolcs6dei elllt5sban r6szesiil6k 6rdekeinek v6delm6t szolg6lja.
Celja: A csal6di 6s bdlcs6dei nevel6s dsszhangj6nak megteremt6se, k<iztis fele16ss6gv611al6s.

Temdja: t|jlkoztatits a bdlcs6d6ben zallott esem6nyekr6l. A vfrhato feladatok megbesz6l6se.

Az intlzm6lymriko d6 s 6nek 6rt6kel 6 s e.

' 
ttlil ej e : |veite2tilkalommaF

FelelSs : bolcs6devezet6
b ti I cs 5 dev ezetri hely ettes

Indirekt kapcsolattartisi formdk
J61 kieg6szitik a direkt kapcsolattartiisi formSkat. Az 6tad6 helyis6gekben elhelyezett
hirdet6t6bl6kon a csoportban zajl6 esemdnyekr6l kapnak thjlkoztathst a sztil6k, amelyen
megtal6lhat6ak:

o iinnepekre, 6vszakra jellemzl dekor6ci6k
. aktu6lis esem6nyek
. gyennekjogi k6pvisel6 cime, el6rhet6s6ge
. csal6d-6s gyermekv6delmi kdzpont cime, el6rhet6s6ge
o hilzirend
. 6rdekk6pviseleti f6rum mrikod6se
o t6i6koztat6 az lIkezlsi, t6rit6si dij beszed6s6vel kapcsolatosan
. 6tlap
. sz6r6lapok a b<ilcs6d6s koru gyermekeket 6rint6 programokr6l, rendezv6nyekr6l,
o nyitva tart6ssal kapcsolatos inform5ci6k
. fo gad66 r fu 61, szijIli 6rtekezlet r 6l thjlkoztaths.

Ezek az ir6sbeli thj1koztat6k, mint hirdet6t6bla, honlap, sz6r61ap, kozoss6gi oldalakon val6
megjelen6sek mind j6 lehet6s6get biztositanak a megfelel6 informhci6iramlilshoz, a hat6kony
kommunikSci6hoz.
F el el6 s : c s op ortok kis gtermelcn ev el 5i
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Nevel6-gondoz6 munka gyakorlata
Bolcs6d6ben a nevel6s - gondoz6s alapelvei a nevel6si - gondozSsi feladatokon keresztiil
val6sulnak meg. Melyek az eg6szs6ges testi fej16d6s, az lrzelmi - 6s szocializirci6s fejlcid6s, a

me gi smer6si folyamatok fej 16 d6 s6re irfnyulnak.

Napirend:
A megfelel6 napirend biztosit6sa a legfontosabb alapelvek koz6 tartozik. A j61 megtewezett
napirend hozzitlinil a gyermek nyugalm6nak, biztonshglrzetlnek a megteremt6s6hez.

A beszoktatfs 6s a gyermekek fejletts6gi szintj6nek megismer6s6t kovet6en j61 5tgondolt 6s

me gtew ezett napirendet k6szitenek a csoport kis gyermeknevel6i.
A brilcs6d6s koru gyermekek csoportban tort6nri nevelked6se eset6n m5r nagyobb jelentcis6ge

van a j6tekid6, a gondozdsi mtiveletek, az alvhsid<i gondos 6s pontos betart6sSnak,mint az

otthon gondozott gyermekek eset6n. Fontos szempont, hogy minden gyermek megtalilIja a

napirenden beliil a saj6t hely6t 6s egy6ni ig6ny6nek kiel6git6si m6dj5t.
A napirend nemcsak a gyermekcsoport 6letkori osszet6tel6tril, fejletts6g6tril, sztiks6gleteit<11 6s

a csoportl6tszfmt6l fiigg, hanem befoly6solj6k az lvszakok, az iddj6r6s, 6s m5s egy6b

t6nyez6k is.
A napirend tov6bbi felt6telei a szem6lyi 6lland6shg (,,saj6t kisgyermeknevel6 rendszer"), a

thrgyi felt6telek, a j6 munkaszewezls, a bolcs6dei dajk6kkal va16 osszehangolt munka, a
kisgyermekek otthoni 6let6nek, 6letritmusSnak 1ehet6s6g szerinti figyelembev6tele.
A napirend folyamatosan rgazodik az lvszakos id6j6r6shoz, a hiivosebb 6vszakokban a

szabadban toltott id6 cs6kken, a meleg 6vszakban aleirtal<hoz k6pest ntivekszik.
A ,,keret" jellegii napirend f6bb pondai az ltkezesek (reggeli, tiz6rai, eb6d, uzsonna). Ezek
kor6 t6rsul a nevel6s - gondoz6s, aszabadjSt6ktev6kenys6g 6s a pihen6s is.

Nagy hangsrilyt helyeztink arra, hog a napireid Entositsa az egyes csoportok, valamintt'rz
eg1sz bolcs6de nyugalm6t. A ktil<inbdz6 csoportok napirendjlt egyeztetntink kell. Ez az

egyeztetls lehetciv6 teszi minden csoport szirmhra a kiilonf6le tev6kenys6gek folyamatossSgSt,

zav artalan I eb onyolit6s 6t.

Fontosnak tartjuk, hogy a felesleges, indokolatlan vftrakozhsi id6t elkeriilje a

kisgyermeknevel6!

Az eg6szs6ges 6letm6d alakit{sa:
A gyermekek szhm\ra az eg6szs6ges 6letm6d elemi szabSlyainak ismerete 6s alkalmaz6sa
jelenti azt a minim6lis ktivetelm6nyt, amely egyben eg6szs6gtik v6delm6t is jelenti. A
gondozSsi feladatok magas szintti, hat6kony eIvlgzlslvel pedig mi, a bolcsclde dolgoz6i
j6rulunk hozzh a betegs6gek megel6z6s6hez. Alapvet6 kulturhigi6n6s szok6sok kialakul6s6t
el6segitjiik, on5116, kultur6lt 6tkez6shez szoktatunk, dletkornak megfelel<i t6pl6l6kot
biztositunk. Pihen6s, alv6s felt6teleit megteremtjtik. BiztonsSgos t6rgyi felt6telekr6l
gondoskodunk. Eg6szs6ges, eszt6tikus kornyezet megteremt6s6vel eszt6tikai nevel6st

v6gztink. Rendszeres mozg6ssal a testi k6pess6gek, az osszerendezett mozg6st el6segitjiik.
Ezen feliil az alfhbiakbiztosit6sfval kiv6njuk segiteni a gyermekek eg6szs6g6nek v6delm6t:

. Heti k6t alkalommal jtin intbzmlny|Jinkbe a bolcs<ide oryosa, aklhez sziiks6g eset6n

bizalommal fordulhatunk segits6g 6rt, lanhcslrt
. Kiemelten fontos k6rd6skor a fogak 6pol5sa. Az 6letkornak, on5ll6s6gi torekv6seknek

megfelelcien sz6joblit6ssel kezdik meg a gyermekek fogaik v6delm6t.
. A bolcsrid6ben megbetegedett gyermeknek biztositjuk a nyugalmft, a sztiks6ges tiineti

kezel6st meglessziik, a sz.j,l6t 6rtesitjiik. Meg6rkez6s6ig a gyermekrcil gondoskodunk,
feln6tt feliigyelet6t biztositjuk.
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. A fert<iz6sek elterjed6s6t gyakori szell6ztet6ssel, leveg6ztet6ssel, a b<ilcs6de
helys6geinek alapos napi takaritilshval, illetve a j6t6keszkozok, berendez6sek
rendszeres lemos6 fert6tlenit6s6vel igyeksziink minim6lisra cs<ikkenteni.

. Nagy hangsirlyt helyeztink a baleset-megel6z6sre is. Ennek fontos <isszetev6j6nek
tekintjiik a megfelel6 m6retii, biztonsrigos eszkozrik biztositilshl tov5bbS a figyelem 6s

a megfelel<l vesz1ly5rzet kialakit6sit a gyermekekben
. Betegs6gb6l, vagy hosszabb hi5inyzirs eset6n csak friss orvosi igazol6ssal johetnek

vissza a gyermekek a krizoss6gbe.

Erzelmi fejl6d6s 6s szocializdci6:
Az 6rzelmi 6s szoci6lis kompetencia a t6rsas viselked6st alakit6, az lletkonal vhltoz6
k6pess6grendszer, amely tanult 6s orriklott r6szekb6l tev6dik rissze, mint p61d6ul a k6szs6g, a

szok6s, az ismeret, a rutin 6s a minta. Mindeze hathshra az egyln tud alkalmazkodni a
kornyezethez, interakci6kat meg6rt, el6ad 6s c6kavezet6 t6rsas viselked6sre is k6pes lesz.
A csal6d alapozza meg 6s inditja el gyerekeket a szocializhci6 ttt16n, a csal6di v6detts6gb6l
kil6pve kit6gul a szociSlis t6r, egyre n6 a szem1lyis6g6re hat6st gyakorl6 szem6lyek szfima.
A b<ilcs6d6be bevezetett szok6sok 6s szab6lyok e15fe1t6telei annak, hogy a gyermekek be
tudjanak illeszkedni a kozoss6gbe.
Arra t<ireksz0nk, hogy a gyereket a b<ilcs6dei beszoktat6st6l kezdve pozitiv lrzelmi hat6sok
6rj6k, mert csak ennek eredm6nyek6ppen lStjuk biztositottnak a pozitiv feln6tt-gyermek,
gyermek-gyermek kapcsolatok kialakul6srit. Elv6rSsainkat roviden, 6rthetden, pozrtivan
fogalmazzuk meg.

A megismer6si folyamatok fejl6d6s6nek el6segit6se:
A t6rgyi felt6telek megteremt6s6-vel t6mogaduhkisgyermeknevel6k munk5jtft abban,hogy ez

6ltal hat6konyabbarrtudjdk segitenia gyermekek- 6rdekkid6si kor6nek kiaEtrul6s6t, bciiffi6t.
A kisgyermeknevekik viselked6si 6s helyzetmegoldSsi mintfk nyhjtilsdval, a kozos
tev6kenys6gek sor6n szerzett 6lm6nyekkel segitik a kisgyermekek onrill6siigi torekv6seit,
ismeretet nyfijtanak szfmukra, t6mogatj 6k, b6toritj 6k 6ket.

Gondozfs:
A kisgyermekek testi-lelki, biol6giai 6s komfortsztiks6gleteik kiel6git6s6vel el6segitjiik j6
kozlrzeiJket. A legkisebb r6sztennival6kra kiterjed6en helyes technik6t alkalmazunk, mely
biztositja a kell<i gondoz6si szinvonalat.LLgy mozdulatokkal avlgzlk a kisgyermeknevel6k a

gondozdst.
Fontos, hogy a gyermekek 1rezz1k figyelmtinket, tor6d6si.inket ezekn6l az ,,intim"
helyzetekn6l. T5mogatjuk a kisgyermekek on6116s6gi torekv6seiket, fejlesztjtik
besz6dk6szs6gtiket, fogalomalkot6sukat. A kisgyermekek reakci6ikra verbSlis 6s nonverb6lis
eszkriz6kkel v6laszolunk, a r6szv6telt elismerjtk. A folyamatossSg e1v6t betartjuk.

J6t6k:
A j5t6k a kisgyermek els6dleges tev6kenys6ge, szabadon v6lasztott, ktils6 c61t6l mentes,
onmag56rt a tev6kenys6g6rt folytatott, oromszerzlssel kis6rt cselekv6ssor.
Ahogy a gyermek novekszik, egyre jobban meg6rti mind onmagSt, mind pedig az embereket,
6s azt a t6rsadalmat, melyben 61, s ezen kereszttil j6t6kdnak m6dja, tartalma, szintje villtozik.
A j6t6knak term6szet6b6l ered6en tobbfele hathsavan a gyermek mindennapjaira:

. feszi.ilts6gold6hat6s

. oromforrSs
r szem6lyis6gfejlesztdhat6s

A j 6t6k j ell emz6i tov 5bb6:
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. saj6tos c6ltudatos tev6kenys6g

. 6nk6ntes
o szabadonvillasztott
. kell6 komolys6ggal jfitsszhk
. tirom6rz6s kis6ri
. funkciogyakorlds
. kellemes 6lm6nyek irjra 6lese
. konfliktus6rz6sekt6l val6 szabadulSs
r vesz6ly legy6z6se
. j6t6ktudatkialakulfsa

A j6tek a gyermek term6szetes kozege, ennek r6v6n fedezi fel a vil6got, 6s a

kisgyermeknevel6 is ezen keresztiil ismerheti meg a gyermeki vilSgot, 6rtestilhet a

kisgyermek probl6m6ir6l, rircimeir6l.
A fejl6d6snek term6szetes kozege, alapvet6 tevdkenys6gi form6ja 6s leghat6konyabb eszkoze

a jirtlk. A j6t6kban minden lehets6ges: motiwma az orom, bhnat, kaland fesziilts6ge,

kommunik6ci6 ig6nye, az er6 pr6biigathsa, M <inkifejez6s ig6nye. A j6t6k megnyugtat,
jhtsz6thrsatkozvetit, nevel 6s tanit. Lehet6v6 teszi, hogy segits6g6vel a gyermek megismerje a

vil5got. A jAt6k a b6lcs6dei nevel6s legfontosabb eszkoze.
A kisgyermeknevel6k a jiltlk felt6teleinek (megfelel6 hangulat, hely, id6, eszkozok)

biztosit6sSval 6s nevel6i magatart5sukkal, rhmogatjilk az elm6lytilt, nyugodt
j6t6ktev6kenys6get, a kreativit6st. A kisgyermek ig6nyeit6l 6s a helyzettol fiigg6en
kezdem6nyez, szerepet v5llal a jhtlkban, annak 1artalmht otleteivel, javaslataival szinesiti. A
t6rsakkal val6 egytittl6t riromet szerez, kedvez6en befolyrlsolj a az lrtelmi 6s 6rzelmi fejltid6st.
A j6t6k ad els6sorban lehet6s6get a t6rsas kapcsolatok fejkid6s6re is. A tobbi kisgyermekkel
va16 egyiittl6l oromforrSs a kisgyermek szitmitra, a tiirsakviselked6semintdt nyrijt, segitve a

szoci5lis k6p@ek fejlSd€set. A tSrsas-kapcsolatok@6d6s6re;-ffikuI6shra el$-sorban a
jSt6klehet6s6gek teremtenek lehetris6get.
A kisgyermeknevel6 feladata a nyugodt, denis 16gkor megteremt6se, szi.iks6g est6n segits6g a

konfliktusok megold6s6ban.
A j6tek, a kisgyermekek alapvet6 tev6kenys6ge, ez1rt lehet6s6g6t a korai 6let6vekben magas

szinvonalon biztositani hossztit6von megt6rtil6 befektet6s.A bolcs6dei j6t6kban a ,,JLt6k a

bolc s6d6ben" m6dszertani lev6l sz6munkra az ir 6nv ad6.

Mozgis:
Csecsem6 - 6s kisgyermekkorbarl a mozgSs alapvet6 form6i alakulnak ki, ebben az

idriszakban minden teriilet fejl6d6s6nek az alapja. A koroszt|ly mozgttsig6nye rendkiviil nagy,

ez6rt olyan kornyezeti lehet6s6get kell biztositani, mely ez irhnyi tev6kenys6g kiel6git6s6re
alkalmas.
A bolcs6d6nk rendelkezik olyan nagy udvarokkal, melyek minden szempontb6l megfelelnek a

kisgyermekek szhmhra a szabad leveg6n tart6zkod6sru, jhtlI<ra, mozgilsra. Nagy hangsirlyt
fektettink affa, hogy kornyezet[ink balesetmentes legyen 6s, hogy kiktiszoboljtik a

vesz6lyforriisokat. Nemcsak az udvaron tudjuk biztositani gyermekeink szitmina a min6l
nagyobb mozg6steret, hanem a csoportszobitban 6s a tornaszobhban is. A nagymozg6sos,

mozg6sfejleszto jit6kok haszn6lat|val a gyermekek gyakoroljitk az egyes mozgdsform6kat,
ami 6ltal fejl6dik mozg6skoordin6ciojuk, testi k6pess6geik, mint er6iigyess6g, gyorsas6g,

6ll6k6pess6g. Ut6bbiaknak fontos szerepiik van az eg6szs6g megorzlslben 6s mindezek
mellett egy6b k6pess6gek fejl6d6s6re is hatdssal vannak.
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Mese, vers, mond6ka, 6nek, zene:
A kisgyermek 6letkori sajStossfgaihoz, egylni fejletts6g6hez, 6rzelmi, hangulati Sllapotithoz
igazod6, felel6ss6ggel kiv6lasztott 6s alkalmazott jhtlkos mond6k5k, gyermekdalok, n6pdalok
6s 6rt6kes zenemtivek felkeltik a kisgyermek 6rdek16d6s6t, form6lj6k eszt6tikai 6rz1kenys6g6t,

zenei izl6s6t, segitik a hagyom6nyok megismer6s6t 6s tov6bb616s6t.

A szem6lyes kapcsolatban, j6t6khelyzetben 6t61t mond6khzds,6nekl6s, zenehallgat6s pozitiv
6rzelmeket, orom6lm6nyt keltenek, lrzelmi biztons6got adnak a kisgyermeknek. A
mond6k6kat dallamosan, ritmikus mozg6ssorral mutatjuk be 6s tobbszor elism6teljtik, mivel
egy-egy dal, mond6ka csup6n nlhSny m6sodperc 6s mire a gyermek rhfrgyel, felfogja, m6r
v6get is 6r. A hangulat kialakul6sS6rt 6s a zeneihatis tart6ss6ga miatt is l6nyeges az ism6t16s,

mindaddig, miga gyermek figyelme 6s 6rdekl6d6se megkiv6nja.
A vers, illetve a mese is nagy hat6ssal van a kisgyermek 6rzelmi-, 6rtelmi- (ezen beliil a

besz6d, gondolkod6s, eml6kezet 6s k6pzelet) 6s szoci6lis fej16d6s6re.

A vers ritmusa, a mese cselekm6nye az lrzelmeken kereszttil hat a szem6lyis6gre. A versel6s,
mes616s, k6peskonyv n6zeget6s bensds6ges kommunik6ci6s helyzet, igy a kisgyermek
sz6m6ra alapvet6 lrzelmi biztonsSg. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert,

amelyekre m6s helyzetekben nincs lehet6s6ge. A be1e6l6s, az lrzelmi azonosul6s fejleszti a

kisgyermek empfitiiifit, gazdagodlk sz6kincse, de segit a szem6lyes 6lm6nyek
feldolgoz6s6ban is.

A bolcs6d6ben a n6pi 6s az irodalmi miiveknek egyarint helye van. A helyzetek alakithsilt,
alakul6s6t a gyermekek pillanatnyi 5rzelmi iilapota 6s ebb6l fakad6 ig6nyei befoly6solj6k
els6sorban. Tapasztalataink szerint kedveltek a kiil<inboz6 mozg6sformfkkal kis6rt versek,

mond6kiik, melyeket szivesen alkalmazunk mi kisgyermeknevel6k.

-Alkot6 
tev6kenys6g:

--Ebben a tedkenys6gberris fontos ':az onklntess6f,-nem koteleza, szabadon villasztott -:'-'-'

lehet6s6g a kisgyerm ek szitmfua!
Az orcjm forr6sa maga a tev6kenys6g, - az lrzelmek feldolgoz6sa 6s kifej ezlse, az

onkifejez6s, az alkotds, - nem pedig az eredmlny. A kisgyermeknevel6k a felt6telek
biztosithshval, az egyes technikSk megmutatfs6val, a gyermek pillanatnyi ig6nyeinek
megfelel6 technikai segit6s6vel, az akot6kedv 6bren tarthshval, a gyermek alkotSsSnak

elismer6s6vel 6s megbecsril6s6vel, meg6rz1s6vel tdmogatjfuk az alkot6 tev6kenys6gek ir6nti
6rdekl6d6st 6s a szem6lyis6gfejlddSsre gyakorolt hat6sok 6rv6nyesiil6s6t. A kisgyermekek
finommotonk|jiLt is fejlesztjiik a ktilonboz6 technik6k bemutat5sSval. Ilyen tev6kenys6gek
p61d6ul apapirt6p6s, nyomd6zds,vhg6s,ragaszths, gyurmtuis, fest6s. A gyermekek alkot6sait
a sziil6k szttmitra is l6that6v6 tesszi.ik pl. a faliirjsbgon,vagy aki szeretnl,haza is viheti.

A kiirnyezet, a term6szet megismer6se:
Kornyezet megismer6s6nek kor6be 1'artoz6takEreznikaz onmagunkr6l 6s a kornyez6 vil6gr6l
sz6l6 ismereteket. Az els6 h6rom 6vben fokozatosan alakul ki a kisgyermekben az onmaghr6l
alkotott k6p. A tests6ma, majd az 6n - tudat kialakul6s6t tudatos kisgyermeknevelcii
tev6kenys6ggel segitjiik.
A kisgyermek szhmhra a fejl6d6s (els6sorban a mozg6sfejl6d6s) sor6n nyilik ki a vil6g,
rrrelyrrek nregismer6se a szftkebb ktimyezetbdl halad az egyre t6gulo komyezet fel6. A
megismer6si folyamatban a kisgyermeknevel6 fontos szerepet tolt be.
A tudatos tartalommal kitoltdtt besz6lget6sek sor5n a besz6lget6s t6m6ja lehet a csal6d,

segiwe ezzel a sztil6 - gyermek kapcsolat m6lyii16s6t, de a spontSn besz6lget6sek t6mii
lehetnek a kozos 6lm6nyek, tort6n6sek is, melyek az ismeretek b6viil6se mellett segitik a
csoportkoh6zi6 er6s<id6s6t is. Kiemelked6en fontos a tSrsadalmi k<irnyezet ismeretei mellett a
term6szeti krirnyezet megismertet6se, megszerettet6se!
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Fontos a p6ldamutat6s, a szeml6letkialakit6s. ,,Lehajoljunk" a termlszethez, saj6t, 616

komyezet6ben figyeljtk meg az 61616nyeket.

A gyermekek 6ltal felvetett tlmhkat atermlszet szeretetlrll sz6l6 ismereteinkkel gazdagitjuk.
KihasznSljukazido jbrhs,fvszakv|ltozhskinSltalehet6s6geket.
FelelSs : a csoportok kisgtermelcnevelSi

Gyermektinnepek:
Az iinnepek rendiv0l fontosak minden ember 6let6ben, a kisgyermekek 6let6ben kiilonos
jelent6s6gtik van. Az tinnepek szorosabb6 fizik a csal6dok, rokonok <jsszetartoz6sSt. A
csal5don beliil er6sitik a szeretet 6rz1s1t, az egyiJttllt or<im6t.
Unnepeink szervez6sekor figyelembe vessztik, hogy ezek els6sorban csal6di tinnepek.
Minden iinnepi k6szril6d6s, a felfokozott vhrakozhs, erositi az iinnep 6lm6ny6t, segiti az

iinnepi hangulat megteremt6s6t. A bolcs6dds koru gyermek szbmdra minden iinnep egyedi,
egyszeri, az ism6tkid6 iinnep minden alkalommal m6s 6s m6s.
Ilyenkor, az tinnepek hangulatht idez6 jiltekokat, jSt6khelyzeteket, verseket, mond6k6kat,
mes6ket, 6nekeket gyakrabban szerepeltetjiik, a csoportszobhkat feldiszitjtik az tinnepre utal6,
sajht keziles, illetve a gyermekekkel egy0tt k6szitett dekor6ci6kkal.

Karicsony:
Az rij6v els6 napjhn-a csalSdi kar6csony ut6n- a csoportok bens6s6ges hangulatban
iinnepelnek, az ajilndlkozilshoz sztiks6ges anyagi forr6st adom6nyokb6l 6s a kollektiva 6ltal
szewezett j6t6konys6gi programok bev6tel6b 6I fedezzak.

Farsang:
Az 6rdekl6d<i sziil6k szhmfira nyitotlan
gyermekdk mw'trrifuiv afgzdagitj ulc.

Ideje: februdr

Hrisv6t:

kivSnjuk megszervezni. Az 6ptlet dekorfcioj6t a

Id<ij5r6st6l fiigg6en a hagyomhnyokat a csoportszob6kban vagy a j6tsz6udvaron kivSnjuk
feleleveniteni pl.: fiiben elrejtett aj6nd6k, 616 nyul. A kisgyermeknevel6k ajSnd6kot
k6szitenek.
Ideje: mdrcius

Anyik napja:
A kisgyermeknevel6k szerepeltetik az iinnephez i116 6nekeket, verseket a napkozbeni ell6t6s

idej6ben.
A gyermekek a kisgyermeknevelSk segits6g6vel k6szitett aj6nd6l,kal koszontik 6desanyjukat.
Ideje: mdjus
FelelSs : a cs oportok kis gyermelcnevelSi

Apik napja:
Az Edesap6k koszont6se minden csoport nevel6si programj6nak r6sze. A gyermekek a

kisgyermeknevel6k segits6g6vel k6szitett aj6nd6kkal koszrintik 6desapjukat.
Ideje: jilnius
Felelris : a csoportok kisgtermelvtevelSi
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Gyermeknap:
Egy eg6sz nap iinnepeljtik a gyermekeket. D6lel6tt a kisgyermeknevel6kkel iinnepelnek a

gyermekek sajdt csoportjaikban, d61ut6n pedig a szril6kkel egyiitt vehetnek r6szt a j6l
megszerv ezett gyermeknapi programokon.
Tov6bbra is szrlmitunk a tttzolt6s6g, rend6rs6g, ment6szolgSlat vezet6inek pozitiv
hozz667l6sira, mi 6ltal biztositj6k a bolcsdd6be jir6 gyermekek szdmfra, hogy
megismerkedhessenek szolgiilati aut6ikkal, munkaeszkrizeikkel.
A kisgyermeknevel6k szem6lyes aj6nd6kot k6szitenek.
Ideje: mdjus utols6 hetdben

Unnepi uzsonna:
Bens6s6ges iinnepi hangulatban, konyhai dolgoz6ink 6ltal k6sziilt stitem6nnyel 6s szem6lyes
aj6nd6kkal koszrjnilnk el az 6vodhba men6 gyermekekt<il. Sziileiket is meghivjuk e jeles
alkalomra.
Ideje: jdtnius

6szi vigassfgok:
A falusi 6let hagyom6ny6rz6s6nek c6l16val, a n6pi k6zmrivess6g, kiilonboz6 kreativ
tev6kenys6gek felaj6nl6s6val csalSdi d61ut5n keret6ben val6siduk meg.
Ideje: okt6ber

T6lap6:
Az iinnep hangulat6t tiikroz6 b6bel6ad6ssal k6sziiliink, zenlvel,6nekkel v6rjuk a t6lapot. A
csoportok ki s gyermeknevel<ii az iinnephe z ill6 ajind6kot k6szitenek.
Ideju december

Prevenci6s feladatok:

Leveg6z6s:
Id6jfr5st6l fiigg<ien a kisgyermekek sokat tart6zkodnak a szabadban. A gyermekek
e dzetts 6 g6t, ell en51l6 k6p e s s 6 g 6t foko zza a I eve 96, a napf5ny hatilsa.

Somadrins6theripia:
A sziil6k ig6ny6t figyelembe v6ve tov6bbra is szeretn6nk a frit6si szezon ideje alatt
mtikodtetni a s6szob5t. El6zetes informdci6iltadhs, tt$lkoztatls 6s orvossal va16 konzultici6
ut6n a sztil6ket ir6sban nyilatkoztatjuk, hogy k6rik-e t6rit6smentes szolg6ltat6sunkat.
A s6szoba haszniiata a csoportok napirendj6be be6pitve, heti iitemtew alapjfn tort6nik.
FelelSs : btilcsfidevezetd helyettes

Sz6jiiblit6s:
TovSbbra is sziiks6gesnek tartjuk a sz6joblit6st, alkalmazhs\t a fogazat meg6vSsa 6rdek6ben.
AlkalmazfisSnSl figyelembe vessztk az egyes gyermek fejletts6g6t, az 6letkori saj5toss6gokat.
Felel6s : a csoportok kisgtermelcnevelfi

Kisgyermeknevel6i dokumentdci6
C s oportnapl6 : napi bej egyz6sek a gyermekkel kapc solatos esem6nyekrSl.
Gyermek eg6szs6giigyi tiirzslap: status vizsg6latok rogzitlse, rdvid bejegyzts a gyermek
fejl6d6s6r6l, percentil tilblinat vezet6se, betegs6gek miatti hiinyzhs dokumentill6sa
Fejl6d6si napl6: megfigyel6sek rrigzit6se a fejlSd6s minden tertilet6r6l
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Csalfdi fizet: negyed6venk6nti t6j6koztaths a szil6 fe16 gyermeke bolcs6dei 6let6r6l, a

fej 16d6s menet6r6l, j elentdsebb e sem6nyekr6 1.

Nevel6si tewezet: tudatos tervez6se 6s szewezlse a gyermekek alkot6 tev6kenys6g6nek.

Negyed6venk6nti tervez6s, havi 6rt6kel6s.
FelelSs : a csoportok kis gyermelcnevel6i

K6pz6s - Tovfbbk6nz6s:
A magas szinvonali munkSt, amely a mai szakmai kovetelm6nyeknek megfelel, csak rigy
tudjuk megval6sitani, ha folyamatosan klpezzitk magunkat, b6vitjiik, gazdagitjk
ismereteinket. A kisgyermeknevel6knek n6gy6vente munkakorhoz kdtott, kritelez6 6s

szabadon v6laszthat6 kreditpontos tovSbbk6pz6sen kell r6szt vennitik.Ezt kiv6lthatj6k a

magasabbszintriszal<kbpzetts6gmegszerzlslvel.

DSZC L6rintffy Zsuzsanna Technikuma 6s Koll6giuma: kisgyermeknevelci tanulok
fogaddsa, (egytittmtikod6si meg6llapod6s 6s szakk6pz6si munkaszerz6dls megkiit6se alapj6n)
gyakorlat6nak 6s vizsgahely6nek biztosit6sa.

Kapcsolataink:
A sz6kesfeh6rv6ri Szhzszorszlp Bolcs6de vezetoje, illetve regionflis m6dszertani

szaktanhcsad6nk, t6mogat6 segits6g6t tov6bbra is ig6nyeljiik a m6dszertani ritmutat6k, a

szakmai elv6r6sok feldolgoz6s6ban.
F elel 5 s : b ri lcs 5 dev ez et ri

b dlcs 5 devezet5 helyettes

Orszfgiriris:

kapcsolatba kertiltek az orczSgktilonboz6 pontjain mrikod6 bolcs6d6k dolgoz6ival.
T ap asztalatszer z6s c 61j 5b 6 I m5s int6 zm6nyekb e s zeretn6nk e 116to gatni :

Felel6s : brilcscidevezetS helvettes

Biilcs6d6k lgazgatfisilga 6s tagint6zm6nyei:
Az elmrilt gondoz6si 6v kellemes tapasztalatai arr:a oszt<inoznek minket, hogy az elkovetkez6
6vekben is r6szt vegytink tfirsintlzmlnyeink programjain. Mindenki 6lhessen a lehetds6ggel,

hogy egyiitt tolthessiink n6h6ny 6r6t, mely elSsegiti kapcsolataink 6pol6s6n tul a munk6nk
szinesebb6, otletesebb6 t6tel6t.
Azigazgatos6g adminisztrativ dolgozoinak is lehetcis6get szeretr6nk adni a bolcsdd6nkben
zaj 16 esem6nyek megtekintds6re.

Biilcs6dei szaktan6csad6:
Mindig szSmitunk segitri tan6csaira szakmai munk6nk, tanul6k, gyakornokok megfigyel6se,
Baba- Mama klub mtikrid6se, k6rd6ivek szerkeszt6se, feldolgozisa alkalmSval. Sztil6k fel6
aj 6nljuk probl6mfik megold6s6hoz.
F elelS s : b ri lc s 5 dev ez et6

b ri lcs 6 devez et ri hely ettes

V6d6n6vel:
Folyamatos kapcsolattarthsra toreksziink. Ezzel is el6segitve a kisgyermekek fejl6d6s6t,

esetle ges fej l6d6s6i elt6r6s6t, megk6sett fej l6d6s konig615s5t.
F elelSs : b ti lcs 5 devez etd

brilcs 5 devezetf helyettes
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Ovodr[kkal
Az 6vodai beirat6sok ekitt sztilcii 6rtekezletre meghivjuk a Csillagvirilg 6s Kincskeres<i 6vodai
egys6gek vezetfit.
Folytatjuk az 6voditba Stkeriilt gyermekeink l6togat6s5t rij kozoss6giikben.
Felelris : brilcs Sdevezetd

b ti I cs 5 devez etci hely ett e s

Szoleiltatisaink:
Bolcs6d6nk az alapellStSson tuli, a csalidi nevel6st tfumogat6 szolgSltatSsokkal segiti a

ki s gyermekes cs alSdokat gyermekiik nevel6s6b en.

Miben nyrijt segitsEget a csal6dbar5t szolg6ltat6s a kisgyermekes csal6doknak?
. a bolcs6de keretei k<izott a sziil<ik kultur6lt kornyezetben jiltszhattak gyermekeikkel,
. besz6lgethetnekegymdssal,
r glermeknevel6si, 6letvezet6si ismeretekre tesznek szert,
. sztil6iszerepeikbenmeger6s<idnek,
. fejl6dik probl6mamegold6 6s konfliktuskezel6 k6pess6gi.ik,
. megtanulnak alkalmazkodni egym6shoz 6s kdrnyezetiikhtiz,
. kialakul a szolidarit5s a m5ss6g elfogadfsa,
. a sziil6-gyermek kapcsolata m6lytil, felel<iss6gv 6llal6sa no.

Baba-mama klub:
A nem intlzmlnyes ellSt6sban r6szestiki kisgyermekes csalSdok rlszbre szewezett
szabadidtis,- nyifrratart6si idrin tuli- t6rit6ses szolg6ltatfsunk. A mai csalidokat 6rdekl6
t6mSkban j6ratos szakernberek ekjad6sai szinesitik programjainkat. A gyermekeket konyhai -.jdolgoz6ink51talk6szitettuzsonn6va1k:ffi|juk.Akisgyermeknevel<5-gybenh5ziasszony.

Ideje: okt1bertdl mdjusig a honap elsci szerddjdn I6-17 6rdig.
Felekis:

. kijeldlt kisgyermelvtevel6k

Zen6s gyermektorna:
Celja: Eg6szs6ges 6letm6dra nevel6s, a gyermek mozg6skultirSjhnak fejleszt6se, egyben

viddm, 6lm6ny gazdag hangulat bizosit6sa.
A sziil6i ig6nyek alapjin a tov6bbiakban is folytatjuk szolgSltatSsunkat. Szakemberrel val6
konzult5l6sunk folyamatos, a gyakorlatokat a gyermekek fej16d6s6nek megfelel6en b6vitjiik.
Ideje: okt6bertdl mdjusig heti egy alkalommal.
F el el6 s : kij elolt kisgyermeknevel6

. kijeldlt kisgtermehtevelSk

Gazdasfsi feladatok:
KarbantartSsi 6s eszkoziglnyeinket 6vr6l 6vre hat6rid6re elk6szidiik. Az igdnyeink felm6r6se

eg6sz 6vben folyamatos. Az 6v kozben jelentkezri hibikat azonnal jelentjtik az lgazgat6s|g
iigyint6zr5je fel6.
Az 6piilet biztonsfgos zhr6s66rt a mindenkori d6lut6nos dolgoz6k a felel6sek. Az elvlgzett
ellen6rz6st al6irdsukkaligazollSkminden alkalommal, az erre a c6lra rendszeresitett fiizetbe.
Lhtogat6 6rkez6s6t minden dolgoz6 koteles jelezni avezetlnekvagy helyettes6nek.
Az intlzmlny leltiqht az int1zmlnyvezetl vezeti. A szem6lyes lelt5r6rt a dolgoz6 felel, a

csoportlelt6r6rt a csoportban dolgoz6k.
A c s o p o r tj a I elt drv ez et es 6 6rt fel e I 6 s : kij el d lt kis gt erm elcn ev el 5 k
Az 6ves leltirrozisr4 selejtez6sre az eszkozoket 6s az adminisztrhci6t el6k6szidiik.
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A statisztikai adatokat, a gyermekek korcsoportonk6nt megosztSs6t havonta megktildjtik az

Igazgat6sSgra. Adminisztr5ci6s feladatok leadfsa az lgazgat6s6g fel6 folyamatos, a levelez6s

iktatdsa megtort6nik.
Az energiatakar6kossdg szem el6tt tanhsa az int6zm6ny minden dolgoz6j6nak egyarfint
feladata.
A BID iigyviteli munkat6rs6val 6s a plnztttnal a befizet6ssel kapcsolatos feladatok.
Uj dolgoz6k munkriba 6116s elcitt, a tobbi dolgozo 6vente egy alkalommal munkav6delmi 6s

tiizv6delmi oktatSson vesz r6szt. A fizvldelmi szabillyzatban leirtaknak megfelelSen a

tuzriad6t a gyakorlatban is teljesiti. Az oktatSson val6 r6szv6te\t, a ttzriad6 teljesit6s6t
minden dolgoz6 az oktathsi napl6ba al|irilshval rgazolja.
Az ellirt szabilyok betart6sa minden dolgoz6ranlme kcitelez6ek.
Felelris : bd lcs Sdevezet6

b ri lcs 6 dev ez etri hely ettes

Ellen6rz6s. 6rt6kel6s:
Y ezetli megfi gyel6 s t6m5j a : A ki s gyermeknevel6i adminisztrdcio
A megfigyel6sr6l 6rt6ke16st, ir6sos eml6keztet6tklszitek, ha sziiks6ges ism6telt megfigyel6st
iitemezek be.

Az 6piilet tisztas6g6t, a HACCP el6ir6sok alkalmazils6t havonta ellenlrizzij,k" eredm6ny6t
irSsban rrigzitjiik.
Naponta ellenoriznik az lIelmi anyagok gazdas6gos felhaszniifisifi, az 6telek mindslgft, az

6letkornak me gfele lci tiplSllk elk6 sz it6 s 6t.

F elel 5 s : b ri I cs 5 d ev ez et ri
bolcs Sdevezet6 helyettes

Egy6b feladatok:
Munkuirtekezletek:
februir 6s augusztus
Sziiks6g eset6n egy6b id<ipontokban
F el el ri s : b ri lcs 6 d ev ez et ri

br)lcs Sdevezetd helyettes

Papirgtiijtdstszewezlnk, illetve tovdbbi lehet<is6geket keresiink anyagijavaink b6vit6s6re. A
kardcsonyi j6t6konys6gi v6s6r bev6tel6t a gyennekiinnepekhez sztiks6ges aj6nd6kok
beszerzlslre forditjuk. A szolgdltat6sok dij6b61 a k6s6bbiekben is j6t6kk6szletiink b5vit6s6t
terveznik.
F elel6 s : kij eldlt kis gl,, ermeknevel6k

Tdjikoztatd Jilzet szerkeszt6s6t 6s propag6l6s6t teweznik azon csalildok r6sz6re, akiknek nem
volt m6djuk megismerni bolcsSd6nk 61et6t. Ismertet6nkkel szeretn6nk segiteni a csal6doknak,
hogy min6l kevesebb nyitott k6rd6s maradjon benniik gyermekiik elhelyez6s6vel 6s a v6rhato
esem6nyekkel kapcsolatban.
F elel6 s : kij elo lt kis gy erm elcnev el6k

A ,,Bdlcs-laptnform5ci6s irjs6g szerkeszt6s6ben r6szt vesziink, 6lm6nyeinket,
tap asztalatainkat abb an ko zz! te s sziik.
F elelS s : b d I cs 5 d evez etdk, s z aktandc s ad6
A mddidbun, szaklapokbun, interneten keresztiil kutatjuk a pdlydzati lehetfsigekel
F elelSs : bd lcs Sdevezetd

brilcs6devezetd helyettes
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A szabads6gos tenmek megfelel6en minden dolgoz6nak biztositjuk a pihen6st.

F elelSs : brilcs 6 devezet6
b rilcs Sdevezetd helyettes

B<ilcs<id6nk szafunai programj6t a min6s6gbiztosit6s jegy6ben kivSnjuk megval6sitani.
Szellemis6gtink azon alapszik, hogy szakmai felk6sziilts6giink, hivat6studatunk, emberi
magatarthsunk, valamint eg6sz szem6lyis6gunk a legmagasabb fokon szolgiija a gyermekek
pszichoszomatikus fej16d6s6t. Az alapellfrt6son tril fokozott gondot forditunk a fejleszt6sre,
melynek alapja a nyugodt, dertis l6gkor, az egy6ni b6n6sm6d, a gyermekek ig6nyeihez
igazod6 tev6kenys6g biztosit6sa.
A bolcs6de megit6l6s6t 6s a csal6dok 6rdekeit egyarfint k6pviseljiik. A kezdemlnyezo
magahrtilst, az onfejleszt6st, aktivit6st elengedhetetleniil fontosnak tartjuk.
A kollektiva tagtrai p6lyakezd6k 6s trirzstagok, akik megfelel6 szaktud6ssal rendelkeznek, A
tSrsadalom, a v6ros lakossdgdnak ig6nyeihez tgazodva csalildthmogat6 szolg6ltat6sokkal
eg6szitjiik ki nevel6-gondoz6 munkSnkat.

arga Anna

- 
t.\ t -

\n--^- &- 
.-....-

Francs6kn6 G5l Csilla
bolcs6devezetd
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3.Liszt Ferenc Kerti Biilcs6de
k6szitette: Bognir Beita
bdlcsddevezet6

Btilcs6d6nk bemutatisa:

A Liszt Ferenc Kerti Brjlcs6de a Liszt Ferenc kert 18. szrim alatttalLlhat6, csendes, parkkal
kori.ilvett lak6ovezetben. Jelenleg 66 fbr6helyes, az 5 gyermekcsoportb6l 3 az emeleten,2 a

foldszinten helyezkedik el. A b<ilcs6dei nevel6si-gondozSs alapelvei 6s az 6letkori
saj6tossSgok figyelembev6tel6vel, ,,A bolcs6dei nevel6s-gondoz6s orsz5gos alapprogramja"
szerint k6szitetttik szakmai programunkat.
A gyermekek hat6kony egyiittnevel6se 6rdek6ben fontosnak tartjuk a csal6di nevel6s
pedag6giai kultur6j6nak emel6s6t. Ennek el6r6se 6rdek6ben kisgyermeknevel<i-sziilti kozotti
egy6ni, 6szinte kapcsolat kialakit6s6n kell munkSlkodnunk, amelynek ktiltinboz<i m6djai
vannak.

A biilcs6de funkcionilis fel6pft6se, humfn erdforr{sai:

F6r6helyszhm:66 f6
Kisgyermekneveki: 12 f6
Bolcs6dei dajka:3 f6
Technikai fili,s:2 f6 (l szakftcsn6, 1 konyhal6ny)

Csoportok szitma'. 5 csopott

Mac i c soport : 2 kis gyermeknevel6,c soportl6ts zbm: 12 fo
Vir6g csopor :2kisgyermeknevel6, csoportl6tszhm 12 f6
Cica csoport: 2 kisgyermeknevel6, csoportl6tszhm 14 f6
M6kus csoport: 2 kisgyermeknevel6, csoportl6tszim14 f5
Stini csoport: 2 kisgyermeknevelS, csoportl6tszhm 14 f6

A foldszinten 6s az emeleten 1-1 f6 6tfed6 kisgyermeknevel6 segiti a szal<nai munk6t.

Hitvallisunk: olyan nevel6si koriilm6nyek kialakit6sa, amely el<isegiti a gyermekek testi-
lelki, intellektu6lis fejl6d6s6t 6lettik e fontos szakaszhban Megteremteni a biztons5got,
csal6dias, szeretetteljes l6gk<irt, megalapozni a bizalmat. A rhnk bizott gyermekeknek a

boldog, vid6m napokat, sztileiknek a segits6get, hogy nyugodtan v6gezhess6k feladataikat.
Minds6gpolitikfnk: magas szinvonahi, a csal6dok ig6nyeihez igazod6, rugalmas napkozbeni
kisgyermekellft6s megteremt6se.

Szakmai feladataink

Int6zm6nyiink feladata: a 0-3 6ves koru gyermekek napkozbeni szakszeru nevel6se-
gondozSsa. Az T997.6vi XXXI. torv6ny (GYVT), valamint a 1511998. (IV. 30.) NM rendelet

hathrozzameg az int6zm6ny hely6t, 6s annak mrikod6s6t a gyermekell5t6 rendszerben.
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Szervezisi feludatok:

A bolcs6d6s gyermek szSmdra a segit6 kornyezetet a csal5d 6s a bcilcs6de kdzosen adja, ezt

val6siduk meg a mindennapokban azalilbbrak szerint.

Sajtft kisgltermeknevelf rendszer: a szemllyi rilland6s6g elv6n nyugszik. 6 szoktatja be a
gyermeket, a bolcs6d6b e jir6s idftartama alatt 6 a kisgyermeknevel6je.

Gyermekcsoportok szerverise: a bdlcsridei gyermekcsoportok l6tszftma 24 h6napos kor alatti
gyermek eset6ben 12 f6, 24 h6napos kor felett legfeljebb 14 f6ig emelhet6. Egy fci SNI
kisgyermek elliltilsa eset6n 11 f6 lehet a csoportlltszhm. A csoport6lland6s6got,
fe lmen6rends z ert b izto s itj uk a ki s gyerm ekek szitmdr a.

Napirend: a gyermek ig6nyeinek, sziiks6gleteinek kiel6git6s6t, a npgodt 6s folyamatos
gondoz6s felt6teleit biztositja 511and6s6g6val, kiszftmithat6shgfval megteremti a gyermek
biztonshglrzet6t. Szervez6s6n6l figyelembe vessz{ik minden gyermek iglnylt, fejletts6gi
fok6t, 6letkor6t, az lvszakok villtozhsht igy biztositjuk a megfe1el6 iddt a gondoz5si munka
siets6g n61kti1i, szinvonalas e116t6s6hoz, nincs vSrakozhsi id6. A gyermekek megismer6s6re,

onSll6s6gi torekv6seik kibontakoztatilshra adunk lehet5s6get a kortiltekint6 szervez6ssel.

A kisgyermeknevel6k elk6szitik sajdt csoportjuk nevel6si terv6t, a bolcs6dei nevel6s-
gondoz6s f6bb szempontjainak 6s gyermekek 6letkori saj6toss6gainak figyelembev6tel6vel.

A bt)lcsddei nevelds ffbb helyzetei:

T unulds : amely tev6kenys6 gbe ilgyazottan tort6nik

*

*
*
*
*

6vszakokhoz igazodva gyiimolcsok, zolds6gek, egy6b term6sek, magvak fogyasztisa,
levelek, term6sek, fadgak, gyokerek, magvak gyrijt6se, ragaszthsa, fest6se, szirithsa,
felfriz6 s e, term6 sb 5b k6 szit6se, kukorica patto gtatSsa,

p alfint|k iiltet6 s e, ma gvak vet6 s e, c sir ilztathsa, nev e16 s e, I o c s o I 6s a,

madarak megfi gyel6se, 6llathan gok uthnzhsa,
szint6n az lvszakoldtoz igazodva, j6g, h6, viz, homok, kavics bemutat6sa,
felkelti a gyermekek 6rdek15d6s6t a zene, az 6nek, a mond6ka, vers, mese ir6nt.
Mindezeknek kiemelked6 szerepiik van a szem6lyes kapcsolat kialakul6s6ban. A
gyermek a besz6d ritmus6t, dallamhtttthnozza, a daka felfigyel, az 6nek16s a zenei
halliist, ritmus6rz6ket fejleszti. A zene irtnt az 6rdeklcid6st felkelti, 61m6nyt nyirjt a

gyermekeknek. Megnyugtat, melenget, felvidit. Nagy jelent6s6ge van abban, hogy
el6segiti a hall6s-, besz6d-, mozg6sfejkid6st, segit a g6t16sok old6s6ban. A zenei

61m6nyt fokozza, a hangulatot m6g bens6s6gesebb6 teszi, ha hangszenel kis6rjiik az

6neket pl.: dob, xilofon.

a mond6ka, a vers, az anyanyelv sz6ps6geivel megismerteti a gyermeket, 6lm6nyt
ny($t szitmftra, fejleszti ritmus6rz6k6t, eml6kezet6t, klpzeletlt. A mond6ka, a vers

szavaiban a gyermek kedves j6t6kot lel, gazdagitla a l6t6smodj6t, oromet jelent neki. A
mese a gyermek besz6d6t fejleszti, sz6kincs6t b6viti. Az lrzelmi hatdsa igen nagy a
gyermekekre, 6n-tudat6t, eszt6tikai 6rz6k€t-, eml6kezet6t-, k6pzelet6t fejleszti.
A mes6l6s ahelyzet intimit5sa, lrzelemgazdags6ga onmagfban is csod6latos, rSad6sul

5 vhlasztja ki a mes6t is.

*
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{. fogalmakkal ismerked6s: v5s6rl5s, f6z1s, tobb, kevesebb, m6r6eszkozzel val6 m6r6s,

fizet6s a p6nzt5m6l, puzzle kirak6s j6t6kok form6i, a k6p tlglalap alak6, a torta
h6romszog, ir6nyokkal val6 ismerked6s mozgils kozben.

Gondozds: bens6s6ges interakci6s helyzet a kisgyermeknevel6 6s a gyermek koztitt, ami a
gyermek szi.iks6gleteit el6giti ki. A kisgyermeknevel6 feladata: helyes technika alkalmazilsa,
amely biztositja a kell6 gondoz6si szinvonalat. Meghitt, bens6s6ges kapcsolat kialakitdsa a

gyermekkel, dromteli egytittl6t. Fontos, hogy idej6ben 6s teljes m6rt6kben kiel6gitse a

gyermek sztiks6gleteit. Figyelembe vegye a gyermek egy6ni temp6j6t, az <jn5ll6shgban
kiilonb<iz6 fejletts6gi fokon 6116 gyermeket t5mogassa, elismerje, bStoritsa.

Jdtdk: a gyermek legfontosabb tev6kenys6ge, egy6ni v6gyainak, <itleteinek kibontakoztatSsa,
amely segiti a vil6g megismer6s6ben. El6segiti a gyermek testi, 6rzelmi 6s szoci6lis fejl5d6s6t.
A kisgyermeknevel6 feladata: nyugodt, bar6tsSgos, otthonos kdrnyezetet kialakitani, a

napirendben a 1ehet6 legtobb id6t j6t6ka forditani. JStsz6sarkok kik6pz6se, amelyek
biztositjSk az egyenr 6s tSrsas jStszilsi lehet6s6gek lailonboz6 form6it. F625, fodrhsz, 6pit6,
bark5cs, elki.ilonril6sre, pihen6sre alkalmas zugok. Nagymozg6sos j5t6k szhmSra hely
biztositfsa.

Mozgds: csecsem6 6s kisgyermekkorban a mozghs alapvet6 form6i kialakulnak, fejl<idnek. A
kisgyermekneveki feladata: a mozg5sig6ny kiel6git6se, a testi k6pess6gek fejleszt6se, az

osszerendezett mozg6s kialakul6s6nak e16segit6se. Olyan k<irnyezet teremt6se, hogy a

gyermeknek legyen kedve mozogni, a mozghsi kedv fenntarlilsilhoz vele egyiitt tirtilni,
bStoritani, elismerni. Mozg6sfejleszt6 eszkrjzoket biztositson 6s lehet6s6get, hogy ktilonboz6
qrozg4sokban gyakorolhass6k az egyensttlyozitst p1.: babzs4k. Ne korl4lozza a mozg6st, de

ala*{+son ki szabSlvokat.

Alkotdtevikenysdg: az orom forr6sa maga a tev6kenys6g, az egy6ni k6pess6gek

kibontakozSsa. A kisgyermekneveki feladata: a felt6telek biztositSs6val, elismer6ssel 6s

megbecstil6ssel segits e az alkot6tev6kenys6g ir6nti 6rdekl6d6st. Eszkozoket biztositson 6s

ismertesse azok hasznSlatht. A finommotorik6t fejleszt6 tev6kenys6geket helyezze el6t6rbe:
gyurminhs, vhghs, rugasztils, papirt6p6s, fest6s, nyomd6z6s. A gyermek alkotSs6t 6rt6kk6nt
kezelje.

Egydb tevdkenysdgi formdk: valamilyen 6lethelyzet kozos el6k6szit6s6hez, megoldhshhoz
kapcsol6dnak. Az orom forr6sa az egyiittess6g, a koz<is munkSlkod5s 6s a tev6kenys6g
fontossSg6nak, ,,az 6n csin6lom" orom6nek 6t616se. A kisgyermeknevel6 feladata, hogy
motiv6lja a gyermekek megismer6si v6gyait.

A nevel6si terv egy egys6ges eg6szet alkot, a gyermekek a kiil6nboz6 tev6kenys6gekben
szem6lyes 6rdek16 d6siik, kiv6ncsis6guk alapjfin ve sznek r6szt.

KapcsolattartdLs a sziilfikkel:c6lunk a csalildokkal osszehangolt nevel6s 6s gondozhs, a

hat6kony kommunik6ci6 megval6sit6sa a gyermekek 6rdek6ben.

Beiratds: a csal6d 6s a bolcs6de kapcsolata a beiratkoz6ssal kezd6dik.

* ideje: minden kedden 9-14 6rhig
* felel6s: b<ilcs6devezetS
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Szillfii irtekezletek: 6vi k6t alkalommal, az i4 sziil6k rlszlre 6s az 6vodSba men6 gyermekek
sziilei r 6sz6r e ti4 6koztat6s.

* ideje: augusztus, febru6r
* felel6s: b<ilcs6devezet6

Csalddldtogatds: c6lja ismerked6s a csalilddal. Az otthoni kornyezetben a gyermek
kozvetleniil, term6szetes m6don viselkedik, az itt szerzett benyom6sok a gyermekkel val6
b5n5sm6dr6l segithetik a kisgyermeknevel6t abban, hogy a bolcs6d6ben a gyermek
egy6nis6g6nek megfelel6 nevel6si-gondoz6si m6dszereket alkalmazzon. A sziil6-gyermek
kapcsolat megfigyel6s6re is j6 lehet6s6g. A szril6k besz6de, gesztusai, a gyermek reakci6i,
bizonyos ingerekre val6 reagillSsa olyan inform6ci6k a kisgyermeknevel6 szhmhra, amelyeket
m6s k<irnyezetben nem kaphatna meg. A sztil6k krinnyebben fe1t5rj6k gondjaikat, k6telyeiket
a lak6sukban megjelen6 kisgyermeknevel6nek. Erre az els6 liltogathsra a kisgyermeknevel6
apr6 figyelmess6ggel k6szi.il, ez a gesztus megkonnyitheti a gyermekkel va16

kapcsolatfelv6telt. A kisgyermeknevel6 feljegyz6st kbszit a csa16dl6togatfsr6l.

.i. ideje: a beszoktat6st megel6z6en
* felel6s: kisgyermeknevel6k

Beszoktatds cilja: a bolcs6d6be kertil6s, az adapthcio neh6zs6g6nek csokkent6se. Az arryils

beszoktat6s sorfn a gyermek a szeretett szem6ly oltalma alatt fokozatosan alkalmazkodik a

megv6ltozott koriilm6nyel<hez, a szitmhra ismeretlen emberekhez. Termlszetes kornyezetltol,
a csa16dt61 val6 elszakad6s, m6g ha csak id6leges is tor6st okoz szitmira. Korbt6l, ellen6ll6-
k6pess6g6t6l, anyj6hoz tnzi5llt5 kapcsolattatril fiigg6en reagii a v|Itozbsra. Fontos, hogy a

csl5dlStogatSs id<iben krjzel legyen az--els<i bolcsrider naphoz, hogy a g5rerln-ek m6g
eml6kezhessen r5. Ezutdn kezd6dik a t6nyleges beszoktatSs, amely Sltalilban k6t hetet vesz
ig6nybe, de ez n<ivelhetri. Az e1s6 napokban az anya vbgzi a gyermek gondozSsht, etet6s6t,

olt<iztet6s6t, az otodik, hatodik napon esetleg az elaltathst is, ha a gyermek hangulata ezt mdr
megengedi.
A beszoktatSs els6 het6ben rigy kell az id6t n<ivelni, hogy az anya a gyermek6vel valamennyi
gondozSsi mtiveletet elv6gezhesse, a kisgyermeknevel<i ezeket megf,tgyelhesse, mgjd
fokozatosan Swegye az anyht6I e miiveletek v6gz6s6t, de m6g az anya jelenl6t6ben. Igy
lehet6v6 v61ik a gondoz6si mriveletek osszehangol6sa a szok6sok 6tv6tele, ezek
megbesz6l6se6s esetleges korrekcioja. A kisgyermeknevel6nek erre az id<lre irgy kell a

kapcsolatot ki6pitenie, hogy az arrya nividebb, hosszabb ideig tart6 t6vo116te alatt elfogadja 6t
a gyermek, 6s vele is biztons6gban 5rezze magtfi.

A sziil6 megismerheti ez alatt a bolcs6d6ben foly6 szakmai munkSt, konnyebben <isszhangba

hozza gyermeke otthoni napirendj6t a bolcs<ideivel. A kisgyermeknevel6 a beszoktat6s
esem6nyeit naprak6szen v ezeti

{. ideje: k6th6t
i. felel6s: a gyermek sajSt kisgyermeknevel6je

Napi taldlkozdsok: c6lja a kolcsonos t6j6koztat5s, szem6lyes hangv6telti besz6lget6sek az

otthon 6s a bolcs6d6ben tort6ntek6l.

* ideje: gyermek 6rkez6sekor, tivozisakor
* felel6s: csoportok kisgyermeknevel6i
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Sziilf csoportos beszdlgetdsek: c6l1a az egyenrangf kapcsolat kialakitdsa a sztil6kkel,
amelyben els6sorban a segit6s, ritmutat6s a c6l. Gyermeknevel6si, 6letvezet6si tapasztalatokat
adnak 6t egym6snak a sztil6k. Nagy a jelent6s6ge abban is, hogy az egy csoportba j6r6
gyermekek sztilei kozott is kialakul a j6 kapcsolat. A besz6lget6s irinyit6ja a

kisgyermeknevel6, aki nyitott k6rd6seivel, t6mogat6 l6gkor kialakitfs6val besz6dre k6szteti a

sziil6ket, segiti, hogy 6szint6n elmondhassSk tapasztalataikat. A kisgyermekneveltik
megegyeznek ki a besz6lget6s levezet6je,6s ki k6sziti afeljegyzlst az ott elhangzottakr6l.

* ideje: m6rcius, jrinius, november
* felel6s: csoportok kisgyermeknevel6i

Erdekkipviseleti
inform6ci6csere,
6rteke16se.

t ideje: szeptember, sztiks6g szerint
* felel6s: bcilcscidevezet6 helyettes

Csalddifi)zel.'a folyamatos t6j6koztatilst segiti e16, a kisgyermeknevel6nek segits6giil szolgSl

a gyermek megismer6s6ben. A sziilcik nivid ismertet6t irnak gyermekiikr6l, lejegyeznek
mindent, amit fontosnak tartanak elmondani. A kisgyermeknevel6k osszefoglal6t k6szitenek a
gyermek bolcs6dei szok6sair6l, esem6nyek6l. A sziil6nek a csal6di fiizetet olvasva is azt kell
6reznie, hogy neveldpartnerre talillt a kisgyermeknevel6ben.

{. ideje: folyamatos
* felekis: a gyermek saj6t kisgyermekneveldje

F6rum iil6sei: c6lja a csal6d-bolcs6de kapcsolat6nak er6sit6se,

szponzorok ftlkutat6sa, v|ltoztatSsok megbesz6l6se, a vlgzett munka

Faliirjsdg, hirdetiltdblu.' a gyennekoltoz6kben a szril6k szimina j6l
infornnZ'ei6k, c ikkek;+ro gr amaj in](1*.., e l 6rh etd s 6 gck kenilnek -

* ideje: folyamatos

* felel6s: kisgyermeknevekik

lfthallhelyen tal6lhat6

Mindennapok: Am6ss6g, sokf6les6g elfogadtat6sa.

.f. a kisgyermeknevel6 figyelemmel kis6ri a nemzetis6gi, kisebbs6gi csal6dok 6s

gyermekeiknek beilleszked6s6t, tan6csot ad a szoci|lis gondokkal ktizd6 sziil6knek,
segits6get nyujt a probl6m6ik megold6s6ban,

* nemzetis6gi bab5k, fiir bab6k v5s6rl5sa, egy-egy sarkok kiilonboz6 koru, foglalkozdsir,
fajok csoportjilhoz tartoz6 emberek k6peivel val6 diszitlse, csecsemf, aggastyhn, f6rfi,
n6, rend6r, ttizolt6,

* falusi, v6rosi 61et ktikinb<iz6 tev6kenys6geit 6briuol6 k6pek, konyvek, j6t6kok, versek,

mes6k bemutatSsa.

felel6s : csoportos kisgyermeknevelcik
hat6rid6: folyamatos

Gyermekiinnepek:
Farsang: jelmezbe riltdz6s, t6lrj'z1s, vigass6gok ideje. A csoportszoba diszit6se, az 6nek, zene,

tdnc, farsangi flink elfogyaszt6sa teszi eml6kezetess6. A farsangon a sztil6k is r6szt vesznek.
ideje: febru5r
TavaszkoszontS-nyuszivSr6 d6lel6tttink a csal6ddal, a k<izds toj6sfest6s <irome, n6pi szok6sok
felelevenit6se, 1ocso16s, versmond6s.
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ideje: m6rcius
Any6k napja: az €desanySkat,nagymamilkat kosz<intik a gyermekek a kisgyermeknevelSkkel
egyutt klszitett aj 5nd6kokkal, 6nekkel, verssel.
ideje: m6jus
Gyermeknap: szines, ldgg<imbds kavalk6d, melyen a kisgyermeknevel6k meglepet6s
j6t6kokkal, aj6nd6kkal, feldiszitett udvarral koszontik a gyermekeket 6s sztileiket.
ideje: mrijus utols6 hete
Bricsir rlzsonna: tinnepi hangulatban, b6bmrisorral, szemllyes aj6nd6kkal koszontink el
6vod6ba men6 gyermekeinkt6l, 6s sziileiktdl.
ideje: jflius
Oszi kavalkhd: c6lja hagyom6nyfrzls, csalSdi d6lel6tt
ideje: okt6ber
Mikul6s iinnep
ideje: december
Adventi k6sztil<id6s: hagyom6ny6rz6 csalildi nap, rShangol6dds a karfcsonyi iinnepre
ideje: december
Kar6csony
ideje: janu6r els<5 b<ilcs6dei napja

Egdszsdgnevelds, prevencif: a kisgyermeknevel6 tudatosan k6sztil a bolcs6de 6s a csalSd

eg6szs6gnevel6 m6dszereinek osszehangol6sira.

.i. a gyermek eg6szs6ges fejl6d6s6nek
val6 neve16s, szabad leveg6n val6

segit6se, ismereteinek b<1vit6se, szem6lyi higi6n6re
mozg6s, szeLloztet€s, fert6tlenit6s, gyermekekkel

valo beszelget6s,
a sztikik lrorszeru eg6szs6giigyi isme+€feinek b6vitffi; eg6szs6gnevel6ssel kapGsolatos

el6ad6sok szewezlse orvos, szakember bevon6s6val, szril6-kisgyermeknevel6
besz6lget6sek, napi talillkozSsok alkalm6val,

{. helyes napirend kialakitfsa,
{. sz6joblit6s

ideje: folyamatos, szezon6lis
felel6s: csoportok kisgyermeknevel6i

Gyermekv6delmi feladataink:

..'. A megel6z6s feladatai:
A gyermeki, sziil6i jogok megismertet6se 6s 6rv6nyesit6se a bolcs6d6ben.
Rendszeres kapcsolattart6sa gyermekek sziileivel.
BiztonsSgos, eg6szs6ges b<ilcs<idei k<irnyezet megteremt6se.
Bolcs6deorvos.
Egytittm{ikdd6s a gyermekv6delemben partner tfirsszew ezetekkel.

Felt6r6s:
A vesz6lyezteteltslg, h6triinyos helyzet ttineteinek felismer6se, probl6m6k feljegyz6se.
A tiinetek okainak megkeres6se.

A megsziintet6s feladatai:
A sziil6k segit6se a sziil6i szerep eredm6nyesebb betolt6s6hez.
A r6szorul6 gyermek, csal6d szociSlis helyzet6nek lehetcis6g szerinti javit6sa.

Segit6 szakemberek ig6nybev6tele a probl6m6k tipus6nak megfelel<ien.
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Szolgdltatdsuink:

* Jhtsz6hi.z.a bolcs6de ir6fi 6rdekl6d6 csal6dok szhmhra szewezzik havi egy
alkalommal minden harmadik kedden 16-18 6rhig,500 Ft-os t6rit6si dij ellen6ben.

ideje : okt6bert6l m6jusig

felelris : bolcsridevezet6, bolcs6 dev ezetb helyettes

* Jfitsz6h6t: Egy h6ten keresztiil nyitott a bolcs6de, a m1g nem bolcs6d6s gyermekek
egyutt jhtszhatnak sziileikkel 6s a bolcs6d6s gyermekekkel. NyiwatartSsi id6ben, a

csoportszobSban 6s az udvaron nffitunk kiilonboz6 jfitszhsi lehet6s6geket, ez|ltal a

sni16 is betekint6st nyerhet bolcscid6nk 6let6be. Az 6rdekl6d6 sztil6k tijlkoztathsa a

szervezls, a program koordinSl6sa a hiniasszony feladata. A szolg5,ltatis
t6rit6smentes.

ideje: m6jus25-28-ig.
felel6s: a bolcs6de minden dolgoz6ja.

Kisgyermeknevelfik dltul vezetett dokumentdcidk:

.i. Gyermekeg6szs6giigy torzslap, fej16d6si napl6: megbeteged6sek rogzitlse, a fejl6d6s
folyamatfnak dokumentSl6sa, 6letkornak megfelel6en. A bejegyz6sek a gyermek
fejl6d6s6t htkrozz5k,

* Csalddi fiizet: thjlkoztatils a szriki rbsz5re gyermeke fejlcid6s6r6l, jelent6sebb

esem6nyekr6l.
{. Nevel6si terv: tudatos tervez6se a gyermekek mindennapjainak, negyed6vi tervez6s, 6s

havi 6rt6kel6se
* Napijelenl6ti kirnutatis: a t6vo11€v6k, 6s a jelenl6vrlk napi bejegyz6se.
* Csoportnapl6: napi bejegyz6sek a gyermekcsoportban tort6ntekr6l, szem6ly szerint

minden gyermekr6l

S zakmai kap csolataink:

A Duna- parti 6vodai egys6ggel valo egytittmrikod6siink folyamatos.
Ismerked6s, j6t6kos d6lel6tton vesztink r6szt 6vodSba men<i gyermekeinkkel a kozeli
6vod6ban.

hathridl: folyamatos
felelcis: bolcs6devezet6

Brilcs6d6k lgazgat6silghval, 6s tagintlzmlnyeivel: rlszt vesztink thrsintlzmlnyeink
programj ain, 5polj uk j 6 munkatdrsi kapc s olatainkat.

bolcs6deiszaktan5csad6 v6lem6ny6re, segit6 tan6csaira sz6mitunk.

hat6rid6: folyamatos
felelcis: b<ilcs6devezet6, b6lcs6devezet6 helyettes

Kapcsolattafids a vddfinfkkel:

A folyamatos egyiittmrikod6s sorfn informSci6h,hozjutunk a gyermekek, valamint a csal6d
szoci6lis hritter6r6l. K<izosen keresstik a megold6st a felmenil<i probl6mSkra.

hathrid6: folyamatos

felel<is : b<ilcs6devezet6

Egyib feladatok:
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* sziil6i 6rtekezlet
* 6rdekk6pviselet
* hezi bv 6bbk6pz6s, megbesz6l6sek
* frizrendlszet
{. munkav6delmioktat6s
* munka6rtekezlet
{. gyakornokok mentor5lSsa
* DSZC L6r6ntffy Zsuzsanna Technikuma 6s Koll6giuma: kisgyermeknevel6

tanul6k fogadisa, (egyiittmrikod6si meg6llapod6s 6s szal&6pz6si munkaszerz5dls
megk<it6s e alapj 6n) gyakorlat6nak 6s vizs gahely6nek bizto s it5sa.

Munka6rtekezlet igazgat6n6 meghiv6s6val

hathridti. febru6r, jrilius
felelris: brilcs6devezet6, b6lcs6 dev ezeto helyettes

S ziilcii 6rtekezlet tarthsa

hathridS : augusztus febru6r
felel6s: b<ilcs6devezet6, brilcs6 dev ezet6 helyettes

Erdekk6pviseleti F6rum megalakul6sa, tagok tdjlkoztathsa a GYVT-ben foglaltala6l

hatSrid6: szeptember

felelcis : kij elolt kisgyermeknevel6k

Megbesz6l6sek negyed6vente: kiilon a bolcs6dei dajk6kkal 6s a technikai dolgoz6kkal 6s

kiilon a kisgyermeknevel6kkel

h at6ri dci : m6rci us, j riftius, szeptembeE december
felel6s : bolcs6devezet6, bolcsti dev ezeto helyettes

Dolgoz6i 6s gyermek6tkeztet6si nyilv5ntarths az 6lelmez6si csoport fel6

hat6rid6: naponta
felelcis : bo lcs cidevezet6, bdlcs6 dev ezet6 helyette s

Dolgoz6i 6s gyermekltkezlsi dijak beszed6se, feladfsa

hat6rid6: minden h6nap 15.

felel6s : iigyviteli munkat6rs, plnzthros

Dolgoz6i t6voll6t 6s szabads6golSs leadSsa a BID fel6

hathrid6 minden honap utols6 napja.
felel6s: b<ilcs6devezet6, brilcs6devezet6 helyettes

Dolgoz6k munkaalkalmassfg vrzsg|lathnak elv6geztet6se, nyilvSntart6sa

hatfuidf: folyamatos
felel6s: b<ilcscidevezet6, bolcs6 dev ezeto helyettes

B ri lc s6dei Alapitv6ny munkSj 6nak ismertet6se, s e git6se

hathridf: folyamatos
felel6s : kij elolt kisgyermeknevelci

Konyhatechnikai, higi6n6s kovetelm6nyek betart6sa ANTSZ utasitilsa szerint. Elelmez6s
min6s6g, mennyis6gi anyagkiszabSsSnak ellen6rz6se, 6telmin6sit6se

A HACCP el6irfsok alkalmazhsSthavorrta, az lteIek min6s6g6t naponta ellenfirizz;Jk.
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hatiridl : naponta, havonta
felelSs : b<i lcs6deve zet6, szakicsno

Tinendlszetiszabillvzatbetarthsa,el6irSsokoktat6sa.

hatSrid6: november
felel6s: brilcsridevezet6. bolcs6 devezet6 helvettes

Munkav6delmi oktat6s rij dolgoz6knak munkSba 5115s el6tt, valamennyi dolgoz6nak 6vente.

Balesetn6l int6zked6s.

hathridl november
felel6s: brilcs6devezet6. b<ilcs<i devezetl helvettes

Gazd.asdgifeludatok:

Karbantart6si megrendel6sek leadSsa.

hatfiridS : folyamatos, BID 6ltal meghathr ozott
felel6s: brilcs6devezet6, bolcs6 devezetl helyettes

Az adott 6vi selejtez6sre, 6s lelthrozhsra az eszkozoket el6k6szitjiik.

Megbeszilis, irtikelds :

A vezet6i ellen6rz6s c6lja a nevel6i
kisgyermeknevel6 szakm ai szabadshght.

munka segit6se, fejleszt6se, figyelembe v6ve a

Az ellen6rz6si terv szempontjai:

Beszoktat6s.

Krs gyermeknevel6: gyermek kapcso lata.

Dokument6ci6 vezet6s6nek ellen6rz6se.

Csoportban a konfliktuskezel6si technik6k akalmazbsa.

Csoportok 6let6nek szew ez6se, szok6srendszer kialakitSsa.

J6t6k.

Felnritt modell szerepe, kisgyermeknevel6i attittid.

ideje: novembert6l mSjusig havonta
felel6s: btilcs6devezet6

igazgat6

d"*ffi"\iHR V
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H6tszinvirfg Biilcs6de
K6szftette: Elek MSrta

Bolcs6devezet6

A H6tszinvir6g B<ilcs6de a Brjlcs6dlklgazgatos6ga DunarijvSros tagint6zmlnye aBarffishgilir
I. sz6m alatthelyezkedik el, parkos <ivezetben.
B6lcsrjd6nkben a 3 6ven aluli gyermekek napkcizbeni ellSt6si*, szakszeri nevel6s6t,
gondozSsilt lStjuk el. Bolcs<id6nkben a 0-6 6ves koru elt6r6 k6pess6gri 6rz1kszervi-, 6rtelmi-,
besz6d-,halmozottan fogyat6kos, valamint viselked6szavanalkizdo gyermekek fejleszt6s6t,
v1gzik a Pedag6giai Szakszolg|lat szakemberei. Mindazok a csal6dok ig6nybe vehetik
szolg|ltathsainkat, akik dunairjv5rosi lakosok, munkahellyel rendelkeznek, vagy gyermektik
saj6tos nevel6si ig6nyri. Int6zm6nyiinknevel6si, gondoz6si, korai fejleszt6si, szoci6lis 6s

cs al5dsegit6 feladatok at lfit el. Jelenle g 40 fer6hellyel rendelkeztink.
Kisgyermekkor a legs6rtil6kenyebb szakasza a gyermek 6let6nek. On6116sul6si torekv6sei
kiizben er6sen fiigg a feln6ttekt6l. Ez6rt fontos, hogynevel6siiket, gondoz6sukat, j6l kepzett
szakemberek vlgezzlk egy6nre szabottan a bolcs6d6ben is. A kisgyermeknevel6vel pedig
szem6lyes, lrzelmi biztons6got jelent6 kapcsolat alakuljon ki. Int6zm6nytinkben egyiitt
neveljtik, gondozzuk az 6p 6s a saj6tos nevel6si ig6nyu gyermekeket. A sajStos nevel6si
ig6nyri gyermekek szhmhra az int6zm6nyi ell6t6s lehetris6get nyfjt a szoci6lis rehabilit6ci6ra,
az egyutt6l6s szab|lyainak elsajftithsitra, egy m6sfajta ingergazdag kornyezet megismer6s6re,
on5ll6sod6si torekv6seik meger6sit6s6re, tfimogathshra. Az 6p, eg6szs6ges gyermek szhmdra a
kozrjs nevel6s a m6ssdg elfogad6s6t, toler6nsabb felncitt6 v616s lehet<is6g6t biztositja.

A biilcs6de funkciondlis fel6pit6se, humfn er6forrSsai

. F6r6Fiyszitm:40+6-

. Kisgyermeknevel6: 10 f<i

' Bolcs6dei dajka:2 f6
. Technikai 5115s: 2 f6 (1 f(
. Csoportokszhma;4

f6 szak6cs, I f6 konyhalSny)

Maci csoport: 2 kisgyermeknevel6, csoportl6tszfim:10 f6 (8 fo 6p,2 f6SND

Pillang6 csoport:2 kisgyermeknevel6, csoportl6tszhm I0 f6 (8 f6 6p,2 f6 SNI)

Srini csoport: 2 kisgyermeknevel6, csoportl6tszhm:10 ftt (8 fo 6p,2 f6 SND

Cica csoport: 2 kisgyermeknevel6, csoportl6tszilm:10 f6 (8 fo 6p,2 f6 SND

Mindk6t pavilon munk6j5t 1-1 6tfed6 kisgyermeknevel6 biztositja.

Int6zm6nyiinknevel6si-gondozisi-korai fejleszt6si alapelvei

Anevel6s6s gondoz5s egys6g6nek elve, mely elvSlaszthatatlan egys6get alkot, mert a
gondoz6s k<izben nevel6s is folyik, a nevel6s helyzetei, lehet6s6gei pedig nem
korl6toz6dnak a sondozSsi mtiveletekre.
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Egy6ni b6n6sm6d elve, mely a kisgyermeknevel6 szeretetteljes odafordul5s6t jelenti a

gyermek fe16, hogy egy6ni saj6toss6gait, fejletts6g6t, 6llapot6t 6s hangulatSt flrgyelembe
v6ve segitse fej16d6s6t.

A[and6s5g elv6t, a ,,saj6t" kisgyermeknevel6 - rendszerrel, a felmen6rendszerrel,
valamint a csoport - 6s hely6lland6srlggal valositjuk meg, mely noveli az lrzelmi
biztonsfgot, 6s alapja a j6 szokSsok kialakulflsfinak.
Az aktivitirs, az on5ll6s6g segit6s6nek elve a megfelel6 kornyezet megteremt6s6vel, a

gyermek on6ll6sodSsi torekv6seinek maxim6lis figyelembev6tele, thmogathsa. Valamint
o sztonz6s e elismer6, tSmo gat6, szeretettelj es segit6ssel.
Pozitivumokra titmaszkodfts elve, mely a pozitiv megnyilvSnulfsok thmogathsht,
megenisit6s6t, elismer6s6t j elenti szdmunkra.
Egys6ges nevel6i hatisok elve, a gyermekekkel foglalkoz6 feln<ittek a gyermek
elfogad6s6ban, iin6ll6sod6si torekv6seinek elismer6s6ben egyet6rtenek, nevel6i
gyakorlatukat e gym6sh oz kozelitik.
Fokozatoss6g elve: a gyermekek fokozatos hozzilszoktatiisa az t$ helyzetel<hez, mely
segiti alkalmazkodhsht, a villtozhsok elfogad6s6t, az ij megismer6s6t, a szok6sok
kialakit6s6t.
A tanul6s segit6s6nek elve: a kisgyermeknevel6k az 6lm6nyszerz6s lehet<5s6g6nek

biztosit6s6val, sajSt p6ldamutat6sukkal, az eryes 6lethelyzetek 6tl6that6v5, befogadhat6v|,
kezelhet6v6 t6tel6vel, a tapasrtalatok feldolgoz6s6nak segit6s6vel, a pr6btrlkoz6sok
tdmogaths|val segitik a tanul6st.

BLr a lehet6s6g adott a saj6tos nevel6si ig6nyri gyermekek szfimhra is csoporton beliil az

6lm6nyszerz6sen alapul6 tanulSs krakninishra, ez sokszor kev6snek bizonyul. Ez1rt
int6zm6nytinkben lorai fejleszt6st is v6geznek. ,A gyermekl6lektani kutat6sok
bebizonyitottdk, hogy az emben fejlod6s iitenre az 6let elsti-6veiben a leggyorsabb. Ei az

id<iszak lail<inosen fontos azon gyermekek szdmSra, akrk valamilyen ok miatt a ,,norm6list6l
elt6r6" m6don 6s iitemben fejl6dnek. Ha ezt a legfog6konyabb iddszakot nem haszn6ljuk ki, a
gyermek sokkal nehezebben fog bizonyos k6pess6geket megszerezni a k6srlbbi idciszakban 6s

esetleg soha nem jut el arra a szintre, amit egy6bk6nt a benne rejl6 k6pess6gek lehet6v6
tenn6nek.

A kora gyermekkori intervenci6 ezt az 6rz6keny iddszakot hasznflja ki, hogy megfelel6
eljirisokkal, pedag6giai-terrlpiis m6dszerekkel segftse ^ kisgyermek fejl6d6si
lehet6s6geinek kib on takoz{sft.

A korai fejleszt6s a 0-5 6ves korrl elt6rd fejl6d6sii gyermekek tervszeriien fel6pitett
programja, amely komplex diagnosztikai vizsgilatot, gy6gypedag6giai oktatist 6s

kiiliinb iiz6 terrlpiis fo glalkozis okat fo glal m a g 6b an.

Int6zm6nyiinkben azok a gyermekek r6szestilhetnek korai fejleszt6sben, akik elmaradSst
mutatnak egy vagy tobb fejl6d6si teriileten, 6s fejleszt6siikre az Orszirgos, illetve Fej6r
Megyei Pedag6giai Szakszolgilat Megyei szak6rt6i Bizottsrlga szakilrtdi v6lem6nyben
me ghatfro zott 6r aszitmb an fej leszt6st ir el6.

Szakmai feladataink

.Kapcsolattartils a sziil6kkel: az intlzmlny 6s a sziil6k folyamatosan thjlkoztatjfik
egym6st a gyermek fej16d6s6r61, amelynek 6szint6nek, hitelesnek kell lennie. Formii:
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besz6lget6sek, sziilSi 6rtekezletek, sztlScsoportos megbesz6l6sek, hirdettit6bla,
szem6lyes meghiv6, csal6di fizet, nyilt napok, szewezettprogtamok.

.Csal6dl6togaths: ideje, a beszoktat6s megkezd6se el6tt. A gyermek 6s sztileinek otthoni
kcirnyezetben va16 megismer6s6re, fontos informSci6szerzlsi 1ehet6s6g a
ki s gyermekn ev elo szdmhr a.

.Beszoktatils: nagyban megkrinnyiti a kisgyermek szSmhra a sziil6vel tort6nti fokozatos
beszoktatiis azt4kornyezethez val6 alkalmazkod6st. Ez1rt a beszoktatilsi tervben elore

itemeznJk, ki mikor kezdheti el a beszoktathst. -Eznagyban fiigg a sztilS ig6nyeit6l is.

fgy lehet5s6g van ana,hogy egyszere egy gyermek szokjon a csoportban.
.Saj5t kisgyermeknevel6 rendszer: a szem6lyi Slland6s6g elv6n nyugszik, a beszoktatds

megkezd6se el6tt 6 v6gzi a csalildliltogatSst, 6 szoktatja be a gyermeket, majd a

bolcs6d6be jhrhs eg1sz ideje alatt 6 vlgzi anevel6si - gondoz6si feladatokat, s 6 kis6ri
figyelemmel fejl<id6s6t, s vezeti az adminisztrhci6t.

.Gyermekcsoportok szervez6se: int6zm6ny0nkben a gyennekcsoportok megszervez6se

nagy koriiltekint6st ig6nyel<i feladat. Integr6ci6n6l az ide|lis csoportl6tszhm 10 f6, ebb<il

2 f6 gyermek lehet saj6tos nevel6si ig6nyri.
.Napirend: a j61 szervezett folyamatos 6s rugalmas napirend a gyermekek ig6nyeinek,
sztiks6gleteinek kiel6git6s6t, a nyugodt 6s folyamatos felt6teleitbiztositja. Az egy6ni 6s

a csoportos foglalkoz6sokat irgy 6pitjiik be a folyamatos napirendbe, hogy biztositva
legyen a saj6tos nevel6si ig6nyri gyermekek szimira is a megfelel<i id6 az

egytittmrikod6sre gondozhs kozben, vtrakoz5si idri kikiiszobol6se mellett, valamint
elegend6 id6 jusson pihen6sre, leveg6z6sre, spont6n jht6ka, t5rsas kapcsolatok
kezdem6nyez6,s6re.

Abiilcsddei 6letiink megszervez6s6nek feleldsei:

Csal6dl6togat6s megszervez6se:
- Felel6s: csoport kisgyermeknevel6i, illetve saj6t kisgyermeknevel6

Kapcsolattartfs a sziil6kkel:

1. Sziilfi ertekezletek id6pontjai:
- 6vod6ba men6 gyermekek sziilei r6sz1re TSrgylv mSrciusa.
- U: sztil6k r6sz1re: Thrgylv augusztusa.

Felel6s: brilcs6devezet6
2. SziilScsoportos megbeszel,6sek:

- Aktualitrlst6lfiiggSen.
Felel6s : kisgyermeknevel<ik

3. Hirdetdtdbla:
- Aktu6lis6t1ap: kisgyermeknevel6k
- Ev szakok v6ltoz6sai, gyermekmunkSk: kis gyermeknevel6k
- InformSci6k, meghiv6k: bolcs6devezet6, kisgyermeknevel6k
- 4. EKF megbesz6l6s: bolcs6devezet6

5. Csalddifi)zet:
- Rendszeres vezet6se: kisgyermeknevelSk
- Ig6ny eset6n: Szakemberek
- 6. Nyiltnapok, az tinnepekhez kapcsol6d6 programok, melyre a sztil6k r6szv6tel6re is

sz6mitunk (Farsang, Nyuszi v6r6, B6lcs6dek6stolgat6, Gyermeknap, Gyermek gilla,6szi
kava1k6d, T61ap6, Adventi d6lut6n)
Felel6s: bolcs6devezet6, kisgyermeknevel<ik
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Napirend, korai fejleszt6s, megszervez6se:

A sajStos nevel6si ig6nyri gyermekekr6l Egy6ni fejleszt6si tervetk6szit a s6riil6s specifikusan
megbizott gy6gypedag6gus, melyet aszaklrtliBizottsdg j6v6hagy. A gy6gypedag6gus vezeti
a Fejleszt6si Nap16t, melyben a foglalkoz6sokon tapasztaltakatrogziti,6s megirja tanlv v6g6n
azfiv v6gi 6rt6kel6st. A foglalkoz6sokat heti rend szerintv6gzi.
Felel6s: gy6gypedag6gusok
Kontroll vizsgillatra k<itelezett gyermekeket nyilvantartj a, az esedlkes vizsg6latokra a list6t
elk6sziti, tov6bbitja a Szak6rt6i Bizotts6g fel6. Felel6s: szakemberek

Intdzmdnyi kapcs olatok

Tf rsint6zm6nvek:

. A[and6, folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk az lgazgat6sSggal 6s az al6 tartozl
bolcscld6kkel (YezetSi lrtekezlet, inform6ci6 csere, szakmai ritmutat6s, stb.)

Pedag6giai SzakszolsSlat:

. Egyiittmrikrid6sen alapul6 rendszeres munkakapcsolat.

. Team megbesz6l6sek gyogypedag6gusok, b<ilcs6devezetti 6s kisgyermeknevel6k
krizott.

Gy6qvpedas6giai Kiizpont. Sz6kesfeh6rvir :

' Egyiittmiikod-6ssn qlapulo ren4s,Zeres munkakapcsolat. (tarracsad6s, vizsgSlatok
elvezdse, infbrm6-clo cS ere)

. Szakmai irtmutatSs.
6vodik:

' Szakmai napokon, el6ad6sokon val6 rbszvltel.
. SNI-s gyermekek 6tadhsa, egyeztet6se.
. Ov6n6k meghiv6sa sztil6i 6rtekezletre.

' Otletcsere.
V6d6n6k:

. Folyamatoskapcsolattartbs,

. Rendszeres bolcs6del6togat6s akorzetiv6d<in6 rlszlrol.

. Esetmegbesz6l6sek, inform6ci6 cser6k segit6 sz6nd6kkal a gyermekek 6rdek6ben.

. Gyermek 6s Ifiris6gi MentSlhigi6n6s Gondoz6

. Folyamatos szakmai egyiittmiikod6s, inform6ci6 csere.

J6szolgflati Otthon
. Folyamatoskapcsolattart6s.
. Volt gondozottak sors6nak figyelemmel kis6r6se.

DSZC L6rintffy Zsuzsanna Technikuma 6s Koll6giuma:kisgyermeknevelti tanul6k
fogad6sa, (egyiittrmikod6si megfllapodSs 6s szakk6pz6si munkaszerzSdls megkot6se alapjhn)
gyakorlat6nak 6s vizsgahely6nek biztositSsa.
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Mindannvian Misok Vasvunk Egvesiilet

. Rendezv6nyeinekaktivr6szv6tvev6ivagyunk'

. U3 p 6ly Lzatalkat thmo gatluk, e setlege sen munk6nkkal s egitjiik'

M6ra Ferenc Alt.alfnoslskola 6s EGYMI
. Eseti szakmai kapcsolat.

' Inform6ci6 csere.

Utkeres6s Sesitd Szoleilat

r d kapcsolattart6s alkalmi, bolcs6d6nkben gondozott gyermekek 6s csal6djaik

6rdek6ben.
. Inform6ci6 csere.

Fe1e16s: Bolcs6devezet6

Egy6b szakmai feladatok:

- H;zitovdbb k6pz6seket szervezi.ink, melyeket negyed6ves rendszeress6ggel tartunk meg'

Az egyes t6m6kb61egy-egy kijelolt kisgyermeknevel6 k6sziil fel.

- A gyogypedagogusok ig6ny szerint i- thtsint|zm6nyekben a probl6m5s gyermekeket

megfigyelik, tanScsot adnak a sziil6knek, kisgyermeknevel6knek' sziiks6g eseten

t6m6b6l.
- Az int'zmeny 6s az egy6ni ig6nyek figyelembev6tel6vel a szabads|golasi tervnek

megfeleltien biztositani a dolgozok szabads6g6t'

- 4 6venk6nt akkredit6lt tovdbbk6pz6seken vesznek tlszt a kisgyermekneveltik'

Felel6s: bolcs6devezet<i

Gazdasdgi feladataink:

. karbantart5simegrendel6sek

. leltfurozils

' selejtez6s

' BID, iigyviteli munkat6rssal

Munka6rtekezletek iddponti a :

lead5sa

a befi zet6 ssel kapc solatos feladatokban egyiittmtikod6s

Thrgylv febru5r.

TSrgy6v jitlius.

n'L ,r6!h
Elek M5rta

bolcs6devezet6

Felel<is : Bolcs6devezetti
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S.Makk Marci Btilcs6de
K6szitette: Vida D6ra

Bolcs6devezet6

A Makk Marci Bolcs6de Dunairjv5rosban a B6ke IL vSrosr6szben a M6rcius 15' t6r lI' szilm

alatttaltihat6, csendes parkkal krirtilvett lak6ovezetben. 1983-ban 6pii1t, a kor kdvetelm6nyei'

az ai<kor 6rv6nyben l6v6 6pit6siigyi szabviny szerint Az 6piilet pavilonos rendszer[i, 2017-

benp1lyhzat keret6ben felirjitasra [er[lt, teljesen akadSlymentes, modern, korszerti'Aut6val 6s

menetrend szerinti helyr aut6buszokkal konnyen megkozelithet6'A - csoportszobSk

napf6nyesek, t6gasak, vidlm, szines textili6val, sotlat6ktal berendezve' V5rosunkban a mi

borcsrid6nk biztositj'a a di6tas 6tkez6sre szorur6 gyermekek ellSthsht. Kapcsolatunk

folyamatos az llelmeztsvezet6vel, dietetikussal'

A biilcs6de funkcionflis fel6pit6se humfner6forrf sa

F6r6helyszim: 134 f6
Csoportok szhma:\0 f6
Kisgyermeknev el6 22 fo
Bolcs6dei dajka:5 f6
Technikai 5116s: 1 f<i szakScs, 2 f6 konyhai kisegitti

Bolcs6deorvos: 1 f6 havi 40 6r6ban

Int6zm6nytinkben minden dolgozo rendelkezik a munkakorlhez el6irt szakk6pesit6ssel' A

technikai 61lom6ny rendszeres tovabbk6pz6seinek t6mila az llelmtszerl6nc biztons6gtechnikai

elSir6sai, nyoroon kt;. a jogszabSiy u6'ltoz6sait. A szakdolgoz6k r6szv6tele a kotelezti

ttov6bbk6pz6sekeir rendszeres.

Min6s6epolitikf nk

A Bolcs6d 6k lgazgat6sfga Dunairjvfros tagint6zm6nyek6nt mukodtink. E116t5si teriilettink

Dunaujv6ros Megyei Jogriv6ros kdzigazgat5si teri.ilete,korzethathrok n61kii1'

A bolcsrid6be keriil6s felteteleit 6s i beiratkozirs rendj6t a Bolcs6d6k lgazgat6sSga

Dunarijv6rosFelv6teliSzab|lyzatatafialmazza'

C6lunk:

Megfelelni a ktilonboz6 szintti elv6r6soknak irgy, hogy int6zm6nyiinkben a napkozbeni

ell6t6st ig6nybe vev6k jogai ne s6rtiljenek,--eg6szj6gesen, ttlj:: elfogad6s mellett

fejl6dhessenek, biztonsSgot,"dertis l6gkbrt teremt6, a gyermek fe16 szeretettel fordulo

szakdolgoz6k segits6g6vel.

Minden torekv6siink-ana ir6nyul, hogy a gyermeket 6rt6 6s segit<i kozoss6-g vegye koriil, ahol

megfeleki hangsirlyt kap agyer*eLei 6leikori saj6toss6ga, az elthez i1l6 elfoglalts6g'

Hoiymilyenrfyeniregvdliilralakib6l, azels-6sorbanfiiggazotthonikoriilmenyekt6l, a

kislyerrnek.ruiaOUun".lfoglalthely6t6l. Bolcscid6nkben a szem6lyis6gfejl6d6st a

kislyermeknevel6 attittidie, viseiked6smint6i, kommunikhci6ja, tudatos nevel6i magatattbs a

6s szem6lyes felel6ss6gv6lla15sa tovabbsegiti'

Brilcs6dei nevel6siink"a gyermeken ker6szttil minden csal6d fe16 tudatos 6rt6kkozvetit6s'

Egyiittmiikod6st 6s partners6get kinSlunk 6s varunk a szti16kt51.

fJiyamatosan keressiik es UOvititit a csal6d 6s a bolcs6de kapcsolatht 6pol6, er6sit6

lehet6s6geket.
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Szakmai feladataink

Bolcs6d6nk szakmai programja az eglszslgnevel6sre 6piil' L6nyeges a motiv6l6' eg6szs6ges

6s biztons6go, ,r.*eivi-tirgyi lornye]et. A szem6lyes kornyezet. k6pvisel<ije a

kisgyermeknevel6, aki i kisfyermek izimfra a minttfi, a modellt adja, s kiel6giti a

sztiks6glet6t egy6ni ig6nye szerint.

Az 6letkornak megfJlelO hetyes 6letritmus, a j6 napirend kialakithsa az eg6szs6ges testi 6s

szellemi fejl6d6s alapfelt6tele.
A j6l begyakorolt kulturhigi6n6s szok5sok, a szoci6lis kapcsolatokban a helyes mint6k egy idd

utSn rtigztilnek, majd bels6 ig6nny6 v6lnak'

Programunk akkor 6ri el a c61j6t, ha:

.a gyermekek edzettek lesznek,

.rrirr"r.o tart6zkodnak 6s tev6kenykednek a szabadban

.mozg6suk harmonikus 6s 6sszerendezett

. ets ai atiti at a koruknak me gfe1e16 e 96 szs6giigyi szok6sokat

.nyitott6, empatikussS, soklertleten onanOv iv6lnak, alkalmazkodni tudnak kornyezettikhoz'

Bolcs6d6nk eg6szs6gnevel6si teri.iletei:

-testieg6szs6gv6delme:korszerti,eg6szs6gestSpl6lkoz6s
szem6lYi higi6nia
egy6b kulturhigi6n6s szokSsok

nyrgodt alv6s

mozg6s

s6 terSpia alkalmazhsa

kornyezeti higi6nia
biztons6gos kornYezet

- pszich6s eg6szs6g v6delme: az adapthci6 megkonnyit6se

az lrzelmr 6s szoci6lis fej16d6s segit6se

A csal6d rendszerszeml6letri megkozelit6se

A koragyermekkori intervenci6s szeml6let b efo gadSsa

A csal6di nevel6s elscidleges tisztelete

A kisgyermeki szem6lyis6g tisztelete

A kisgyermeknevel6 szem6lyis6g6nek meghatStoz6 szerepe

A biztons5g 6s a stabilitis megteremt6se

Fokozatossf g megval6sit6sa
Egy6ni b6n5sm6d 6rv6nYesit6se

Gondozisi helyzetek kiemelt jelent6s6ge

A gyermeki kompetenciak6sztet6s tSmogatfsa
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N ev el d s i -g o n d o zds i fel s d st aink

l. Azeg6szs6ges 61etm6d alakithsa

2. Az lrzelmi fejl6d6s 6s a szocializhci6 segit6se

3. A megismer6si folyamatok segit6se

1. Az eg6szs6ges 6letm6d alakitdsa

. Eg6szs6ges, biztonsSgos kornyezet megteremt6se'

J6tekok, eszkiizok, bitorok 6ps6ge. Yiszllyeztet6 kortilm6nyek elh6rit6sa'

Takarit6s, sze116ztet6s.

. Test5pol6si szokSsok kialakitfsa'
Mosakod6s, torolkriz6s, sz6joblit6s, wc-haszn6lat,ig6ny atisztaorra, koromSpolas'

. Kultur6lt 6tkez6s szokSs6nak a kialakit6sa'

Terit6s, kin616 t6ny6r hasznillata, szalvltahasznillat,udvarias kommunik6cio gyermek 6s a

kisgyermeknevel6 kozott, minden gyermek 6lvezette16s annyit egyen' amennyi j6lesik'

. Eg6szs6ges, korsze ru, a gyermek t6fanyag sziiks6glet6nekl5 Vo-iltbiztosit6 6le1mez6s'

Fejletts6g6t tOvel6 konfhatechnikai eljar6sot<, !a9i.e9.tflal6s, 
az 6trend kifiiggeszt6se

A t6p1616k-intoleranciSban szenved6 gyermekek di6ti46nakmegbesz6l6se, elk6szit6se'

Torekedniink kell, hogy min6l tobb ei6szs6ges 6telt megismerjenek 6s megkedveljenek'

.Agyermekegy6nisziiks6gleteszerintipihen6sbiztositSsa.
Ali6si nyoguio- megteremt6se, alv6,si szok6sok biztosit6sa'

. MozgSsig6ny, edzetts6gbiztosit6sa'
A szobSban i, -.gt.r.il6 liikamozgits lehet6s6g6t. B6vitjiik.To.'.q?tf"jteszt<j eszkozeinket'

A lSbboltozat kialahrl6sSnak segitese. A helyes, sz6p jitrhs kialakitSsa' 
-

A tornaszob6r6ra.rena szerint uenetit ig6nybe az alcsoportolij

a

a

Egy6b kulturhigi6n6s szok6sok kialakit6sa'

L6btorlci haszt1Iat,takarit6 eszkozok hasznillata, szem6t helye, ig6ny atisztaruhhta,

ig6ny atiszta, sz6p kornyezetre, gyakori k6zmos6s'

v6d<lolt6sok figyelemmel kis6r6se , az ezzel kapcsolatos ajSnl6sokkal megismertetjiik a

sziil6ket.
S 6 ter6pia alkalmazhsa.

6rarend szerint,u rrupir.raUe be6ptilve, saj6t kisgyermeknevel6vel, heti k6tszer f616ra'

2. Az 6rzelmi fejl6d6s 6s a szocializ6ci6 segit6se'

Bar6ts6gos, vidSm csoportl6gkor kialakit6sa. Reggeli bev6telkor, kor6n 6rkezo gyermekek

r1sz1renyugodt ptren6s, alvZs lehet6s6g6nek biztositSsa. K6s6bb 6rkez6 gyermekeknek'

szab ad jifilktev6kenys 6 g bizto sit6sa'

Tcirekedniink kell, hlgy-minden csoportban legyenek jellel ell6tott tSrol6k az otthonr6l

hozott nyugtat6, elalvlst segit6 eszk6zciknek, j 6t6koknak'

Egym6ssal valO tOr6dtr, .g!r.,5, 6rt6keinek tiizteletben tart6sa'(vigasztal1s'j6t6kok'

j6tsz6hely)
Fokozottabb t6r6d6s a h6tr6nyos helyzetti 6s a lassabban fej16d6 gyermekekkel'

Kommunikhci6s kedv fel6breszt6se, fenntart6sa. K6r6s, kosziln6s, fontos a

kis gyermeknevel6 modell nyfj t6sa. (b5bok, h6tv6 gi tort6n6sek)

csal6dr6l 6s a csoportrot t6szilt k6pek n6zeget6se, eml6kek felid6z6se'
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Megismer6si folyamatok fejl6d6s6nek segit6se

. Tapasztalatok,6lm6nyeknyirjt6sa. ,1 1-1-^,11^^^1^..
MadSretet6t< hfretyezese, tlrm6sek gytijt6se, nagyit6val vrzsgSlni a kertben l6vo

nov 6nyeket, rovarokat. vi zs g 6lni az 6v szakok v illtozSsait.

. Zolds6ges kert kialakitfsa.
Nov6nyek 5pol6sa, a term6s k6stol6sa'

. En fej16d6s, tests6ma kialakulSsa.

Test 6s k6z konturjSnak a megraj zol6sa,kieg6szit6se' Pozitiv ,,6n" k6p kialakitSsa

v6lem6ny6nek figyelembev6tel6vel, pr6b6lko zSsainak segit6s6vel'

. Kreativiths titmogatilsa.

. Min6l tobb lehetos6g megteremtese az egyrtttiiltszSsta.

A bdlcsfid'ei ilet szervezdse

Bolcs6d6nkben 5.30-16.30-ig fogadjuk a gyerekeket, tgazodva a sztl6k munkakezd6s6hez 6s

munka ut6ni me 96 tkez6s6hez.

A gyermekek r6szidos gondoz6s6ta is van lehet<is6g. Ezt 6ltal6bana v6lt6mriszakban dolgoz6'

az iskolai tanulmSnyokat folytat6 vagy amunk6jukat otthon v6gzo sziil6k k6rik'-

B6lcs6d6nk minden m6sodik 6vben iigyeletes, pSros 6vekben augusztus 01-31, phtatlan

6vekben jirlius 0r-31 kozott van zirva.-Hu u .ruradban nem megordhat6 szabadsSgokb6l a

gyermek sziinideje vagy v6delembe vett gyermekr6l van sz6, akkor a fennmarad6 id6re m5s

btjlcs6de fogadja'

Napirend

5.30-7.30-ig
j6t6ktev6kenYs6g.

7.30-8.00-ig
8.00-9.30-ig

Gyerekek fogadSsa, kor6n ltkezok szbmhra az alv6s biztosit6sa, szabad

Folyamato s fiird6 szobai tev6kenys 69, t e ggeliztet6s, alcsop ortok szerint

Jfilk,r6szid<is gyermekek fogad6sa,6rarend szerinti s6 szobai vagy

tornaszobai tev6kenYs6ge.

9.30-9.40-ig Tiz6tai elfogyaszt6sa'
g.40-11.00-ig leftk, azidaiatas fiiggv6ny6ben a szobabanvagy az udvaron,

folyamatosfiird6szobaitev6kenys6ggel,oltozkod6ssel.
11.00-11.30-ig Folyamatos bejovetel azudvan6l, fiird6szobai tev6kenys6g'

11.30-12.10-ig rolyamatos.b"d"1t.t6t, sz6j6blit6s,vaEY fogmos6s, nyugodt alv6s

felt6teleinek a megteremt6s e. R6szid6stik hazaadilsa'

12.10-14.30-ig A1v6s, pihen6s,a korSn 6bred6knek csendes j6t6k biztosit6sa'

14.30-15.00-iE Folyamatos 6bred6s, fiird6szobaitev6kenys6g,uzsonna'

15.00-16.30-ig Jft|k,a gyermekek folyamatoshazaad1sa, sztl6k tf$6koztat6sa a nap

esem6nyeir6l.
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Kapcsolattartris a sziil6kkel
n, .gytitt rikod6s ktilonbozd formSkban val6sul meg'

Beiratkozlts alkalm6val szem6lyes tal6lkoz6s avezet6vel. els6 benyomSs a bolcstid6r6l'

Minden h6ten, kedden 9-15 6r6ig.

T6j6koztatb sziil6i 1rtekezlitt a bolcs6de 6piilet6neko a gyermekek iital haszn1lt

helyis6geknek a bemut athsa, tt41koztatfrs a btjlcs|dei 6letr61. Mit nyujt a bolcsode 6s mit

v5runt-et a csal6dt6l. A csoport, a kisgyermeknevel6k megismer6se.

Id6pont: thrgylv augusztus 31.

felel6s : bolcs6devezet6

rsmerked6si napok: az ttj gondozhsi 6vre beiratott gyermekek 6s sziileik a j6t6kid<iben

ismerkedhetnek a kOrnyezettei, a saj6t kisgyermeknevel6vel, 6lvezhetik a nySr oriimeit'

Id6pont: thrgYlv m6jus h6naPban.

felel6s: bolcs6devezet6

Csatidlftogatis: el6zetes megbesz6l6s alapj6n' A elermgk 6letkoriilm6nyeirtil' a csalSdban

elfoglalt hely6r<il, szok6sair6l, napirendj erAi U4ekorddunk A kisgyermeknevel6 legyen j6l

felk6sziilt, hiteles, pr6b6lja einyerni a sziil6 bizalmilt. A szii16 is thj6koz6dik a bblcs6dei

6letr6l, vllaszthatu b.rroktut6s m6dj6r6l. A kisgyermeknevel6k aj5nd6kkal kedveskednek a

gyermeknek.

Beszoktat6s: elozetes terv, megbesz6l6s alapj6n, figyelembe v6ve a sziilt! munkfha 6ll6sinak

lO.:e, A kisgyermek 6s a kisgyermeknevel6 iOrott fokozatosan kialakulo lrzelmi kot6d6s, az
,^^l.X--*rif.i o

ilili.;;i;'i;l; zaros ebt6t6s, az otthonr6l hozott szokisok elfogadfsa megkonnviti a

beilleszked6st, csokke nnek tzadaptdci6'soran fell6po negativ tiinetek' -

ldopont: folyamatos
felel6s: kisgyermeknevel<i

Napi tal6lko zis a szilhvel: a kisgyermeknevel6 6s a sziil6 kolcsonosen 6s korrekten

t1jikoztatjaegymfst az otthoni 6s a bolcscldei esem6nyekr61.

Csoportos sziil6i 6rtekezlet, sziil6csoport bes16fq9t6s: kisgyermeknevel6 6s sztil<j

partnerk6nt, a gyerrnek eg6szs6ges testi-6s lelki fejl6J6se 6rdek6ben, kotetlen besz6lget6s

form6j6ban besz6molnak IgymSsnak tapasztalataikrol a sziil6ket 6rdekl6, \agy a csoportot

6rint6 t6m6ban.
Id6pont: f6l6vente, ill. szilks6g szerint'

felel<is : kis gyermeknevel6

Hirdet6 t6bla: t6j6koztat6 az akfiillis esem6nyekr6l, eg6szs6gnevel6 cikkek,

gyermeknevel6si tan6csok.

Id<ipont: folyamatos
felel6s: csoportvezet6

csalidi fizetz a kisgyermeknevel6 kotelez6en negyed6vente vezeti, ill' akSr naponta is, ha

vhltoz6sttapasztalu jv.r-"t fejl6d6s6ben. R6szletJien tij6koztatotir,mely feloleli a fejl6d6s

minden tertilet6t. Szeretn6nk, ha minden sziil<i vissza jelezne az otthon tapasztaltak'r61' A

k6toldalir kommunik6ci6 616v6 tenn6 azizen6 fizetet.
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Unnepekhez kapcsol6d6 jitsz 6hiz 6s k6zmiives d6lutfn: hrisv6t 6s kar6csony el5tt

napokon. C6lja: i5hangolodits az iinnepekre. J1tsz6hiu-a- kicsiknek, mig a nagyobbak a

szll6vel, kisgyermeknevel6vel apt6 aifuidlkot, dekor6ci6t k6szitenek.

Id6pont: thrgy 6v m6rcius
thrgylv december
felel<is: bolcs6devezetd

Erdekk6pviseleti f6rum: szab{ilyzat alaplhn 6vente legalabb egyszer vagy sziikslg szetrnt

tart megbesz6l6st.
Minden pavilonb6l van sztil6i taga az 6rdekk6pviseletnek'

A me gszerv ez6s66rt felel6s : bolc s6devezet6 helyettes

Szakmai kapcsolataink:

Magyar Biilcs6d6k Egyesiilete: szakmai ir6nymutatbs, szakrnai ellen6rz6sek, szakmai

rendezv6nyek, k6pz6sek
MBE regionflis m6dszertani k6pvisel6je: regionSlis szakmai tal6lkoz6k

DSZC L6rfntffy Zsuzsanna Tectrnit<uma 6s Koll6giuma:kisgyermeknevel6 tanul6k

fogaddsa, (egytittmiikod6si meg6llapodSs 6s szakk6pz6si munkaszetzodls megkot6se alapj6n)

gyakorlat6nak 6s vizsgahely6nek biztosit6sa.

ClTnfOf : f6iskolai hallgat6 fogadSsa, gyakorlat biztositSsa

BDDSZ: 6rdekk6pviselet
CSBO: tov6bbk6pz6sek
P eda 96 giai Szakszol gilat : tan6c s adils, szit 6s, vizs g6latok, korai fejleszt6s

Dunafjvf rosi Ovoda: egyiittmrikod6s
V6d6n6i-Szolgflat: fffi6s figyelennnel kis6r6se "

Utkeres6s Se git6 Szolgilat : e gytittmrikod6 s, gyermekv6delem

C SAO : egyiittmrikcid6s
DMJV Polgirmesteri Hivatala: szakmai ellentjrz6sek

Biilcs6d6n kfviili kapcsolataink
Hankook
T6mogat6 szervezetek, c6gek

Tanulis

A tanul6s folyamat5ban a kisgyermeknevel6 feladata a term6szetes gyermeki kiv6ncsis6g

felkelt6se, fenntart6sa, a gyermek fel6 ir6nyul6 szeretet kifejez6se'

A kisgyermeki tanulis sr]nte.ei: a gondozis, a j6t6k, a feln6ttel 6s a tSrsakkalvlgzett egytittes

tev6kenys6g, a kommunik6ci6.
Jellemz6 az utinzisos tanul6si forma, hisz a modellkdvet6s 6letkori saj6tossfg. A felncitthoz

tuz6 d6 lrzelmi kapc s olat motiv6lj a.

A bolcs6d6ben nincs teljesitm6nyt elv6r6 tanul6s'
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Gondozis

A gyermek testi sziks6gleteinek felt6tel n6lkiili kie16git6se, bens6s6ges interakci6 keret6ben,

az-igy6nib6n6sm6d fig"yelembev6tel6vel. A gondoz6s kcizbeni kommunik6ci6 eg6szs6gesen

hat J gyermek pr6b6lkozasi kedv6re, b6viti ismereteit, enisiti kompetencia 6rz6s6t'

A kislyermeknevel6 biztathsa,bhtoritilsa,segits6ge aktivit6sra, egytittmtikod6sre serkenti'

C6lunk: minden kisgyermeknevel6 szaks zetuen v |gezze a mtiveleteket'

Jit6k

A gyermekkor legfontosabb tev6kenys6ge, amely segiti a vil6g megismer6s6t. Oromforr6s, a

,r.l-etyir6g fejleszt6s semmivel n.ni h.ly.tiesithet6 lehet6s6ge. Fejleszti a gyermek

mozg;ittt,iatrlssal van az6rtelmi k6pess6geinek fej16d6s6re, biztositja atapasztalatok ltzelmr

feldo19oz6s6t.
Kreativ egyiittmtikod6sre 6s kommunikfci6ra szoktat, szocializill, 6rt6kes tapasztalatokat

ny(rjt, ,rr.rnk6ru nevel. A munka minden form6ja tdrsadalmi tev6kenys6g' A jSt6kban a

gy.*"ttt"k minden olyan k6pessdge, tulajdons6ga fejl6dik, amely sztiks6ges a kiilonboz6

iiunk6k elv6gz6s6hez.'Aj6tekban-kifejteit erofeszit6st szubjektiven munkak6nt 6li meg'

,,Sokat dolgoztam 6s elf6radtam"'
. szemelyi, tirgyifelt6telek biztosit6sa, nyugalom megteremt6se.

. J6t6kk6szlet ossze6llit6s6nak szempontjait figyelembe vessztik

. MolivSl6s, indirekt irfnyit6s,kuck6k, sarkok l<ialakit'sa,1fu'kok helye', 
-

. ktervezes v6giggondolt, ne*^merev, ha a gyermekeknenrvev6kr|' elthalasztiuk'

. A kisgyermekneiel6nek legyen tirhhza,motiv6lja a gyermeket tev6kenys6gre'

. A szerepj itlkruhhzataaz lvszakoknak megfelelo legyen'

. Azudvaron is legyen lehet<ls6g tobbf6le j6t6ktev6kenys6gre.

Mozgis

Mond6k6khoz kapcsolva jSt6kos form6ban fejleszti a szem-, klz-, lih koordinSci6jht, a

tests6ma ismeret6t. A nagymozg6st fejleszt6 eszkdzok napi hasznillata szobitban 6s udvaron

egyar1nt fontos. e kisgyirmekievel6-feladata a megfeleld mozgSst6r biztositfsa, szabSlyok

fel6llit6sa a balesetek iiegel6z6se 6rdek6ben. A sz6p j6r6s kialakitilsilra l5btorna. Lehet6s6g

szerint sokat legyenek a gyerekek mezitIilb. Az edzitts6g kialakit6s6ra 6s fenntartSs6ra min6l

titbb id6t toltsenek j6t6kkal a bolcs6de udvar6n.

Eszk6zeink:
cs6labirintus, libik6ka, tornapad, billenti racshinta, 16peget6, kenguT labda, roller'

6lm6nykagyl6, tricikli, fa hSromszogletii mitsz6ka, trambulin, kos6rlabda- h516, 1abd6k,

massz5zs-s z6ny eg, labda-fiird6, bordSsfal, babzsSk'

Mond6ka,6nek

A mindennapok r6sze a kozos 61m6nyt nyitjt6
6lm6nyt nyrijt6 interakci6 kisgyermeknevel6 6s

ritmus6rz6ktiket, eml6kezetiiket. Befolyfsolja

66

mond6ka 6s 6nek. Bens6s6ges, eszt6tikai

gyermek kozott. Fejleszti a sz6kincsiiket,

a gyermekek hangulat6t, felfrissit vagy



megnyugtat. A felk6sztilt kisgyermeknevel6 tinh6z6ban 6vszakok, iinnepek' kiilonf6le

i a1j,Aetj zetekb en e 16 adhat6 dalok 6 s mond6k ik me gtal6lhat6k.

Alkot6 i6tek

Eszkozeit a csoport fejletts6g6t<i1 fiiggcien el6rhetti, vagy nem el6rhet6 magassSgba kell

helyezni.
c6lunk: az 6br6zolirs irSnti 6rdekl6d6s felkelt6se, az 6lm6ny, a fantlzia szabad,kjfeiezlsq Az

els6 16p6s a technika megismertet6se a gyermekk el. Az dnk6ntes tev6kenys6g sorSn

pillanatnyi ig6ny6nek megfelel6en kapjon segits6get'

Bolcs6d6nkben a t6p6s ,"v1girs, term6sek ,igurit6tu, rajzolSs, fest6s, gyurmfu1s az alkot6

tev6kenys6gr6sze.

Vers. mese

A j6 mese nem hagy fesztilts6get a gyermekben. A mes616s, a k6peskonyv n6zeget6s' a

bhbozfus meghitt kommunik6ci6s helyzet'

A versnek a ritmusa, a mes6nek a tartalma hat az 6rzelmeken kereszttil a gyermek

szem6lyis6g6re.
A mesesarkokat naponta tobbsztlr haszn6ljuk'

Meg kell tanitanunk a gyermekekkel, hogy a mesekonyv 6rt6k, s 6vjuk, vigyilntnk 16' Fontos

a kiigyermeknevelci p6ldamutatdsa, (elszakadt konyvek megragas zt6sa)'

A b6bk6szlettinket iolyamatosan b6vidiik. Mesehez kapcsol6d6 mesep6rnSk elk6szit6se

folyamato san, lehetcis6g szerinl

Ertekezlet, oktatds

Munka6rtekezlet : el6r e terv ezett, minden dol 9oz6 r6szv6te16ve1.

Id6Pont: thr gY 6v m5rcius

t6rgy6v jrinius

Az e1s6 munka6rtekezlett6m6ja: besz5mo16 azadott 6v munk6j6r6l

a kovetkez6 of 6we tewezett szakmai program

A m6sodik munka6rtekezlett6m6ja: a gondozilsi 6v 6rt6kel6se

csoportositSs
htuilelthr
a nyim nagytakaritis megszervez6se.

felel6s: bolcs6devezet6

IJlfzitovilbbk6Pz6s

Besz5mol6k a szakmai tovabbk6pz6sekrdl. A jellemz6si szempontrendszer alkalmazilsaaz

adminisztrSci6ban.
Id6pont: febru6r, mSrcius, 5prilis, ol16ber, november
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B olcs-1apb61 a helyi informSci6k megismer6se

Fe1e16s: btilcs6devezet6

Munkav6delmi-ttizv6delmi oktatf s

uj dolgoz6k, kozc6hi munkav6llalok eset6ben az els6 munkanap.

Ism6t16d6 oktatas eset6ben minden dolgoz6nak anyiffiz5r6s utolso r:€;pJa'

Sziiks6g eset6n, soron kiviili 6s rendkiviili oktatfs, irj g6p, technol6gia,vagy ism6telt

balesetek eset6n.

Felel6s: bolcs6devezet6

Ellen6rz6s

Kisgyermeknevekik: - napi el6re nem tewezett, csoport hangulata, napirend stb'

_ e gy-e gy kis gyermeknevel6 konkr6t me gfigyel6se /gondoz6s- flird6 szob ai

tev6kenys69
j6t6w

adminisztr6ci6 ellen6rz6se negyed6vente

Konyhai dolgozok: - napi, az esetleges v6ltoz6sok megbesz6l6se, a di6t6s gyermekek

6trendj 6nek ahegbesz6l6se, tisztas6g, szem6lyi higi6n6

- heti,rzis szamond6sok ellen<irz6s e, szavato s s dgiidtik, nyomtaff6nyok

vezet6s6nek ellen6rz6se -- helyis6gek, hrit6szekr6nyek rendj e, tisztasilga

Bolcs6dei dajkak: - napi, rend, tisztas6g

- fteii, a bdlcsode udvar6nak 6s korny6k6nek a tisztasaga

- havonta 6s negyed6vente a nagytakatit6sok ellentirz6se

Ert6kel6s

Kisgyermeknevel6k: alkalomszertlen, minden j6 kezdcm6nyez6st dics6rettel, b6toritfssal

meger6siteni,
- a felthrt hib Skat kij avitani'
- cllzottmegfigyel6s a1kalm6val, irfsban

- 6vente erySzer egy6ni 6rt6kel6se'

Konyhai dolgoz6k, bolcs6dei dajk6k - alkalomszertien, 6telek min6s6ge, takaritas, plusz

fehdat elv6gz6sekor a kozoss6g el6tti elismer6s
- egY 6vben egyszer irSsban

Gszdasdgi feladutok

- Esszerii takar6koss6 g az energrhval, azotthoni gyakorlatnak megfelel6en 
-

- A gyermekek, sztil6f 6s a dofoz6k testi 6ps6g6i' biztons6g6t vesz1lyeztet6 felt6telek

miel6bbi megoldSsa, megsztintet6se'

- A megl6vci eizkozok, beiendez6s 6v6sa, folyamatos karbantart6sa.
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Besz6lget6s n6pi szok6sokr6l, hagyom6nyokr6l'

feldiszit6s6 v el, tav aszi dalok, mond6k6k, se gits6 g6ve1'

Farsang
R6hangol6 dls az iinnePre, 6larcok,

c. b6b-mes6t. FSnk ev6s, vigadozfs'

Id6pont: febru5r

Hrisv6t

Biilcs6de-k6stolgat0
A v6rosr6sz kisgyermekes csalSdjainak egy

benyom6st kelteni a kisgyermekes sziil6kben,

IdSpont: mSjus

Unnep eink, h aw om dnv aink

fejfed6k, szemiivegek k6szit6se' Eltiadjuk a Vajas p6nko

R6hangol6d6s az tinnePre a szoba

Az 6br 6zol6s kiilonf6 I e technik6i nak az

alkalmazSsa.
Id6pont: m6rcius utols6 hete

Anyfk napja
e tirgy.r-.kneve16 segits6g6vel aj6nd6kk6szit6s. Besz6lget6s az tinnepr6l' A

kisgyermeknevel6 6nekfel, v"rssel, hangszeres jhtlkhval segiti a hangulat kia1akul5s6t'

Id6pont: m6jus e1s6 hete

Makk Marci h6t
Az eg*szsegnevel6s teri.ilet6n is keressiik a lehettls6 get a sziil6k min6l sz6lesebb

ti$6koztat6s5ra, bevon 6sira akozos programokba. Ki6llit6st szerveziink ,,Gyermekeink

lelki eg6szs 6966r( cimmel. Lz egy tretes nanitast a gyermeknapi programzirja'

Id6pont-m6jus v6ge jrinius eleje

korii
testi-

hetes program-j6t6kkal, aj6nd6kkal'- C6lja: j6

tartalmas szabadid6s program a gyerekeknek'

Bricsti uzsonna
A bolcs6dei int6zm6nyb6l, 6vodSba thvoz6kisgyermekeh:k,bricsir ajSnd6kot k6szitenek a

kis gyermeknevel6k, valamint finoms6gokkal kin6lj 5k 6ket 6s sziileiket'

Idtipont: Jirnius utols6 hete

6szi vigassigok
Hagyom6nyteremt6 c611al, okt6ber honapban csal6di dglutant szerveziink' Az oszi term6sek'

gyiimrilcstlk felhaszn6l6sival, elfogyasztas6val kapcsolatos j6t6kok, k6stolok, bemutat6k' A

j6 hangulatot vid6m nlpzenei ossze6llit6s alapozzameg'

Id6pont: oktober kozePe

T6tap6
R6hangol6 dits aztinnepre, csoportszob6k feldiszit6se, versek, 6nekek' aj6nd6koz6s' A T6lap6

az erdlbencimii b6bmese el6ad6sa'

Id6pont: december 6'
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Advent, karicsonY
Advent a kar6csony v6r6s ideje. R6hangol6d6s az iinnepre, kar6csonyi illatok, dekor6ci6'

nephugyo*6nyok, jhszol,madaiak kar5csinya, kar6csonyi dalok, zen6k' AjSnd6kk6szit6s'

Id6pont: december

J6t6konysigi vfsfr
december 0 I -t61 karScsonYig.

Szolgdltatds

J6tsz6csoportot mtikodtethettink. Az alape1l6t6s priorit6sa mellett, 6tmenetileg, az iires

bolcs<idei f6r6helyeken is megteremttreitit a lehet6s6get a csoporton beliili 'j5tsz6"
kialakit6s6nak. Ilyenkor a deletOtti 6r6lban is fogadhatjuk az otthonfban nevelked6

gyermekeket.

C6lunk:
Inger-gazdag, szeretetleljes komyezetben megteremteni a felt6teleket a sziil6 6s gyermek

kozds tev6kenys6g6nek, meger6site ni az ui1at sziiloi szerep6ben' A kisgyermeknevel6

interakci6ja a j6t6k, a gondoz6s folyamSn modell 6rt6kii.

A j6tsz6 siker6t a kisgyermekneveki felk6sztilts6ge, emp6tii4a, pozitiv kisug6rz6sa jelenttisen

irli, a ssal6di -

t oilgeiatSs niikodtet6s6re--To natkoz(r:ffiillyok a'BflD Alapell6tfson t
nevel6st thmogat1 szolg6ltatdsok a dunaujv6rosi-bolcs6dei h616zat keretein beliil javaslata

alaplgnDunarijvfros MJgyei Jogri v6ros K"ozgytil6s6nek hatSrozathbanelfogadottak szerint'

'tdr*2:..Anna Eva

U"'as-=}.^a--
Vida D6ra

bdlcs<idevezet6d',y"
Vdrga

ffi'H.\'^! f+flv fr:f,:c ffiirl :)
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