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Szakmai alaptevékenysége: 

 

Bölcsődei ellátás - gyermekek napközbeni ellátása, 1,5 éves kortól a harmadik 

életévének betöltéséig, sajátos nevelési igényű gyermek esetén az ötödik életévének 

betöltéséig, illetve annak az évnek a végéig, amelyben a gyermek 3. életévét, sajátos 

nevelési igényű gyermek esetén 5. életévét betölti, orvosi szakvélemény alapján 

biztosítja továbbá az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek gondozását, 

nevelését a gyermek 4 életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

 

Szervezeti feltételek 

A Montessori Mária Bölcsőde intézménye a fenntartó által elfogadott az óvodával 

egységbe szerkesztett alapító okirattal rendelkező jogi személy, szakmai 

önállósággal bír.  

Fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe: Maria Montessori módszerrel az 

óvodás gyermekkért Alapítvány (1214. Budapest: Akácfa utca 20.) 

Típusa: Gyermekeket napközben ellátó intézmény. 

A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga: 

A rendelkezésre álló vagyontárgyakat a gyermekek napközbeni ellátásához szabadon 

használhatja., alaptevékenységét nem korlátozva a gyermekvédelmi törvényben 

meghatározott kiegészítő  tevékenységet folytathat. Gyermekek étkeztetését is 

ellátja. A bölcsődék alapprogramjában foglaltak szerint továbbá a helyi szakmai 

program irányelveimnek megfelelően látja el feladatát a meghatározott eszköz 

jegyzékben szereplő eszközök segítségével. A jegyzékben nem szereplő eszközöket 

és felszereltséget a Montessori Mária bölcsőde részére a fenntartó biztosítja 

leltári nyilvántartással. 

A feladatellátásához szolgáló további vagyon: 

Rendelet szerinti állami normatíva a bölcsődés gyermekek után. 

Alapítványi támogatások egyedi megállapodások szerint. 
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Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő munkájuk ellátásához a 

Bölcsőde szabadon használhatja, alaptevékenységét nem korlátozva kiegészítő 

tevékenységet folytathat. 

Alaptőke:1.000.000 ft. (50% felhasználásra a feltételek megteremtéséhez, 50 % 

lekötve, mint alaptőke) 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

Gazdálkodási jogosítványok: 

Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó szerv. A vagyonfeletti 

rendelkezési joggal: az intézményvezető jogosult, de csak azzal a költségvetési 

kerettel, amelyet az intézmény működéséhez az Alapítvány átadott, továbbá a 

normatív támogatás szakszerű felhasználására. 

Az intézmény képviseletére: Önállóan az intézményvezető jogosult 

Ellátott szakfeladatok: 

Gyermekek bölcsődei ellátása 104031 

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 104036 

Ellátandó terület: Budapest és Pest megye 

Az intézmény Csepel-Csillagtelep kertvárosi részén található földszintes épület 2 

óvodai csoporttal és egy külön bejáratú bölcsődei gondozási egységgel rendelkezik. 

 

 A bölcsődei rész területei: 1 gondozási egység, melyből 

- előtér 

- gyermek öltöző 

- fürdő  

- foglalkoztató  

- külön játszóudvar (kerítéssel elválasztva az óvodától) 
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A bölcsődei csoportvezetőt: az Alapítvány kuratóriuma, mint testület nevezik ki, 

határozott időre. A bölcsődei csoportvezető felett a munkáltatói jogkört az 

Intézményvezető gyakorolja. 

A bölcsőde az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint 

gyakorolja javaslattételi jogokat. A kuratórium, mint testület dönt az egyéb 

szolgáltatások, megbízatások elfogadásában. A munkavállalók alkalmazásáról a 

kuratórium dönt. 

Az Egyesített Bölcsődék vezetője - intézményvezető - az önkormányzati és magán 

bölcsődék felett szakmai felügyeletet gyakorol. 

Feladat jellegét tekintve: napos működésű 

Nyitva tartás: Hétfőtől- péntekig napi 9.5 óra (reggel 7.30-tól du. 17.30-ig) 

 

A Montessori Mária Kétnyelvű Bölcsőde minőségpolitikája: 

A Montessori Mária Kétnyelvű Bölcsőde tevékenységét az 1997.évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a módosított 15/ 1998. (IV. 30.) 

NM. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

továbbá a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (jogelődje a Bölcsődék Országos 

Módszertani Intézete) által kiadott Módszertani levelekben foglaltak szabályozzák. 

Az ezekben meghatározott szakmai követelményeket, elveket és módszereket 

érvényesíteni kell. 

A bölcsődei nevelés - gondozás személyi feltételei 

A foglalkoztatott szakdolgozói létszám:  

 2 fő kisgyermeknevelő, 

 1 fő angolul nevelő pedagógiai asszisztens   

 1 fő dajka 

 1 fő állományon kívül megbízott gyermekorvos 
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Képzés, továbbképzés, az egyéni szakmai fejlődés lehetőségei 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek 

számára kötelező a szakmai továbbképzés, melyet a 1993. évi III. Törvény 

szabályoz, a részletes szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet 

tartalmazza. Rendelet írja elő a személyes gondoskodást végzők továbbképzési 

kötelezettségét és a teljesítés lehetőségét. A képzési ciklus alatt felsőfokú 

végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell 

megszerezni. A kötelező tovább képzések tervezése a fentiek figyelembevételével, 

előre meghatározott ütemterv alapján történik. A továbbképzések témáinak 

kiválasztásánál lehetőséget biztosítunk a kisgyermeknevelők érdeklődési körének 

megfelelően. A saját szakmai program cél és feladatellátásához belső szakmai 

továbbképzéseken vehetnek részt a kollégák, továbbá a Montessori pedagógia 

elsajátításának érdekében 1 éves akkreditált képzésben részesülnek a kollégák.  

 

Montessori Mária Bölcsőde irányelvei: 

- Általános etikai elvek betartása 

- A 20 héttől 3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerése 

 A bölcsődei gondozás-nevelés története alatt felhalmozódott értékek 

megőrzése 

- A nemzetközileg elismert gyakorlat szinten tartása és fejlesztése 

- A pedagógiai, pszichológiai kutatások figyelembevétele 

- Az ENSZ „Egyezmény a gyermekek jogairól” c. dokumentum, valamint az 

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

igazgatásról - betartása 

- A „Legyen jobb a gyermekeknek ” Nemzeti Stratégiai Program 

elfogadása, betartása 

Módszertani útmutatók 

- A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka 

részletes szempontjai  

- A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 

- Módszertani levelek: A család és a bölcsőde kapcsolata  

- Folyamatos napirend a bölcsődében  
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- Játék a bölcsődében 

-  Bölcsődei adaptáció 

- Szülővel történő fokozatos beszoktatás 

- A család és a bölcsőde kapcsolata 

- Így gondozunk mi  

- Korai fejlesztés a bölcsődében 

 

Ezeknek az irányelveknek a betartása meghatározza a nevelő-gondozó szakmai 

munka alapelveit. 

 

A Montessori Mária Bölcsőde hitvallása 

Céljai megfogalmazásában: „A nevelés csak akkor hatékony, ha segíti a gyermek 

kibontakozását az élet felé. Legfőbb pedagógiai értékét a következő mottója 

jellemző: 

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam " 

Bölcsődénk olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében 

alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a 1,5-3 éves korú gyermekek részére. 

Feladata a felvételre került gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-

szellemi fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével.  

A gyermekek születésüktől fogva aktív szereplői a család, a közösség, a társadalom 

életének. A legfiatalabb gyermekek jogainak érvényesítése érdekében tekintettel 

kell lenni az életkorukból adódó sajátos fizikai és érzelmi szükségletekre, valamint 

arra, hogy kora gyermekkorban alapvető szükségletük a játékhoz, felfedezéshez, 

tanuláshoz, társas kapcsolatokhoz szükséges személyes és tárgyi környezet megléte. 

Minden gyermeknek joga van a boldog gyermekkorhoz. A korai életévek különös 

odafigyelést igényelnek, mivel ebben az életkorban alakulnak ki az alapjai a későbbi 

iskolai sikernek és társadalmi részvételnek. 

Zavartalan, kiegyensúlyozott testi-lelki és az egészséges, harmonikus érzelmi, 

értelmi fejlődés kibontakoztatásához biztosítunk lehetőséget azzal, hogy 

szeretettel, emberi méltóságát, kompetenciáját tiszteletben tartva fordulunk a ránk 

bízott gyermekek felé. 
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Az egyéni igények figyelembevételével, a személyi- és tárgyi környezet 

állandóságával, a személyre szóló nevelés megvalósításával, érzelmi biztonságot 

teremteni. 

A gyermekek életkorának, egészségügyi - és pedagógiai szempontoknak megfelelő, 

esztétikus, bőséges, színes játékkészlet a csoportban megtalálható Montessori 

eszközök és egyéb fejlesztő eszközök biztosításával a kreativitást és a készségeket 

fejleszteni. 

Fontosnak tartjuk a családokkal való aktív együttműködést.  

Törekszünk a családias hangulatú bölcsődei légkör megteremtésére, ahol nemcsak a 

gyermekek, hanem az őket gondozó felnőttek is jól érzik magukat, és sajátjuknak 

tartják, és vallják munkahelyüket. 

A bölcsődei nevelés - gondozás alapprogramja 

A bölcsődei nevelés-gondozás célja 

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni 

ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának megteremtésével, 

odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának 

figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési 

minták nyújtásával segíteni a harmonikus fejlődést. A csoportban nevelhető, 

gondozható sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig, minél fiatalabb 

életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a 

habilitációt és a rehabilitációt. 

A nevelés, mint „tudatos értékválasztás” a nevelési és gondozási helyzetekbe 

ágyazott tevékenységek által valósul meg, hiszen a gyermek állandó tevékenység 

közben fejlődik. 

 

A bölcsőde általános feladata 

A bölcsőde a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok 

miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű nevelését - gondozását 

biztosítják. 

A bölcsődei ellátás- gyermekek napközbeni ellátása, 20 hetes kortól a harmadik 

életévének betöltéséig, sajátos nevelési igényű gyermek esetén az ötödik életévének 

betöltéséig, illetve annak az évnek a végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét, 
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sajátos nevelési igényű gyermek esetén az ötödik. életévet betölti, orvosi 

szakvélemény alapján biztosítja továbbá az óvodai nevelésre még nem érett gyermek 

gondozását, nevelését a gyermek 4 életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

A családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő nevelést 

- gondozást, foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyermekek számára, 

akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A bölcsődében nevelő - gondozó munka folyik, mely tartalmazza azokat a nevelési, 

gondozási feladatokat, melyek biztosítják a gyermekek fejlődését, a közösségi 

életre való felkészítését és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 

felzárkóztatását. 

 

A bölcsődei nevelés - gondozás alapelvei 

 

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermek nevelése elsősorban a 

család joga és kötelessége. 

A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva 

és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében, gondozásában, 

illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés 

hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. Fontos tehát a szülők számára 

lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló 

bekapcsolódást a bölcsőde életébe. 

A gyermeki személyiség tiszteletének elve 

A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - a kisebb körű kompetenciából fakadó 

nagyobb segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. A 

bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a 

gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a 

kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul. 

 

A nevelés és gondozás egységének elve 

A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a 

gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a 
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nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 

Az egyéni bánásmód elve 

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

megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség 

biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, 

megerősítése, elismerése. 

A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet 

kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi 

fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek 

fejlődését. A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, 

nemzetiségi/etnikai, kulturális stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti 

az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és 

hagyományok megismerését és tiszteletben tartását. 

A biztonság és a stabilitás, állandóság elve 

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

rendszer, felmenő rendszer, csoport és hely állandóság) növeli az érzelmi 

biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A 

napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó 

ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot 

eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A 

gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a 

változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság 

nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak 

minden formájától való védelmet is. 

 

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez 

igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai 

és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, 

elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. 

A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet 

megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek 
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meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő 

mértékű döntési lehetőség biztosítása kiemelt feladat. 

A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját 

példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, 

 kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes 

viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást. 

 

Az egységes nevelő hatások elve 

 

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. 

Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek - a 

közöttük lévő személyiség béli különbözőségek tiszteletben tartásával - a gyermek 

elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai 

és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének 

biztosításában egyetértésnek, az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok 

tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék. 

Pozitívumokra támaszkodás elve 

 

A pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A gyermek saját 

magáról alkotott képét, az én tudat fejlődésén belül elsősorban a környezete 

megnyilvánulásaiból alakítja ki. Nagyon fontos, hogy ezek a környezetből jövő 

jelzések pozitív, én- erősítő impulzusok legyenek. Kiemelt fontosságú a dicséret, 

elismerés, mint a nevelés eszköze. 

Fokozatosság elve 

 

A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását a 

változásokhoz, az új megismerését, a szokások kialakulását. 

A rendszeresség elve 

A napirend keretet ad a gyermek bölcsődei életének, rendszeresen ismétlődő 

eseményeket, gondozási műveleteket foglal magába, ami nap, mint nap ugyanabban az 

időben ismétlődik. Ez tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámít hatóságot 

eredményez, amely növeli a kisgyermek biztonságérzetét. 
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A bölcsődei nevelés- gondozás területei 

 

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 

 a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges a biztonságos környezet 

megteremtése, a fejlődés támogatása, 

 a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, 

 egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az 

alapvető kultúra higiénés szokások kialakulásának segítése (étkezés, 

mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, 

játék, mozgás) 

 szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós 

feladatok ellátása. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 

  derűs légkör biztosítása a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség 

szerinti megelőzése, csökkentése érdekében, a gyermekek segítése az átélt 

nehézségeik feldolgozásában, 

  a kisgyermeknevelő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot 

jelentő kapcsolat kialakulásának segítése, 

 az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az én-tudat 

egészséges fejlődésének segítése, 

 a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az 

együttélés szabályainak elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és 

tolerancia fejlődésének segítése, 

  lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és a társakkal közös élmények 

szerzésére az én érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába 

befolyásolva a gyermek fejlődését, 

 a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv 

felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések 

megválaszolása) 

  a szocializációs problémával küzdő, lassabban fejlődő, érzékszervi, vagy 

mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt 

gyermekek, nevelése-gondozása speciális törődéssel szakemberek 
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bevonásával. 

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

 az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési 

kör bővülésének segítése, 

 a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek 

lehetőségének biztosítása, 

 a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési 

és helyzetmegoldási minták nyújtása, 

 az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása, 

 az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás 

segítése, 

 ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények 

feldolgozásának segítése, 

 a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, 

megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes 

helyzetekben. 

A bölcsődei gondozás- nevelés főbb helyzetei 

A bölcsődében a nevelés és a gondozás egységet alkot. Biztosítani kell a gyermek 

számára, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségletének megfelelően 

ismerkedhessen tárgyi és személyi környezetével. 

A nevelés és gondozás valamennyi helyzetében biztosítani kell a gyermek szabad 

aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősödését. 

A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási 

élményeket biztosító, társas közegben zajló, interakciót ösztönző. 

Gondozás 

Bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek 

elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 

A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a 

gyermek aktívan vehessen részt csecsemőkortól fogva a gondozási helyzetekben, 

lehetősége legyen próbálkozni, a kisgyermeknevelő biztató, támogató részvétele, 

figyelme mellett. Próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, 

amely fokozza együttműködési kedvét. Lényeges elegendő idő biztosítása, mert 
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egyes mozzanatok megtanulása sok gyakorlást igényel. A gondozás jelentős 

mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást. 

 

Játék 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége. Segíti a gyermeket a világ 

megismerésében és befogadásában. Elősegíti a testi, az érzelmi, az értelmi és a 

szociális fejlődését. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és 

nevelői magatartásával támogatja a nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A 

játék lehetőséget ad a társas kapcsolatok megélésére, fejlődésére. A társakkal való 

együttlét örömforrás, a társak viselkedése mintát nyújt, ezzel is segítve a szociális 

képességek fejlődését. 

Mondóka, ének 

A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzése ad lehetőséget 

a környezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes ének- és 

beszédhangja, ritmusos szövegmondása, a dallam és hangszerek hallgatása, 

megszólaltatása, a közös éneklés. A mondókák, gyermekdalok, formálják a 

kisgyermek esztétikai érzékenységét. 

Vers, mese 

A vers, a mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi-, és szociális 

fejlődésére. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs 

helyzet, így a gyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és 

eredmény. Fejlődik emberismerete, empátiája, gazdagodik szókincse. A mese segíti 

az optimista életfilozófia és önálló véleményalkotás alakulás. 

Alkotó tevékenységek 

Az öröm forrása maga a tevékenység. A kisgyermeknevelő a feltételek 

biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek 

megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek 

alkotásának elismerésével, megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó 

tevékenységek iránti érdeklődést és személyiségfejlődésére gyakorolt hatások 

érvényesülését. 
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Egyéb tevékenységek 

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és 

megoldásához, az egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz 

kapcsolódnak. (virágültetés, viráglocsolás, szalvétahajtogatás, piaclátogatás, 

dekoráció készítés). 

Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontossága, 

hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor 

kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. 

A helyzetek lényeges tanulási lehetősége az együttműködés és a feladatok 

megosztása. Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet 

esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, mások igényeinek 

figyelembe vételét és empátiáját. 

 

Mozgás 

Csecsemő is kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki. Az egészséges 

gyermek mozgásigénye rendkívül nagy, és örömmel mozog. A gyermek veleszületett 

mozgásigényének kielégítése, a mozgásfejlődés elősegítése, a mai mozgásszegény 

társadalomban fontos feladata a bölcsődének. A csecsemő világgal való ismerkedése 

a mozgásfejlődés előre haladásával tágul ki igazán. Ezért fontos a megfelelő hely és 

ösztönző eszközök biztosítása. Az udvari és szobai mozgásfejlesztők megfelelő 

minőségére, biztonságos és változatos használati lehetőségére külön figyelmet 

fordítunk. 

 

Tanulás 

A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát tágabban értelmezzük: 

ebben az életkorban a kisgyermek minden helyzetben tanul, (minden tapasztalat- és 

információszerzés). A kisgyermeknevelő az élményszerzés lehetőségének 

biztosításával, saját példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek 

számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok 

feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások 

bátorításával segíti a tanulást. 
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A bölcsődei élet megszervezésének elvei 

Kapcsolattartás a Szülőkkel 

Folyamatos és kölcsönös tájékoztatás a gyermek fejlődéséről, ez alapvető 

fontosságú a személyre szóló gondozás-nevelés kialakításában, a családokat is segíti 

gyermekük nevelésében. A tájékoztatás mindig legyen őszinte, hiteles, személyes 

hangvételű, etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait 

tekintetben tartó. 

Főbb formái:  

Bölcsődébe kerülés előtt 

Bölcsődei elhelyezés igényének bejelentésekor 

Beszélgetés, bölcsődékről ismeretnyújtás, szaktanácsadás, 

Szülő –gyermek - intézmény, csoportszoba, kisgyermeknevelők bemutatása, egyéb 

ismeretnyújtás, tájékoztatás a Szülő részére, 

Tájékoztató anyag átadása a szülőknek. 

A családlátogatás.  

Célja: A családlátogatás sajátos modellje intézményünkben, hogy a felvett 

gyermekek részére a beszoktatást megelőzően lehetőséget biztosítunk a nyári 

időszakban a családoknak, hogy néhány délelőttöt akár egy hetet is eltöltsenek 

gyermekükkel a bölcsődében. Itt van lehetőség a szülőkkel beszélgetni a 

gyermekekről és a családok életéről. Amennyiben további igény merül fel úgy a 

családlátogatás sajátos formáját is alkalmazzuk 

Családlátogatás után a gyermekkel kapcsolatos legfontosabb információkat a 

gondozónő feljegyezi és a gyermek egészségügyi törzslapjában helyezi el.  

 

Bölcsődébe kerülés után 

   - csoportos szülői értekezletek, 

- beszélgetés, tájékoztatás a gyermek érkezésekor és 

hazamenetelekor, 
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   - információk közvetítése heti e-mail-en keresztül, 

   - hirdetőtáblán közölt információk, 

   - nyílt napok, 

   - egyéni beszélgetések, 

   - fogadó órák, 

   - szervezett programok, ünnepségek, évfordulók. 

Fokozatos beszoktatás (adaptáció) 

A fokozatos beszoktatás módszerének alkalmazása, a gondozó-nevelő munka egyik 

fontos feladatát, a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. A szülő jelenléte 

biztonságot nyújt a kisgyermeknek, megkönnyíti az új környezethez való 

alkalmazkodást. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló 

érzelmi kötődés is segíti a gyermeket az új környezet elfogadásában. 

Ma már gyakorlattá vált, a szülők 99 %-a nem csak él ezzel a lehetőséggel, hanem 

szükségesnek is tartja. Ez a módszer jelentősen megkönnyíti a gyermek 

beilleszkedését a bölcsődei közösségbe és csökkenti az adaptáció során fellépő 

negatív tüneteket – sírás, tiltakozás, alvászavar, stb. 

Szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének feltételei: 

- célszerű beszoktatási terv készítése, különösen a bölcsődei év kezdeti 

hónapjaira (szeptember, október és november)  

- egy kisgyermeknevelőhöz egy időben csak 1-2 gyermek kerüljön 

beszoktatásra, 

- a gyermek bölcsődei életének kialakításánál lehetőség szerint figyelembe 

kell venni az otthoni szokásokat, 

- beszoktatás során a gyermek mellett az egész családot segíteni kell a 

kisgyermeknevelőnek, 

- a részlegvezető és a gyermek „saját” gondozónője korrekt tájékoztatással 

teremtse meg az együttműködés feltételeit, 

- fontos a szülő részéről a módszer elfogadása, együttműködése, 

- beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében 

legalább 2 hét legyen, 
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- a beszoktatás első hetében a szülővel együtt történik annak érdekében, 

hogy valamennyi gondozási műveletet elvégezzen és a kisgyermeknevelő ezt 

megfigyelhesse, 

- második héten a szülő rövidebb és fokozatosan emelt idővel a váró-pihenő 

helyiségben tartózkodjon, 

- a kisgyermeknevelő a gyermek együttműködésétől függően már az első 

napokban is tehet kísérletet egy-egy egyszerűbb gondozási művelet 

elvégzésére (pl. kínálás), az első hét második felében a gondozónő 

fokozatosan kezdi átvenni a szülőtől a gondozási műveleteket, 

- a gyermek ébrenléti ideje alatt a szülő rövidebb időre eltávozhat a 

csoportból, de hívjuk fel a figyelmet, hogy sohasem úgy, hogy a gyermek 

erről nem tud. 

- Törekvésünk, hogy „saját” gondozónő és felmenő rendszerben lássuk el a 

gyermekeket. Ebben a rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, 

jobban számon lehet tartani a gyermekek igényeit, problémáit, szokásait. 

Ez a módszer szerepet játszik a beszoktatásban is és a bölcsődében járás 

időtartama alatt Ő a gondozónője.  

 

Gyermekcsoportok szervezése 

A bölcsődei csoport létszáma optimálisan 12fő, 2 évnél idősebb gyermekek esetében 

maximum 14 fő. A gyermekcsoportokban meg kell teremteni a folyamatos és 

rugalmas napirend feltételeit. A gyermek lehetőleg a bölcsődébe járás teljes 

időtartama alatt ugyanabba a gyermekcsoportba járjon. 

 

Napirend 

Folyamatos és rugalmas, a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, 

nyugodt és folyamatos gondozás feltételét biztosítja. Megteremtve a 

biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás lehetőségét. A 

beszoktatás után kialakul a gyermek napirendje. Fontos, hogy a napirenden belül 

áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható 

eseményekről, a várakozási idő legkisebb legyen. A gondozáson belül az egymást 

követő eseményekkel – tisztázás, étkezés, alvás, stb. – kiiktatható a felesleges 
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várakozási idő. A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, 

fejlettségétől, szükségleteitől, csoport létszámától, évszakoktól az időjárástól, és 

egyéb tényezőtől. Mivel a bölcsődében az óvodai életre is előkészítjük a 

gyermekeket, a napirendet fokozatosan közelítjük az óvoda napirendjéhez. 
 

Kialakításának feltételei:  

- a személyi állandóság, 

- tárgyi feltételek biztosítása 

- jó munkaszervezés, 

- kisegítő személyzet összehangolt munkája, 

- a gyermek megszokott életritmusának figyelembe vétele. 

A kisgyermeknevelők munkarendje a gyermekek napirendjéhez igazodik, ennek 

megfelelően készül el.  

Napirend 

7.30-tól Érkezés 

8.00-9.00 Folyamatos reggelizés, illetve szabad játék a csoportban 

9.00-10.00 Egyéni fejlesztés Montessori eszközökkel 

Kezdeményezések az adott napi nevelési területen belül 

magyarul és angolul 

10.00-10.30 Fürdőszobai tevékenység, tízórai 

10.30-11-45 Udvari játék. (sószoba, tornaterem) 

12.00-13.00 Ebéd, fürdő használat 

13.00-15.00 Csendes pihenő 

15.00-15.30 Fürdő használat, uzsonna 

15.30-17.00 Szabadjáték a csoportban  

17.00-17.30 Ügyelet 
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Dokumentáció 

A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat 

alakulásáról való tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban 

megfogalmazott módon dokumentációt vezet. A dokumentáció vezetése, az abban 

szereplő adatok, információk felhasználása a gyermekről való lehető legmagasabb 

színvonalú gondoskodás biztosítása, gyermek fejlődésének segítése, a hátrányos 

helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítése 

érdekében történjen. A dokumentáció semmiféleképpen sem a gyermek minősítését 

szolgálja. 

A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok:  

 tárgyszerűség, 

 hitelesség,  

 árnyaltság, rendszeresség, folyamatosság. 

A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat, valamint aGDPR 

irányelveit és az adatvédelmi szabályokat a legmesszebb menőkig figyelembe kell 

venni. 

 

A bölcsődei dokumentáció 

dolgozók egészségügyi nyilatkozatai, 

felvételi könyv (Sz.Ny.3354-10.r.m.sz.ny.), 

havi statisztika, 

bölcsődei kimutatás az…adott gondozási .évről, 

fertőző betegségekről történő kimutatás, 

munkaköri leírások, 

dolgozók szabadságának nyilvántartása – munkaügyi előadóval, 

dolgozók jelenléti kimutatása, 

munkavédelmi napló vezetése, 

étkezők nyilvántartása, 

térítési díjakról, felhasználásáról: 

- térítési díjfizetési kötelezettségről a 133/1997.(VII.29.) Korm. rend. 1.sz. 

melléklete szerint 
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- gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekekről (Gyvt.139.§.) a 

235/1997.(XII.17.) Korm. rend. XII. sz. adatlap 

 

A kisgyermeknevelők által vezetett dokumentumok: 

- bölcsődei gyermekegészségügyi törzslap 

- csoportnapló 

- heti e-mail a gyermek tevékenységéről 

- írásbeli tájékoztató szülőknek évente 3 alkalommal (fogadó órák, nevelési év 

vége) 

-  gyerekekről vezetett napi jelenléti kimutatás (C.SZ.NY. 3354-1 r.sz.) 
 

Bölcsődeorvos által vezetett nyilvántartások 

  - bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap 

Az alapellátáshoz kapcsolódó szakmai feladatok 

Élelmezési feladatok ellátása 

A szülők az élelmezésért fizetnek térítési díjat, előre egy havi időtartamra. A 

hiányzások miatt felhalmozódott többletek a következő hónapra – az első hiányzó 

nap kivételével – beszámításra kerülnek. A gyermek kimaradása esetén pedig 

visszafizetésre kerül. Bölcsődés gyermekeknek naponta 4x-i - reggeli, tízórai, ebéd, 

uzsonna. A napi négyszeri étkezést a bölcsődei ellátásra engedéllyel rendelkező 

étkeztető végzi megbízási szerződsé alapján . 

Bölcsődés gyermekek egészségvédelme 

- betegség gyanúja, láz esetén a gondozónő jelez a bölcsőde orvosának, aki 

indokolt esetben kitiltja a gyermeket a közösség védelme érdekében. Ha az 

orvos nem érhető el a gondozónő gondoskodik arról, hogy a Szülő mielőbb 

orvoshoz vigye. 
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- Bölcsődében minden esetben sürgősségi ellátás történik (lázcsillapítás, 

elsődleges sebellátás). 

 

A betegségek megelőzése érdekében a higiénés szabályok betartása mellett a 

bölcsőde biztosítja: 

- megfelelő időtartamú szabad levegőn való tartózkodást játék formájában, 

- megfelelő étrendet, folyadékpótlást, vitamin ellátást, (sok gyümölcs és 

zöldségféle bevitelével) a fejlődéshez szükséges anyagok bevitelét, 

- sószoba használata 

- szükség esetén hidegpárásító használata 

A törölközőket úgy kell elhelyezni, hogy lehetőleg ne érintkezzenek. 

Ugyanez vonatkozik a fésűkre, hajkefékre.  

Bölcsődei dolgozók egészségvédelme 

Munkába lépés előtt a dolgozónak a munkáltató által kiállított vizsgálatot kérő lappal 

a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kell megjelenni alkalmassági kivizsgálás céljából. 

A nyilatkozati részt a dolgozónak alá kell írni, melyben vállalja, hogy az ott felsorolt 

tünetek, megbetegedések észlelése esetén munkáltatójának (vezetőjének) köteles 

jelezni és az alkalmasságot elbíráló foglalkozás-egészségügyi orvosnál (33/1998. 

(VI.24.) NM. rendelet) jelentkezni. 

Az üzemorvos folyamatosan figyelemmel kísérik az ernyőszűrési leletek 

érvényességi idejének lejártát. A foglalkozás-egészségügyi orvos által évente 

elrendelt behívásokra minden dolgozónak meg kell jelenni, aki a szükséges 

vizsgálatokat megismételteti. A dolgozó köteles jelenteni a bölcsőde 

részlevezetőjének, ha egészségi állapotában betegségre gyanús, ismeretlen állapotú, 
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hőemelkedéses, (lappangási idejű) lázas állapot, vagy bőrelváltozás, hasmenés (ez 

esetben a családban előfordulót is jelezni kell) gyomor, bélpanaszok jelentkeznek. 

Az alkalmassági vizsgálatok lejártáról, ill. a soron kívüli ismétlések szükségességéről 

a foglalkozás-egészségügyi orvos a munkáltatót értesíti. 

Járványügyi intézkedések 

Bölcsődébe kerülés előtt az életkor szerinti oltásnak meg kell lenni és ellenőrizni kell 

az oltások megtörténtét. (Gyermekegészségügy kiskönyv) 

A bölcsődében az oltásokról összesítő kimutatást vezetünk. (oltási könyvet nem 

vesszük be) A hiányzó oltások pótlása érdekében fel kell venni a kapcsolatot a 

gyermek házi gyermekorvosával. Oltások megtörténtét a gyermek egészségügyi 

törzslapján is fel kell vezetni. 

Ha bölcsődében fertőző betegség vagy annak gyanúja fordul elő, azt a fertőző 

betegségek jelentésének rendjéről szóló 63/1997.(XII.21.) NM. rendeletben 

foglaltak szerint kell jelenteni.  

A fertőző betegséget terjesztő, vagy egyéb egészségügyi vonatkozásban káros 

rovarok és ízeltlábúak, rágcsálók elleni elszaporodásokról, irtásukról legalább 

félévente gondoskodni kell. Szükség esetén hamarabb is. 

Baleset- munka- és egészségvédelem 

Rendszeres, évente ismétlődő az épület teljes műszaki bejárása minden évben 

megtörténik. A hiányosságokról jegyzőkönyv készül, a hibák kijavításra kerülnek. 

Gyermekfelszerelések, játékok, bútorok épségének ellenőrzése, javítása, kiemelése 

folyamatos. Minden újonnan belépő dolgozó munka- és tűzvédelmi oktatásban 

részesül. Ismétlődő, csoportos oktatás évenként rendszeresen megtörténik. 

Dokumentációkat az ellenőrzés folyamatosan rendben találja.  
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Munka- és tűzvédelmi felelős megbízással látja el feladatát az intézményben. 

Minden bölcsődei dolgozó munka- és védőruhában dolgozik. Szociális helyiségek – 

öltöző, zuhanyzó biztosítva van. 

Tűzriadó terveket rendszeresen felülvizsgálja, naprakészek. Poroltókészülékek 

megfelelő db számban biztosítottak. Lejáratukat  évente rendszeresen ellenőrzik. 

Tűzriadó gyakorlását minden évente egy alkalommal megejtik, melynek időpontját a 

hatósághoz bejelentésre kerül  

Tisztasági meszelések – konyhák és hozzátartozó helyiségek, fürdőszobák, átadók, 

szociális helyiségek,. 

Minden dolgozó a munkába lépés előtt és évenként munka egészségügyi 

kivizsgálásban részesül és érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik.  

Takarítás 

Fontos szempont, hogy a felszerelési tárgyak könnyen tisztíthatók legyenek. Járvány 

esetén a közegészségügyi szabályok szerint kell a takarítást végezni. A mosható 

gyermekjátékokat szükség szerint naponta akár többször is meleg vízzel kell 

lemosni. Hetente fertőtleníteni kell. Fertőtlenítés után meleg, folyóvízzel öblíteni. 

A csoportszobákban takarítani csak úgy lehet, hogy a gyermekeket ne zavarja. 

Nyitvatartási idő alatt csak azokat a helyiségeket szabad takarítani, ahol nem 

tartózkodnak gyermekek. A csoportszobákat étkezés után rendbe kell tenni, az 

ételmaradékokat el kell távolítani. A padló tisztítása nedves fertőtlenítéssel 

történjen. A használatos eszközöket – vödör, felmosó – jelöléssel kell ellátni, - 

csoportszobai, fürdőszobai, stb. -. Használat után a takarítószereket el kell mosni, 

csak tisztán szabad eltenni. Takarítószereket, eszközöket zárható szekrényben kell 

tárolni. Tisztító és fertőtlenítőszereket előírás szerint szabad és kell használni. 
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Helyiségek levegőjének higiénéje 

Csoportszobákat naponta szellőztetni kell, a konyhák, tálalókonyhák, élelmezés 

előkésztő valamennyi ablakát szúnyoghálóval kell ellátni.  

Szennyesruha kezelése, mosása 

Az egyszer használatos pelenkákat műanyag zsákba gyűjtve, biztonságosan bekötve 

szemétgyűjtőkbe kell elhelyezni, - kukába, vagy konténerbe -. (16.192-

2/1994.ÁNTSZ állásfoglalás). Minden gyermek tisztázása után fertőtleníteni kell a 

pólyázót. 

Balesetvédelemmel kapcsolatos szabályok 

Minden dolgozónak ismernie kell a villamos-, gáz-, fűtés-, víz főelzárókat és azok 

működését! 

A gondozónők elsősegély-nyújtási ismereteit rendszeresen fel kell eleveníteni. A 

létszámhoz igazodó elsősegély felszerelést hozzáférhető helyen kell tárolni.  

Az intézményben évente műszaki bejárást kell tartani, melynek fő szempontjai: 

- a padozatok állapotának ellenőrzése, botlásveszély, csúszásveszély, 

- lépcsők, kapaszkodók, korlátok állapota, 

- ajtók, ablakok zárhatósága, küszöbök állapota, 

- mázolás, falak állapota, festés szükségessége, 

- vízcsapok javítása, cseréje, 

- kiöntők, lefolyók állapota, csöpögés, dugulás, kellemetlen szagok, 

- radiátorok, kályhák, füstcsövek, 

- gáztűzhely, vízmelegítő, kéménybekötés, kémény, 

- szociális helyiségek állapota, 

- bútorok selejtezése, felújítása 
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- edények, étkészletek, evőeszközök, 

- villamos berendezések állapota, elhasználtságuk, korszerűsítésük, 

dugaszoló aljzatok (a gyermekek által használt helyiségekben ne legyen 

általuk elérhető helyen dugaszoló aljzat) 

- világításnál a búrák, fényterelők megtisztítása, mozgó, laza foglalatok 

cseréje, 

- az épületek állagának ellenőrzése szemrevételezéssel, 

- tető, csapadékvíz elvezetések, 

- villámhárító, 

- kerítés, kapuk, zárak, rácsok ellenőrzése, 

- járda, 

- kert: kiszáradt ágak 

Gyermekfelszerelések ellenőrzése: 

- játékok javíthatók-e vagy selejtezendők, 

- homokozóban cserélni kell-e a homokot, 

- mászóka, pancsoló, 

- gyermekbútorok javíthatók-e, 

- szekrények, zárak, elkerített szobasarkok. 

Tűzvédelem: 

A bölcsődében kell, hogy legyen tűzvédelmi utasítás, tűzvédelmi felelős. A mentési 

útvonalat, sorrendet, az oltási eszközöket és az értesítendők névsorát minden egyes 

csoportban, közhasznú folyosón a tűzoltó készülékek mellé jól láthatóan ki kell 

függeszteni. 

A tűzriadó esetén teendőket évente egyszer gyakorolni kell.  
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A tűzbiztonsági felszereléseket évente egy alkalommal ellenőrizni kell a Tűzoltó 

Készülékek Szerviz munkatársaival.  

Szükség esetén értesítendők telefonszáma, elérhetősége: 

Általános segélyhívó szám: 112 

Munkavédelemmel kapcsolatos szabályok: 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény illetve ennek végrehajtására 

kiadott 20/1997. (XII.19.) MüM. rend. szabályozza az egészet nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a munkát végzők 

egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények 

humanizálása érdekében, megelőzve a munkabaleseteket és a foglalkozással 

összefüggő rendelkezéseket. 

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatótól: 

- Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 

szükséges  

- ismeretek rendelkezésre bocsátását 

Az intézmény egész területén a dohányzás tilos! 

Egészség megőrzés, prevenció 

A közvetlen prevenció a bölcsődeorvos irányításával történik. Minden gyermek 

egészségügyi törzslapján fel van jegyezve a védőoltás, a vitamin és esetleges egyéb 

ásványi anyag, amit már megkapott, ill. amit az adott időben kap, ezen túl bizonyos 

allergia érzékenység A szokás kialakítása céljából a 2 éves korúaknál már elkezdjük 

a fogmosópohár használatát, a szájöblítés bevezetését, ennek folytatásaként a 

fogkrém nélküli fogkefével való megismertetést és az óvodába történő átmeneti 

évben a fluoridos gyermekfogkrémmel való kísérletezést. 
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Szabadban történő altatást az épület adottságai nem teszik lehetővé. A gyermekek 

levegőztetését naponta és rendszeresen biztosítjuk, kivétel a -5oC-nál alacsonyabb 

hőmérséklet vagy eső, ill. orkánszerű szél. 

Nem gondozható bölcsődében beteg, lázas, fertőző beteg. Betegség után a gyermek 

kezelő orvosának igazolása szükséges arról, hogy a gyermek egészséges és 

közösségben gondozható. 

 

Sószoba 

Intézményünkben működik sószoba, amit csoportjaink ősztől tavaszig előre 

meghatározott ütemterv szerint rendszeresen látogatnak, s ahol a felszereltségnek 

köszönhetően számos tevékenységre lehetőség nyílik. A terápia elsősorban az 

immunerősítést, az ellenálló képesség megnövekedését segíti elő. 

Sóbarlang természetes gyógymódot kínál a sóterápia által az egészség védelmére, 

különböző betegségek megelőzésére. 

Gyógyszeradás – elsősegély 

Lázas, antibiotikummal kezelt gyermeket nem veszünk be a bölcsődébe. Ha a 

bölcsődében tartózkodás ideje alatt észleljük a tüneteket, csak láz- és 

fájdalomcsillapítást végzünk és a lehető legrövidebb időn belül intézkedés történik a 

szülő ill. a gyermekorvos felé.  

Gyógyszerérzékenységet a szülők beírják a tájékoztató füzetbe, az orvos a 

gyermek-egészségügyi törzslapra feljegyzi, gondozónő figyelemmel kíséri.  

Elsősegély doboz az orvosi szobában van, tartalmát illetően a bölcsődeorvos állítja 

össze. Figyelemmel kell kísérni a lejárati időket. Gyógyszereket csak a 

gyógyszerszekrényben szabad tárolni, melyet állandó jelleggel zárva kell tartani. 
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Kulcsot a szekrényben nem szabad hagyni. Egyes gyógyszerféleségeket – pl. kenőcs, 

hűtőszekrényben kell tárolni. 

 

Gyermekvédelem, gyermekvédelmi feladatok 

A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében alapvetően a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. szabályozza. A 

bölcsődei részlegben a gondozónő és a csoportvezető felel a gondozó-nevelő munka 

ellátásáért. A csoportvezető kisgyermeknevelő és a kisgyermeknevelő kötelessége, 

hogy közre működjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek 

egészséges testi és lelki fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában és lehetőség szerint a megszüntetésében.  

A bölcsődei csoportvezető felel a gondozó-nevelő munkáért, gyermekellátásért, 

gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, a gondozó-nevelő munka egészséges 

és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 

 

A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel, szakterületekkel, társszakmákkal 

A bölcsőde - egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásával- 

együttműködnek mindazokkal, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások 

során a gyermekkel, vagy családjával kapcsolatba kerülhetnek (Család-, és 

Gyermekjóléti Központ, Védőnői Szolgálat, gyermekorvosok, Pedagógiai 

Szakszolgálat, óvoda, fejlesztő szakemberek, gyermekvédelmi szakellátás, Járási 

Gyámhivatal). A problémás, nehéz szociokulturális háttérrel élő gyermek 

élethelyzetének javítása ezen intézményekkel szorosan együttműködve történik. A 

bölcsőde törekszik az óvodákkal való hatékony, partneri kapcsolat kialakítására. 
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A bölcsődében járó gyermek érdekében 

Milyen ügyben? Kitől? Ki kérheti a segítséget? 

nevelési, viselkedési 

problémák, kapcsolat 

zavar 

nevelési tanácsadó, 

gyermek pszichiátria 

törvényes képviselő, 

bölcsőde, Szülő 

családi konfliktusok, 

életvezetési problémák 

Gyermekjóléti Szolgálat, 

gyermek pszichiátria 

Szülő, bölcsőde, 

törvényes képviselő 

védő-óvó intézkedések Gyámhatóság Intézményi 

gyermekorvos 

segélyek (bármilyen 

formája) 

Gyámhatóság, Szociális 

osztály (Polgármesteri 

Hivatal) 

Szülő, gondozónő, 

törvényes képviselő 

kiskorú súlyos 

veszélyeztetése, 

bántalmazása 

gyermekorvos,  (látlelet) 

rendőrség 

bölcsőde, Szülő, 

törvényes képviselő, aki 

tudomást szerez 

Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 

védelme 

Bölcsődénkben a gyermekek, a szülők és az ellátást végzők személyiségi jogainak 

védelme alapvető feladat. A jogokat és a kötelességeket a „Szociális Munka Etikai 

Kódexe”, és „ A bölcsődei munka etikai kódexe” tartalmazza. A gyermeki jogok 

védelme minden olyan személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, gondozásával 

foglalkozik. 

A személyes gondoskodást végző személyek jogvédelme érdekében biztosítani kell: 
- az emberi és személyiségi jogok tiszteletben tartását, 

- munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülését, 

- megfelelő munkakörülményeket. 
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A gyermek joga, hogy: 

- segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, 

személyiségének kibontakoztatásához, fejlődését veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, 

- sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését segítő különleges ellátásban 

részesüljön, 

- fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az 

egészségére káros szerek ellenvédelemben részesüljön, 

- emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással, fizikai vagy lelki 

erőszakkal, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön, 

- a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-

gondozásban részesüljön. 

A szülő joga, hogy: 

- meg válasszá az intézményt, melyre gyermeke nevelését-gondozását bízz, 

- megismerje a gondozási-nevelési elveket, 

- megismerje a gyermekcsoportok életét, 

- tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől, 

- a bölcsőde működését illetően véleményt mondjon és javaslatot tegyen, 

- megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 

A szülő kötelessége, hogy: 

- a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel 

együttműködjön, 

- a fizetendő térítési díjat időben rendezze, 

- az intézmény házirendjét betartsa 

A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik. A szülő, vagy törvényes képviselő a 

gyermek érdekeinek védelme, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény 

dolgozói kötelezettségszegése esetén panaszjoggal élhet írásban az 

intézményvezetőjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál. 
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Az ellátás igénybevétele, megszűnése 

 

Az ellátás igénybevételének módja 

A gyermeket a bölcsődébe az intézmény vezetője veszi fel, a szükséges okmányok 

bemutatása alapján. A mellékelt felvételi kérelmen rögzítve az adatokat. Ezen kívül a 

bölcsőde és a törvényes képviselő között megállapodás köttetik. Az igény bevett 

étkezések díját és az önköltség számítási szabályok alapján meghatározott 

szolgáltatás költségeit a helyi pénzügyi szabályok szerint számolják el. 

A szülő a beiratkozáskor tájékoztatást kap a bölcsődei életről, szokásokról, 

szabályokról, a, beszoktatás menetéről. Lehetősége van megnézni a bölcsőde 

gyermekek által használt helyiségeit. 

Intézményünk SNI ellátásra nem jogosult. 

 

Térítési díj: 

A térítési díj megállapítása a vonatkozó jogszabályok alapján a helyi rendeletben 

meghatározottak szerint történik. 

A gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege. 

A szülő az étkezési térítési díjat minden hónap 10-ig, tárgyhónapra előre, a 

munkanapok számának megfelelően köteles befizetni. Pontos időpontjáról a szülők e-

mailben kapnak értesítést. A bölcsőde az igénybe nem vett étkezére befizetett 

térítési díjat, túlfizetésként a következő hónapra elszámolja. 

Étkezési díjat nem kell fizetni: (igénybevételükhöz, a megfelelő dokumentumok 

bemutatása szükséges). 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetében, 

- a tartós beteg, vagy fogyatékos gyermeknél, 

- családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- nevelésbe vételét rendelte el a Gyámhivatal, 

- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
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egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó 

összegének 130%-át 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011. (XII.29) Kormány rendelet szabályzat értelmében a Montessori 

Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjében nem kívánunk a gondozásra külön 

személyi térítési díjat megállapítani. 

 

A bölcsődei ellátás megszűnése 

- a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, 

- ha nem érett az óvodai nevelésre testi vagy szellemi fejlettség alapján, 

akkor a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább nevelhető, 

gondozható a bölcsődében, 

- a nevelési év során, a szülő vagy törvényes képviselő bejelentése, kérése 

alapján. 

 

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja 

A bölcsődei ellátásról, mint szolgáltatásról a lakosság interneten tájékozódhat a 

bölcsőde honlapján: www.amiovink.hu 

 

A bölcsődével kapcsolatba kerülő szülők kapnak egy részletes bölcsődei mappát, 

amely tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat a bölcsődével kapcsolatban. 

A szakmai munka részletes programja  a Montessori pedagógia tükrében,mint az 

intézmény speciális helyi sajátossága: 

 Maria Montessori:pedagógiájának alapjai 

A Montessori pedagógia jellemzése  

Maria Montessori ( 1870- 1952) olasz orvos és pedagógus, a múlt század végén -" 

fejlesztette ki a gyermek nevelésével és fejlődésével kapcsolatos koncepcióit.  

http://www.amiovink.hu/
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A gyermeket állította minden pedagógiai munka középpontjába. Gyakorlati 

emberként nézeteit a gyermeki fejlődés pontos tanulmányozásának segítségével 

alakította ki, s az így nyert tapasztalatokat felhasználva alkotta meg didaktikus 

eszközrendszerét, melyet egy speciálisan berendezett környezetben, a 

megszokottól eltérő pedagógiai magatartással és szemlélettel bocsátott a gyerekek 

rendelkezésére.  

• Parancsoló, irányító az ismereteket közlő gondozók/ pedagógusok helyett 

segítő, támogató, tájékoztató, csak a legszükségesebb esetben beavatkozó 

szakemberek nevelnek. 

• A szemléltető eszközök helyett a közvetítendő ismereteket lényegükben 

hordozó, szabad polcokon elhelyezett, igényeknek megfelelően választható, 

tervezett környezet alkotja a nevelés színterét. 

• A kötelező haladási ütem helyett a saját fejlődési ütem a meghatározó.  

 A Montessori szakember feladata, hogy megmutassa az eszközök pontos 

használatát, pontos kifejezéseket keres, hogy a munkát megkönnyítse, megértesse, 

és ezzel megelőzze az energiapocsékolást, és adott esetben visszaállítsa az 

egyensúlyt. Elősegíti a gyors és biztos intellektuális fejlődést. Mint jó vezető, nem 

sürgeti a gyereket, nem vonszolja maga után. Akkor lehet elégedett, ha a gyereket, 

ezt nemes utazót rávezette a helyes útra. 

 

KIINDULÓPONTOK ÉS ÁLTALÁOS CÉLOK 

 Montessori nevelési koncepció alapját az képezi, hogy a gyermeket tekinti kiinduló 

pontnak. Ennek megfelelően a szemlélet az alábbiakon alapul: 
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- gyerek személyiségének és egyéni fejlődési ütemének figyelembe vétele, 

Montessori nevelés általános célja, hogy, oly módon segítse a gyermeket, 

hogy az önmagát önálló személyiséggé fejlessze. Ez azt jelenti, hogy 

megtanul felelősséget vállalni saját cselekedeteiért, s hogy részt vállal 

közvetlen környezetének, illetve az őt körülvevő társadalom 

felelősségviseléséből. 

A fentiekben megfogalmazott gondolatokból újabb szempont következik: a belső 

késztetésből fakadó aktivitás kibontakozásához a megfelelő környezetet biztosítani 

kell. 

A gyermek fejlődésének szemlélete 

Az ember egyedülálló helyet foglal el az élővilágiban, mert a születése pillanatában 

magatehetetlen, kiszolgáltatott lényből válik -az egyedfejlődése során- alkotó, a 

környezetét megváltoztatni tudó egyéniséggé. Személyiségének kifejlődése csak a 

környezettel való kölcsönhatás során valósul meg, szüksége van a környezetéből 

érkező különböző ingerek sokaságára. 

Az ember valóban nagy feladat előtt áll: az egyedfejlődése során fel kell építenie 

azt a személyiséget, akivé majd válni fog. Ennek az igazán "teremtő munkának" a 

véghezviteléhez igen nagy energiával, belső késztetéssel rendelkezik, s így nagy és 

tartós aktivitásra képes. A környezet feladata hogy a gyerek alkotó energiái 

számára a kibontakozás lehetőségeit biztosítsa. 

Jelentős különbség tapasztalható a felnőtt és a gyerek fejlődése között. Bár a 

felnőttek is képesek önmagukat alakítani, formálni, ez többnyire egy tudatos, 

tervszerű tevékenység, míg kisgyerekkorban (0-3 éves kor) "a gyermek semmit sem 

tanul tudatosan, csupán az által, hogy él, sajátítja el a különböző ismereteket".A 

benyomások nem csak átfutnak a személyiségien, hanem formálják is azt. 
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Azt a fundamentális építőmunkát, melyet minden embernek el kell végeznie 

gyerekkorában senki más nem vállalhatja át, ugyanakkor nélkülözhetetlen a felnőttek 

segítsége. 

A teremtő-alkotó energiák alapjául egy nem tudatos célirányultsági szolgál. Ez 

minden egyes individuumnál az autonómiára való törekvésben nyilvánul meg.  

Az, hogy az ember megszabadítsa önmagát a függőség állapotából - mely együtt jár 

egy növekvő mértékű önállósággal minden individuum elsődleges feladata. 

Montessori párhuzamot von a fizikai fejlődéshez szükséges táplálék és az értelmi 

fejlődéshez szükséges "szellemi táplálék" közé. Mindkettőt a környezet biztosítja, 

mely mennyiségi és minősége hatással van a testi és lelki fejlődésre. A gyermek 

hatalmas tanulási igénnyel rendelkezik, ez teszi lehetővé a szociális-kulturális 

környezetéhez való alkalmazkodás kialakulását. 

A fejlődési szakaszok sorrendisége meghatározott. Három fázist különböztetünk 

meg, egyenként két álperiódussal specifikus jellemzőkkel: 

0-6 év: A gyermek belső életének felépítését végzi - nem tudatosan. Fejlődése   

érdekében abszorbeálja a külvilágot. 

0-3 év között beszél a  Montessori a "szellemi embrió"-ról, amikor is az 

"abszorbeálló  lélek" meghatározza a fejlődés irányultságát . 

A fejlődés lefolyására jellemzőek az érzékeny periódusok, amikor is a gyermek a 

motivációk hatására spontán fordul környezete bizonyos motívumai felé, melyekre 

szüksége van funkciói kifejlesztéséhez. Ennek bekövetkeztekor figyelhetők meg az 

elmélyült figyelem jelei (a figyelem polarizációja) ami Montessori szerint a kognitív 

gondolkodás kezdetét jelzik. 

ELŐKÉSZITETT KÖRNYEZET 
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Az előkészített környezet nagyon fontos szerepet játszik a Montessori 

pedagógiában, hiszen abból indulunk ki, hogy a gyerek ebben a környezetben 

segítséggel öntevékenysége által fejlődik majd. Alapvető tapasztalatokra kell szert 

tennie, ezáltal válik önállóbbá, és bővül a látóköre. A következő szempontokat kell 

figyelembe venni az előkészített környezet berendezésénél: 

- Jellemezze kontinuitás, azaz álljon összhangban a gyerek folyamatos 

fejlődésével. 

- Feleljen meg a gyerek aktuális fejlettségi szintjének, ugyanakkor ösztönöz-

zön is a fejlődésre. 

- Könnyítse meg a gyermekek számára a tájékozódást. 

- Legyen áttekinthető rendszer az eszközök elhelyezéséhen. 

- Legyen gyermek közeli, hogy a gyerek otthon érezze magát benne. 

- Legyen figyelemfelhívó, 

- Legyen garantálva a választás és a mozgás szabadsága. Ez teszi lehetővé az 

igazi felfedező tanulást. 

A különböző fejődési fázisok eltért környezetet kívánnak, a különböző csoportokban 

különböző berendezéseket találunk. Az egyes nevelési területeken, részletesen 

tartalmazzák az adott műveltségi terület környezeti feltételeit, az eszközök 

elhelyezésének szempontjait. 

Az eszközök logikus és esztétikus elrendezése és a gyerek mozgásszabadságának 

biztosítása érdekében célszerű nagyobb alapterületű termeket használni, melyek 

gyermekléptékű bútorokkal vannak berendezve. Az eszközök a gyerekek által 

elérhető és áttekinthető nyitott polcokon találhatók. A tér - az óvodában a 
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bútorzattal van funkcionális egységekre tagolva. Ilyen egységek például az étkező a 

pihenőhely és a különböző nevelési- művelődési területek részére berendezett 

sarkok, terek.  Az előkészített környezet nem a mi felnőtt világunk tükörképe, de a 

gyerekeknek itt kell megszereznie gyakorlati tapasztalatit a világban való 

tájékozódáshoz, a felnőtt világban történő eligazodást. 

A téri orientáció kialakulást segíti, hogy minden eszköznek állandó helye van, ezt 

erősíti az a szabály is, hogy minden eszközt a munka végeztével az eredeti helyére 

kell visszatenni. Az eszközök elhelyezésénél további fontos szempont, hogy a gyerek 

felé felhívó jellegű legyen és további elrendezési, rendszerezési elveket sugalljon. A 

témakörönként és nehézégi fokonként egymáshoz tartozó eszközöket azonos 

polcokon kell elhelyezni, és a polcok egymáshoz viszonyított helyzete az eszközök 

nehézségi fok szerinti változását kell, hogy tükrözze. Ezzel megtapasztalhatóvá 

válik a sorozatalkotás, csoportosítás, rendszeralkotás, gyakorlati hasznosíthatósága 

is. 

Tehát kizárólag egy ilyen célszerűen berendezett a gyerek számára a 

kiismerhetőség biztonságot nyújtó környezetben valósítható meg, hogy a gyerekek 

önállóan dolgozzanak a rendelkezésükre bocsátott eszközökkel.  

A Montessori nevelési rendszer lényegéből fakad, hogy az előkészített környezet 

kínálatából a gyerek maga választhatja meg, hogy bizonyos feladatokat milyen 

eszközökkel illetve segédeszközökkel akar begyakorolni és, hogy bizonyos 

problémákat milyen eszközök, illetve segédeszközök felhasználásával tud megoldani. 

Nevelőink magatartását a gyerekek szeretete jellemzi. Az - az ember, aki nem 

szeret, csak a hibát látja másokban, míg az, aki szeret, ezeket nem látja, ezért 

mondják azt, hogy a szerelem vakká tesz. Csak az lát igazán, aki szeret, mert csak ő 
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látja meg igazán a gyerek gyengéd megnyilvánulásait, és csak előtte mutatja meg a 

gyerek valós természetét." 

A siker az önbizalomtól, saját képességeink ismeretétől és ezek sokoldalú felhasz-

nálásától függ. Saját hasznosságunk tudata, s az- az érzés, hogy az emberiséget 

ezernyi eszközzel segíthetjük, a szívet nemes bizalommal tölti el, s valami majdnem 

vallásos méltósággal. A függetlenség érzése azonban saját magunk kiteljesedésének 

tudatából ered, nem pedig valami homályos szabadságból, ami a felnőttek kegyes és 

nagyvonalú segítségének köszönhető. 

 

A „megfigyelés" témaköréhez 

Ha a gyerek olyan munkába fog, amelyet előzőleg már ismert és érdekli, megmarad 

ennél. Ez egy kezdeti munkafázis, egy szünet (amelyben a gyerek könnyen elköveti 

azt a hibát, hogy társát megzavarja), majd a „nagy munka" görbéje, majd a 

befejezéshez szükséges pihenés (ahol szintén beleeshet ugyanabba a hibába). A 

görbe azonos magasságán az érdeklődést jóság kíséri. A gyerek nemcsak 

izgatottabb, hanem arckifejezése boldog és kedves, a munka csúcspontján gyakran 

ránéz társaira, puszit küld nekik, anélkül, hogy intenzív figyelmét megszakítaná. Azt 

gondolhatnánk, hogy belső kielégítésekor kezdetben oly durvának tűnő lelkében 

feltörtek a szeretet forrásai. 

A munka, csúcspontja egy könnyebb gyakorlat után következik, és a gyakorlatot 

nagyobb lendület kimerítése után rövidesen ismét felveszi a gyerek. A nyugalmi fázis 

nem jelentős, a gyerek ismét egy nagyon egyszerű gyakorlatba kezd. Azt is 

mondhatnánk, hogy belső, nem teljes, zárt impulzusok által egy gyenge jellem 

fejlődik. A gyermek egymás után többször is próbálkozik azzal, hogy feloldódjon, de 

ez nem sikerül neki, nem tud sem nekifutni a munkának, sem felhagyni vele. A gyerek 
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nyugodt, de nyugalmi állapotát nem követi fellendülés, sem nem izgatott, sem nem 

nyugtalan, és nem mutat erős érzelmi megnyilvánulásokat. 

A haladás folyamata 

A kis és a nagy munka közti nyugtalansági stádium kimaradt, a gyerek 

magabiztosabbnak tűnik, közvetlenebbül és könnyebben lép át a nehezebb munkára. 

Tehát a megszakítatlan munka két, egymást közvetlenül követő fázisból áll, az 

egyiket a begyakorlás, a másikat a nagymunka fázisának nevezhetnénk. A 

begyakorlás fázisa sokkal rövidebb, míg a nagy munka sokkal hosszabb ideig tart. 

Figyeljük meg, hogy szünet, megkönnyebbülés következik, miután a legnagyobb 

fáradozás spontán módon kimerült. Annak a ténye mégis fennáll, hogy a gyerek a 

fáradtság (nyugtalanság jeleit mutatja, vagy figyelmetlenné válik, ha megtörik, 

megszakítják igyekezetét. 

A begyakorlás tevékenysége két egyszerű munkából áll, amelyek rövid ideig tartanak, 

s ebből közvetlen az átmenet a nagy munkába. A befejezés egy gondolat teljes 

szünetből áll, a gyerek felhagy a munkával, de csendesen figyeli a befejezett 

munkát. Vagy, miután megfigyelte saját munkáját, nyugodtan a többiekhez megy, 

azok munkáját figyeli. A gyerek majdnem egyforma marad a munka során, az 

egyetlen különbség a begyakorlás és a nagy munka között az időtartam. A 

kontemplatív periódus nyilvánvalóan a „belső munka periódusa", majdhogy nem az 

„asszimiláció" vagy belső érés" periódusa. Ebben a periódusban a gyerek egyre 

gyakrabban figyeli mások munkáját, mintegy összehasonlításként saját maga és 

társai között, azaz kialakul benne egy intenzív érdeklődés a külső „környezet" iránt. 

Ez a felfedezések periódusa. Azt is mondhatjuk: a gyerek tanulmányozza magát 

saját műveiben, s kapcsolatba hozza magát társaival. Közvetlenül a nagy munka után a 

gyerek nemcsak belső koncentrálásra érez késztetést, hanem felveszi a 
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gondolkodás, a belső egyensúly magatartását is, egy tartós figyelmet környezetével 

szemben. Ezáltal személyiséggé válik, elér egy magasabb szintet. Ez az idő, amikor a 

gyerek elkezd „önmaga ura" lenni, kialakul benne egy olyan jelenség, amelyet én az 

„engedelmesség" jelenségének neveztem el. A gyerek tud engedelmeskedni, azaz ura 

a cselekedeteinek, és ezért irányítható egy másik személy kívánsága szerint is. 

Félbeszakíthatja munkáját anélkül, hogy kiegyensúlyozatlanná válna. Ezen kívül a 

munka állandó szokássá vált, a gyerek nem tud többé tétlen maradni. 

A játék:.A játék a valóságot tükrözi. A gyermekek tapasztalataikat, élményeiket 

játsszák el sajátos, gyakran átalakított formában. A gyermekek számára a játék 

örömforrás és feszültség csökkenés kíséri, áthatja a gyermekek minden 

tevékenységét. A játék fejlődésével egyidejűleg alakul a gyermekek közösséghez 

való viszonya és társas kapcsolataik, szocializációjuk. A játék során alakulnak ki azok 

a tulajdonságok, amelyek segítik a közösségbe történő bekapcsolódást és 

együttműködésre késztetik a gyermekeket. Tapasztalatokat szereznek társaik 

szándékának megértésében, a másik gyermek helyzetébe való beleélésben, az 

együttérzésben. 

A gyermekek a játék útján is ismerkednek a világgal, a tárgyak tulajdonságaival, a 

valóság jelenségeivel, eseményeivel, ezzel hatással van a gyermekek értelmi 

képességeinek fejlődésére. Fejlesztő hatását fokozzák a játékot kísérő pozitív 

érzelmek. A játékot kísérő érzelmek közlési vágyat ébresztenek a gyermekekben, 

fokozódik a gyermekek beszédkedve. A beszédkedv ösztönözi a nyelvi 

kommunikációs képesség fejlődését. 

A játékban alakulnak a gyermekek beszédkapcsolatai, beszédkedvük, szókincsük, 

beszédképességük, mondatszerkesztésük, alkalmazzák a beszédet kísérő 

metakommunikációs jelzéseket. 
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Minden intellektuális elfoglaltság magasabb szintet ér el, éppúgy a morális viselkedés 

is (engedelmesség, állandó kiegyensúlyozottság). Ha a nyugalmi vonalat, mint 

fejlődési szintet nézzük, levonhatjuk a következtetést, hogy a színvonal emelkedett. 

Egy magasabb stádiumban a munkagörbe „hajlik arra", hogy kiegyenesedjék, és 

párhuzamosan fusson a nyugalmi vonallal.  

Tehát, kimondhatjuk, hogy megállapíthatók fokok vagy átlagos típusok, amelyekben 

az individuális változások tanulmányozhatók, Az eredeti fokon a magatartás béli 

rendetlenség, a fegyelem lekötésének képtelensége uralkodik. Ebben az esetben a 

figyelem tartósan egy munkára irány az - az, a begyakorlás munkáját a nyugtalanság 

periódusa követi, ezután jön a nagymunka, majd egy nyugalmi állapot. Ettől 

fejlettebb a második fokozat, amit általában a nyugtalansági periódus eltűnése 

jellemez, s a nagy munka kontemplációval végződik. Ez az általánosító megfigyelés, a 

felfedezés, az engedelmesség periódusa. A munka magatartássá válik. 

Ezután egy általános felemelkedés következik, a fegyelmezett viselkedés jellem-

vonássá válik. E fejlődés folyamán a munkagörbe „hajlik arra", hogy kiegyenesedjen, 

és párhuzamosan fusson a nyugalmi vonallal. 

 A színvonal emelkedése összefüggésben van az intellektuális munka fejlődésével, 

összefüggésben van a belső felépítéssel, a személyiség organizációjával. A morális 

rend kialakulásáról van szó: kiegyensúlyozottságról, fegyelemről. Önuralomról az 

engedelmességben és különböző más cselekedetekben. 

Ha a munka magatartássá vált, az intellektuális színvonal nagyon gyorsan emelkedik, 

és a szervezett rend a jó viselkedést is magatartásul választja. Ekkor a gyerekek 

rendben, kitartóan és fegyelmezetten dolgoznak, türelmes, természetes módon. 
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A tartós munka nyugodt lesz, mint a lélegzés ritmusa, és ez a szervezetnek is 

optimális. 

A súlypont, a személyiség felépítésének közepe a szabad munka volt, amely megfelel 

a belső élet természetes szükségleteinek. Ezzel a szabad, intellektuális munka a 

belső fegyelem alapjának bizonyult.  

A „Gyermekek Házá"-nak fő eredménye az, hogy elérte a gyerekek fegyelmét. 

Ez a belső szervezettség egy különleges karaktert kölcsönöz nekik, ami feltétlenül 

szükséges ahhoz, hogy cselekedeteik szabad gyakorlatát, a további életkornak 

megfelelő képzettség megszerzéséhez, folytassák. 

A fejlődési fokozatok a Montessori pedagógia szemszögéből 

I. 0-6 éves korig terjedő időszak 

 A felépítés kora, Montessori ezt az időszakot még két időszakra osztja fel: 0-3 és 

3-6 éves korig. 

0-3 éves kor 

Az érzéki benyomások tudatlan gyűjtése a járni tanuláshoz, a beszédhez és a 

rendhez (abszorbeálló lélek) 

 1. Mozgás: Járni tanulás 

     2. Rend: Hogy a fent említett életkorban a szenzibilitás jelentőségét 

érzékeltessem, Maria Montessori: „A gyerekek mások" c. könyvéből 

választottam ki egy idézetet „Egy másik eset főszereplője egy másfél 

éves gyerek volt, és a jelenetben én is aktívan részt vettem. Egy kis 

társasággal Nápolyban voltunk, s Nero barlangján akartunk átmenni. 

Köztünk volt egy gyerek, aki tulajdonképpen túl kicsi volt ahhoz, hogy 
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ezt a hosszú, földalatti utat gyalog tegye meg. Valóban, a gyerek egy 

mérföld után elfáradt, anyja a karjába vette.  

 De ő is rosszul becsülte fel erejét. Melege lett, és megállt, hogy 

levegye kabátját, és a karjára tegye. Amikor ismét fel akarta venni a 

gyereket, az elkezdett sírni, és egyre hevesebben ordított. Hiába 

fáradozott az anyja, nem tudta megnyugtatni. Ű is kimerült volt, s 

egyre idegesebb lett. A gyerek sírása az egész társaságot zavarta, s 

megpróbáltak segíteni az anyának. A gyerek tehát kézről kézre 

vándorolt, s egyre idegesebb lett. Mindenki megpróbálta 

megnyugtatni őt, ami még inkább rontotta a helyzetet. Nem maradt 

más hátra, az anyja ismét magához vette. Addigra azonban a hangulat 

már odáig romlott, hogy a helyzet reménytelennek tűnt. Ezen a ponton 

közbeavatkozott a vezető, és férfias energiájával erős karjaira vette 

a gyereket. A gyerek reakciói rendkívül hevesek voltak. Arra 

gondoltam, hogy az ilyen reakcióknak mindig pszichológiai okaik 

vannak, amelyek a gyerek érzékenységével vannak összefüggésben, 

tehát eldöntöttem, hogy megpróbálok tenni valamit. Odaléptem az 

anyához, és azt mondtam: „Megengedné, hogy felsegítsem a 

kabátját?" Megütközve nézett rám, hiszen melege volt, de 

tanácstalanságában engedelmeskedett nekem. A gyerek azonnal 

megnyugodott, abbahagyta a sírást, és többször elmondta: „Topalda", 

ami körülbelül annyit tesz: „vállra", tehát az anyának a kabátot a 

vállán kell hordania. Olyan volt a gyerek, mintha azt gondolná: „Végre 

megértettek!" Kinyújtotta a kezét az anyja felé, ránevetett, a túra 

hátralevő része pedig teljes békében telt el. A kabát a gyerek szerint 

azért van, hogy a vállon hordják, nem pedig a karon, mint egy 
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hasztalan rongyot. Ez, az anya személyiségében megmutatkozó 

rendetlenség, kínos konfliktust okozott a gyerek lelkében. 

Ez a példa mutatja, hogy a gyerek a külső rend által eljuthat a belső rendhez.  

Ezt a struktúrát tartsuk fenn és rendben, például a tönkrement játékokat javítsuk 

meg, vagy rakjuk félre. A játékokat a gyerek számára elérhető helyen tartsuk, a 

tükrök a gyerekszobában, a fürdőszobában vagy máshol a gyerek magasságának 

megfelelő helyen legyenek. 

3. nyelv: A gyereket ebben a korban elegendő aktív nyelvbenyomás kell, hogy érje, 

például: párbeszédek, gyermekdalok és gyermekversek. Egy idézet Maria 

Montessori: „A kreatív gyerek" c. művéből: „Ahhoz, hogy a gyerek 

megtanulja a nyelvet, olyan emberek között kell élni, akik beszélnek, 

különben nem lenne képes beszélni." 

A Montessori pedagógiai alapjainak beemelése a bölcsődei életbe.  

 Mindennapi élet gyakorlataiból 

 Érzékelésfejlesztés 

 Szenzomotoros torna-nagymozgás előkészítése 

 Angol nyelvi nevelés alapjainak beemelése  

 Művészeti és anyanyelvi nevelés –zenei nevelés lehetőségének biztosítása 

A kisgyermeknevelők is elvégezték a Montessori alaptanfolyamot, így ezen 

tevékenységek napi szinten jelen vannak a csoport életében. 
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1. számú melléklet 
235/1997.(XII.17.) Kormányrendelete a Gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

IX. számú adatlap 

A gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekről  

(Gyvt. 139. §) 

A nyilvántartásba vétel időpontja:  

1. A személyes gondoskodás formája:                                                            5. Határozat: 

     □    gyermekjóléti szolgáltatás                                                                            Határozatot hozó szerv neve:  

          □    gyermekek napközbeni ellátása 

     □    gyermekek átmeneti gondozása                                                                  Határozat száma:  

                                                                                                                                  Kelte:  

2. A gyermek személyi adatai:                                                                               Jogerős:               

    Név: 

    Születési hely                                                                                                    6. A gondozási/térítési díj adatai: 

    idő:                                                                                                                         Fizetésre kötelezett neve:          

   Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):                                          A díj összege:  

   Anyja neve:                                                                                                             Díjfizetés kezdete:  

   Lakóhely:                                                                                                                Vége:  

   Tartózkodási hely:                                                                                                   A hátralék összege:  

                                                                                                                                   Végrehajtási intézkedés időpontja:  

3. A törvényes képviselő személyi adatai: 

   Név:                                                                                                                     7. Normatív étkezési kedvezményt igénybe vett: 

          Születési hely                                                                                                           50% 

          idő:                                                                                                                           ingyenes 

   Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):                                        8. A felülvizsgálat adatai: 

   Anyja neve:                                                                                                              A felülvizsgálatot végző szerv neve 

   Lakóhely:  

   Tartózkodási hely:                                                                                                    Ideje:  

                                                                                                                                    Eredménye:  

4. A szülők személyi adatai:                                                                                    Ideje:  

                                                                                                                                    Eredménye:  

   Anya neve:                                                                                                                Ideje 

   Születési hely                                                                                                            Eredménye:  

   Idő: 

  Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):                                           9. A megszűnés adatai: 

  Anyja neve:                                                                                                                 Határozat száma: 

   Lakóhely:                                                                                                                    Kelte:  

   Tartózkodási hely:                                                                                                      Jogerős: 

 

  Apa neve:                                                                                                               10. Hatósági kötelezés nélkül igénybe vett                                                                                 

  Születési hely, idő:                                                                                                      szolgáltatás megszűnésének 

  Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett):                                               Időpontja:  

  Anyja neve:                                                                                                                 Oka: 

  Lakóhely:  

 Tartózkodási hely:                                                                                                          Dátum: 

 

                                                                                                                                        Kitöltő aláírása: 
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2. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Amely létrejött ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….,(szü

lő neve, születésének helye, ideje, lakcíme, anyja neve, személyi igazolvány száma) mint 

kérelmező, és a Maria Montessori Alapítvány (1214 Budapest, Akácfa u. 20.) részéről Hierholczné 

Faragó Tünde fenntartó, valamint a Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde (1214 

Budapest, Akácfa u. 20.) részéről Szabóné Haulik Judit intézményvezető között az alábbi 

feltételek mellett: 

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

…………………………………………………………………………………………..(gyermek neve, születésének helyed, 

ideje, lakcíme, TAJ száma) gyermek várható bölcsődei ellátása 20…………………………….. –tól/től a 

gyermek 3. életévének betöltéséig, illetve a bölcsődei nevelési év végéig (augusztus 31-ig) tart. 

Ezen idő alatt a gyermek a bölcsőde által nyújtott alapellátásokra jogosult. 

 A bölcsődei ellátás megszűnik: a jogosultsági feltételek megszűnésével; szülő vagy törvényes 

képviselő kérelmére; ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli 

figyelmeztetése ellenére sem tartja be; a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell 

szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem 

gondozható; illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését; a 

bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte. 

A bölcsődei ellátásért a szülő havi rendszerességgel fizeti a gyermek étkezési díját. A napi térítési 

díjat a szülő minden hónapban az intézményvezető által előre jelzett időpontban fizeti be. A 

gondozásra külön személyi térítési díjat nem állapítunk meg. A személyi térítési (étkezési) díj 

összegét a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A megállapodás keretében a törvényes képviselőjeként nyilatkozom arról, hogy a Gyvt. 33§ (2) 

bekezdésében meghatározott –alábbiakat tartalmazó- tájékoztatást megkaptam. 

a) az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

b) az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról, 
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c) az érték és vagyonmegőrzés módjáról, 

d) az intézmény házirendjéről, a napirendről, 

e) panaszjog gyakorlásának módjáról, 

f) a fizetendő térítési díjakról illetve gondozási díjról, 

g) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról. 

Mint az ellátásra jogosult szülője, kötelességem az intézményi nyilvántartásokhoz szükséges 

adatokról és az azokban történt változásokról információt szolgáltatni. 

Az intézményben folyó gondozó- nevelő- oktató munkáról és az a-g pontban felsoroltakról a 

szóbeli tájékoztatást tudomásul veszem.  

Budapest, 20……………………………….. 

 

………………………………………………………                                      ……………………………………………………… 
   Szülő vagy törvényes képviselő                                                      Szabóné Haulik Judit 
                                                                                                             Intézményvezető 
 

……………………………………………………… 
Hierholczné Faragó Tünde 

Fenntartó 
 

Jogszabályi héttér: 
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 32.§ (5) b) és (7) bekezdése 
értelmében: 
(5) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének - az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel - a megkezdése 
előtt, valamint az utógondozói ellátás igénybevételének megkezdésekor  
b) egyházi fenntartó által fenntartott (a továbbiakban: egyházi fenntartású) és nem állami fenntartó által 
fenntartott (a továbbiakban: nem állami fenntartású) szolgáltató, intézmény esetén a fenntartó vagy az 
általa megbízott személy a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. 
(7) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza 
a) az ellátás kezdetének időpontját, 
b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 
c) a gyermek, fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját, 
d) a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítésidíj-fizetési 
kötelezettséggel jár, 
e) az ellátás megszüntetésének módjait, 
f) a gyermek és törvényes képviselője, valamint a fiatal felnőtt személyazonosító adatait, 
g)

 
az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében 

meghatározott tájékoztatás megtörténtéről. 
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 33§ (2) bekezdése. 
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3. számú melléklet 

BÖLCSŐDE FELVÉTELI KÉRELEM 
 
Iktatószám: …………………….…………………………. Felvételt nyert: ………………………………………………….. 
részlegbe. 
A kérelmezett gyermek neve: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Születési hely, év, hónap, nap: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Lakcím (irányítószámmal): 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Szülők adatai Apa Anya 

Név:   

Elérhetőségi telefonszám:   

Szülők:          együtt élnek                             nem élnek együtt                      (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 

Lakcím:  

ha nem élnek együtt:   

 
18 év alatti testvérek neve:                            Születési éve:                            Hol vannak elhelyezve: 

                                                                                                                                          (Bölcsőde, óvoda, iskola) 
 

1……………………………………………            …………………………………………        …………………………………………… 

2……………………………………………             ………………………………………..       …………………………………………… 

3……………………………………………             …………………………………………       ………………………………………….. 

Bölcsődei felvételt kéri: …………………………………………. –tól 

 
A kérelmezett gyermek jelenleg hol van elhelyezve? 

1. GYED-en lévő anyával otthonában .………………………………………………………………………………….. 
2. GYES-en lévő anyával otthonában……………………………………………………………………………………… 
3. Bölcsődében, hol……………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Részesül-e a gyermek után rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben?       igen      nem 
5. Az anya munkába állásának várható időpontja: ……………………………………… főfoglalkozásban 
                                                                                                                                      részfoglalkozásban 
 
Kitöltés dátuma: 
Budapest, 20…………………………. 

 
………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 
                          aláírás                                                                                            aláírás 
                            apa                                                                                                  anya 
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LAKÁS ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEK 
 

Szociális helyzet: lakás: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Egyéb észrevétel: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Gyermekeknél veszélyeztetettségi ok: 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Gyermekorvosi vélemény a 15/1998/IV.30/NM. 39§(1) bekezdés alapján: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gyógyszerérzékenység, egyéb allergia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Budapest, 20…………………………. 
 
 
………………………………………………………..                                                
……………………………………………………….. 
            körzeti gyermekorvos                                                                                           védőnő 
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4. azámú melléklet 

 
ktsz.:  

HATÁROZAT 

 

Tisztelt Szülők! 

 

 

Értesítjük Önöket, hogy ………………………….…………………………. nevű gyermekük a 

20../20..-ös nevelési évtől felvételt nyert az intézményünkbe. 

 

 

 

Budapest, 20…..……….………… 

 

 

 

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

                                                                                                       Intézményvezető 

 

 
 
 
 
 

 


