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Az Oktatási - Ifjúsági és Civilszervezetekért Felelős Bizottság 2020. január 28-án /kedden/ 

16,30 órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Képviselői iroda 

 

 

Napirendi javaslat: 
 

 
1) A Bizottság véleményezési feladatai (szóbeli előterjesztés). 

Előadó: bizottság elnöke 

 

2) Sportkoncepció elfogadása (szóbeli előterjesztés). 

Előadó: bizottság elnöke 

 

3) Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása. 

Előadó: bizottság elnöke 

 

4) A bölcsőde szakmai programjának és SZMSZ-ének elfogadása. 

Előadó: bölcsődevezető 

 

 

Cserkeszőlő, 2020. január 27. 

 

             

 Gyóllai László sk. 

  bizottság elnöke 

    

   



3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.01.31. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.01.27. 

 
Készítette:   
Gyóllai László képviselő, oktatási bizottság elnöke 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gyóllai László képviselő, oktatási bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 



ELŐTERJESZTÉS 

Cserkeszőlői Civil Szervezetek anyagi támogatásának elfogadására 

 

 

A 2019-ben kapott támogatásról a civil szervezetek elszámoltak. 

 

A 2020-as évben az Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság az alábbi 

igényeket támogatja: 

1. Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület  465.000, - Ft 

+ Vöröskereszt Cserkeszőlői Alapszervezete  

2. Na Laoch Dall Hungary Íjász Klub 300.000, - Ft 

3. Cserkeszőlői Sportegyesület 

a. Labdarúgás 1.850.000, - Ft 

b. Asztalitenisz 150.000, - Ft 

4. FICSAK Cserkeszőlő Alapítvány 300.000, - Ft 

5. Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület 400.000, - Ft 

6. Községi Polgárőr Egyesület 900.000,- Ft 

7. Cserkei Motorosokk Egyesülete 700.000,- Ft 

 

Cserkeszőlő, 2020.01.27. 

 

 Gyóllai László sk. 

 bizottság elnöke 



4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
A bölcsőde szakmai programjának és SZMSZ-ének elfogadása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.01.31. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.01.22. 

 
Készítette:   
Gulyásné Czeczon Veronika bölcsőde tagintézményvezető 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gulyásné Czeczon Veronika bölcsőde tagintézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság X  

 
 
 
 
 



 

4/2020 

Cserkeszőlő Község Képviselő Testülete  

részére 

Tárgy: P.S. ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde  Működési Engedélyéhez dokumentációk bírálása 

 

                             Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület! 

 

 Alulírott, Gulyásné Czeczon Veronika P.S. ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde  tagintézmény  vezetője 

fordulok Önökhöz.  

 Ezúton kérem szíveskedjenek a februári Testületi ülésre  napirendi pontonként  felterjeszteni. 

P.S ÁMKCserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde Szakmai Program véleményezését,  elfogadását. 

P.S.ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde SZMSZ véleményezését,  elfogadását mellékleteikkel .  

 

Tisztelettel: Gulyásné Czeczon Veronika 

                      bölcsőde tagintézmény vezető 
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Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 
Cserkeszőlő „Szőlőszem” Bölcsőde 

5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál utca 3.sz. 
Telefon: 

 
Fenntartó: Cserkeszőlő Község Önkormányzat  

 
E-mail: cserkebolcsi5465@gmail.com 

 
                                                                                            Készítette: Gulyásné Czeczon Veronika 
 

Szakmai Program 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

Bölcsődéről röviden 
 
 

 
 
 Cserkeszőlő 1952. január 1. óta önálló település. Fiatal községünk elmondhatja, hogy  
hosszú ideje felkarolja a kisgyermek mellett munkát vállaló anyukákat. 1953.-ban  Szabó 
Béla Dűlőben megnyílt a bölcsőde, igaz évekig időszakos nyitva tartással működött.  A 
nők munkavállalási lehetősége emelkedett, így 1970-től a bölcsőde egész évben 
szolgáltatást nyújtó intézménnyé alakult át.  Évek előrehaladtával a fürdő dinamikus 
fejlődésének, valamint turisztikai szolgáltatásoknak köszönhetően, egyre több család 
építkezett községünkben, akik munkát is találtak helyben vagy az ingázást választották. 
Gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen, 1990 áprilisban  Bölcsőde és 
Közétkeztetési Konyha frekventált helyre költözött. A gyermek intézmények egy 
tömbben helyezkednek el. Az elmúlt időszakban a demográfiai hullám növekedést 
mutat. Környező települések lakosai szívesen válasszák községünkben található 
munkahelyeket, illetve oktatási intézményeket. A Közétkezési konyha és a Bölcsőde 
terület hiánnyal és korszerűsítési feladatokkal szembesült. A fenntartó új bölcsőde 
építési pályázatra jelentkezett, melyet elfogadtak és megépült az új „ Szőlőszem 
Bölcsőde”. 
 Gyermekek előírtaknak megfelelő nagyságú játszókertben, hangulatos, hívogató 
játékokkal tudnak az udvaron játszani. A csoportszobák világosak, kellemesek. Tárgyi és 
személyi feltételek megfelelnek a törvényben meghatározottaknak. A Közétkezési 
konyha készíti az ételeket és a bölcsőde tálaló konyháján keresztül kerül a gyermekek 
asztalára. 
 A Bölcsődénkben  28 gyermek  ellátását tudjuk biztosítani.    
  
   
 
 
                      
A bölcsőde munkáját és szakmai programját meghatározó jogszabályok, 
irányelvek 
 
  Programunk elkészítésekor az alábbi törvényi szabályoknak tettünk eleget: 
 

− az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, 

− az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

− a 15/1998. (IV.30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 



gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

− 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek  
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, 

− 369/2013(X.24.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről, 

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

− a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai módszertani levél (NRSZH,2012) 

− 1992/XXXIII. Törvény a közalkalmazottakról szóló jogállásról 

− SZCSM. 257/2000. ( XII.26.) Kormány rendelet 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    Bölcsődei felvétel rendje 
      
    A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának 
egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetestől a 3 év korú gyermekek 
szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.  
Ha gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási- nevelési év végéig maradhat a 
bölcsődében.1997. évi XXXI. törvény értelmében amennyiben a gyermek még nem érett 
az óvodai nevelésre a 4. életévének betöltését követő aug. 31.ig nevelhető és gondozható 
bölcsődében. A bölcsőde végezhet SNI igényű gyermekek gondozását is a gyermek 6 
éves koráig. Gyermekvédelmes vagy hátrányos helyzetű gyermekeket, akik kérik a 
bölcsődei ellátást, valamint a jegyző határozata alapján fel kell venni, az Önkormányzat 
által igazolt határozattal.  
 
 Intézményünk ellátását igényelheti Cserkeszőlő község területén és Kunszentmárton 
kistérség területén életvitelszerűen élő szülő gyermeke részére. 
 
 Bölcsődei férőhely száma 28 fő.  
 
 A szülő felvételi lapon jelzi, hogy mikortól kéri gyermeke felvételét. Felvételkor a szülő 
munkáltatói igazolással bizonyítja foglalkoztatottságát azon szereplő dátumtól számított 
2 hét múlva vehető fel gyermeke.  



Beiratkozáskor kérjük a TAJ kártyájának fénymásolatát, lakcím kártya fénymásolatát és 
születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát, mellette nyilatkozik, hogy hozzájárul a 
fénymásoláshoz és egyben hatósági ellenőrzéskor bemutatható, nyilatkozik 
adatváltozások bejelentéséről, valamint, a bölcsődei ingyenes étkezésnek, hogy 
jövedelme nem haladja meg a törvényben rendelkezett összeget. Kitölti a szülő és 
intézmény vezető a szolgáltatásról szóló Megállapodást jelezve, hogy körülbelül meddig 
igényli a szolgáltatást a szülő. Átadja a gyermek orvos által kiadott igazolást, hogy 
közösségbe mehet gyermeke. A szülő tudomásul veszi, hogy betegség esetén jelzi 
gyermeke hiányzásának okát és várható idejét visszajövetelének. Orvosi igazolással 
hozza vissza a közösségbe. Felvételi könyvbe való bejegyzés megtörténte után 
házirendet átveszi, az abban foglaltak szerint követi a bölcsőde életét.  Amennyiben az 1 
főre eső jövedelem meghaladja a 6. melléklet 328/2011.( XII. 29.) Kormány rendeletben 
leírtat akkor térítési díjat fizet a gyermeke után az eltartásra kötelezett személy.  
Tagintézmény vezető tájékoztatja, hogy az intézményben Érdek-képviseleti Fórum 
működik, valamint tudatja, hogyan érhető el a Gyermekjogi képviselő. Tudatja, hogy az 
intézményben adott gondozási évben kell-e gondozási díjat fizetni a szülőnek.  
Tájékoztatja, az intézmény játszó udvara és bejárata riasztóval felszerelt rész, 
hangsúlyozva, hogy az épület valamint, eszköz megóvása céljából lett felszerelve.  
 
                                                
   
Szolgáltatásról szóló tájékoztató. 
 
  A szolgáltatásról a község honlapján lehet tájékozódni.  
 Személyes látogatással informálódni lehet.  
 
    
 Beíratott gyermekek szüleivel személyesen, napi átadás-átvételkor  információt  
cserélünk. Mellette amillben és üzenő füzetben tudunk tájékoztatást adni.  
 Tapasztalataink azt mutatják a személyes (szóbeli ) kommunikáció a legbiztosabb 
forrás.  
Csoportot érintő tájékoztatást a fali újságon tesszük meg.  
 

 
 
 

A Bölcsőde szervezeti tagozódása. 
 
 A bölcsőde feladata a gyermekek gondozása és nevelése.  
A szervezeti egység szakmai vezetője a bölcsőde vezető,  
 - tagintézmény vezető - helyettes, 
 - őt követik kisgyermekgondozó, -nevelők, 
 -bölcsődei dajkák, 



-melegítő konyhai dolgozó.     
 
 
 
  
                                                         bölcsőde tagintézmény  vezető 
                                                         bölcsőde vezető - helyettes  kisgyermeknevelő 
 
                 kisgyermeknevelők 
                                                                                                bölcsődei dajkák 
                                                                                                konyhai dolgozó 
                                                                     
 
 
Feladatkörök: 

- bölcsődevezető: 
gazdasági és szakmai irányítás, vezetés, ellenőrzés, gyermekek gondozása 
nevelése. 

- Bölcsődevezető-
helyettes mindazon feladatok, amivel megbízza a tagintézmény vezető, vezetői 
jellegű feladatokkal,  bejárásokon való részvétel, gyermekek gondozása és 
nevelése 

- kisgyermekgondozó 
nevelő: a gyermekek gondozása nevelése 

- bölcsődei dajka: 
gyermekfelügyelet, kisgyermeknevelővel együttműködés,  tiszta higiénikus 
környezet, eszközök biztosítása.  

- Melegítő konyhai 
dolgozó: a közétkeztetési konyha által készített ételek szakszerű kezelése, illetve 
befejezése, tálalása, valamint a  konyhai  terek szakszerű tisztán tartása.  

 
 

A bölcsőde gondozás-nevelés szakmai alapprogramja 
 

- az általános emberi, 
etikai alapelvek 

- az ENSZ egyezmény a 
gyermek jogairól című dokumentumban rögzítettek 

- a pszichológiai és 
pedagógiai kutatások eredményei  

- a 0-3 éves életszakasz 
meghatározó szerepének elismerése 



- a bölcsődei gondozás-
nevelés története alatt felhalmozódott értékek 

- a bölcsődei ellátás 
nemzetközileg elismert gyakorlata figyelembe vételével határozza meg a 
bölcsődékben folyó gondozó-nevelő munka szakmai alapelveit, melyek 
érvényesek a szolgáltatásokra is, a sajátosságaiknak megfelelő kiegészítésekkel. 
 
Ezeknek az elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a 
bölcsőde gondozó-nevelő munkájának minimum követelménye. 
 
 
 

 
Minőségpolitika 

 
 
Családbarát intézményként biztosítani szeretnénk a gyermekek számára az 
életkoruknak, fejlettségüknek, egyéni szükségleteiknek megfelelő érzelmi, 
értelmi, mozgásfejlődést, biztonságos környezetet, és lehetőséget adni új 
tapasztalatok gyűjtésére, felfedezésére, más gyermekekkel való 
kapcsolatteremtésre, örömteli játékra. 
 
 

Pedagógiai hitvallás 
 

 
- A 

bölcsőde nevelő, gondozó munkájának alapja a humanista érték. 
- A 

„szeretet pedagógiája”, melyet a gondoskodás és törődés, a feltétel nélküli 
elfogadás a felelősség, valamint a másik megismerésének igénye jellemez.  

 
 
„Szeretni okosan kell –mindig a gyermek 

természetéhez és életkorához igazodva.” 
   Ranschburg Jenő 

 
 

- A gyermeket tisztelet és megbecsülés övezi, fontosnak tartom a másság 
elfogadását és elfogadtatását. 

- A gyermekek számára megteremtett szeretetteljes, biztonságos, családias 
légkörben minden gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megtapasztalhatja 
az önfeledt szabad játék örömét, élmény és fantáziavilága gazdagodhat. 

 
 

Gondozás-nevelés alapelvei 
 



 
Jelen Szakmai Program „Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” 
figyelembe vételével készült. 
 
- 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 gondozásában és nevelésében. 

 
- A gyermeki személyiség tiszteletének elve 

 
A gyermeket –mint fejlődő személyiséget- a kisebb körű kompetenciából fakadó 
nagyobb segítség igénye ráutaltsága miatt különleges végelem illeti meg. 
A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és érték teremtő folyamat, amely a 
gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális kognitív 
kompetenciák fejlődésének segítségére irányul, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok tiszteletben tartásával. 
 
 
 
 
 
 

- A nevelés és gondozás egységének elve 
 
A nevelés és gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a 
gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik. A 
nevelés helyzeti lehetőségei nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 

 
- Az egyéni bánásmód elve 

 
A gondozó 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 biztonság és a stabilitás elve 

 
A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandóságával (saját kisgyermek 
nevelő rendszer) adunk biztonságot, mely alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó 
szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságból egyes mozzanatok 
egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetősége stabilitást, 
kiszámíthatóságot eredményez a napi események során. Növeli a gyermek 
biztonság érzetét. 
 

 



 
 

- Az aktivitás az önállósulás segítésének elve 
 
A gyermek ösztönzését, megnyilvánulásainak elismerő támogatását az 
igényekhez igazodó segítését fontosnak tartom. A biztonságos és tevékenységre 
motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése a próbálkozásokhoz 
elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, vélemények figyelembe 
vétele, kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása.  
 

- Az egységes nevelő hatások elve 
 
A nevelés érték közvetítés, értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében 
fontosnak tarom, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek a gyermek 
elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő 
fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, 
öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető értékek, erkölcsi 
normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék. Nevelői gyakorlatukat 
egymáshoz közelítsék. 

 
- Egészségvédelem az egészséges életmód megalapozása 

Játék helyzetekben történik. Illetve mese  választáskor is tudjuk érdeklődésüket erre 
irányítani.  
 

- Érzelmi fejlődés és szocializáció segítése 
Napirendünk kapcsán bármely gondozási – nevelési  szituációban alkalmazzuk.  Társas 
kapcsolatok , játékok  kapcsán életszerűen tapasztalják gyermekeink, köszönhetően az 
odafigyelő folyamatos kisgyermeknevelő jelenlétnek.  

 
- A megismerési folyamatok fejlődésének segítése  a bölcsődei élet 

megszervezésének elvei 
Nagy segítség az évszakokra lebontott munkaterv, mert játékosan, kreatívan, tudunk 
érdeklődést fenntartani munkánk során. Társul hozzá a mondókázás, éneklés, 
testmozgás. Napi szinten azonos időben más- más alkotási tevékenység mellett 
tapasztalhatnak a gyermekek és napról napra látható fejlődésen mennek át.  
 
 
Összefoglalva a bölcsődei élet során önállóságra  való neveléssel erősödhetnek meg az 
óvodába induló gyermekek.  
 
 
 
Kapcsolat a szülőkkel  
  
A bölcsődei nevelésünk-gondozásunk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve 
szolgálja a gyermek fejlődését. 
A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek 



fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei 
nevelésünk- gondozásunk kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek 
nevelésében.  
A korrekt partneri együttműködésünk feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a  
hitelesség, a személyes hangvétel (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, 
az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos 
kommunikáció, az információ megosztása.   
Szülők számára biztosítunk egyéni beszélgetésekre lehetőséget, valamint 
kezdeményezzük a csoportos szülői beszélgetéseket.  
A gyermekátadóban különböző módon újságcikkek pszihológusok munkái vannak 
kihelyezve.  
 
Kisgyermeknevelőink a gyermekek fejlődését és érzelmi útját nyomon követeik ( még 
óvodás korban is).  
 
Családlátogatás célja 
 
A családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek otthoni környezetben 
való megismerése, ezért lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás 
megkezdése előtt kerül sor. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő 
bővebben informálódjon a bölcsődei életéről, jobban megismerje azokat a 
kisgyermeknevelőket akikre gyermekét bízza. 
  
A szülői beszélgetések kisgyermeknevelők részvételével a csoportba járó gyermekek 
szüleit foglalkoztató nevelési témáról szólnak. A problémák megosztása, egymás 
meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. 
 
Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás 
  
A szülővel történő fokozatos beszoktatással a családdal való együttműködést helyezzük  
előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti 
az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelők között 
fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének 
elfogadásában. 
 
 
 
Saját gondozónő”- rendszer 
  
A „saját kisgyermek-nevelő”- rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport 
gyermekeinek egy része (5-6 gyermek) tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A nevelés-
gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, 
törzslapját, naplóját, tartja számon az újabb fejlődési állomásokat 
 
Gyermekcsoportok szervezése  
  
A bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg. Ennél magasabb  
létszám szakmailag nem fogadható el, a megengedettnél több gyermek nem csupán 
ellátási problémát jelent a kisgyermeknevelőnek, hanem nagyobb a zaj a csoportban, 



valószínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az alkalmazkodás a gyermekek 
számára, kevesebb a lehetőség az egyéni bánásmódra.  
A gyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a gyermekcsoportba 
járjon.  
  
 Sajátos nevelési igényű gyermek gondozása-nevelése  
  
A Pedagógiai Szakszolgálat alapján, illetve hivatalos szakember igazolása alapján  
felvételt nyert sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása-nevelése bölcsődénkben 
teljes integrációban történik, ami azt jelenti, hogy csoportunkban a nem SNI gyermekek 
mellett egy vagy két sajátos nevelési igény gyermek helyezhető el. 
 
 
 
Napirend  
  
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirendünk a gyermekek igényeinek,  
szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak 
megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a 
kiszámíthatóságot, az aktivitás és önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes 
gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető 
rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon 
a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. 
 
A folyamatos gondozáson belül az egymást követő eseményekkel (tisztálkodás, étkezés,  
alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtjük meg – s egyben kiiktatjuk a  
felesleges várakozási időt.  
  
  
 A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel  
  
A bölcsődénk kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül  
A kistérségben, megyében működő bölcsődékkel, és a hálózat fontos intézményeivel, 
szakmai központjaival a regionális módszertani bölcsődével, melyeknek feladata a 
bölcsődék szakmai működésének segítése és folyamatos figyelemmel kísérése.  
 
 
 
 
Bölcsőde és óvoda kapcsolata   
 
A két intézmény között fontosnak tartjuk, olyan tartalmas, jó kapcsolat kialakítását, 
amely a kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak 
megismerését megértését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő 
mentesebbé válik.  
Meseszínház, bábszínház, zenés műsor, intézménylátogatás. 
 
Bölcsőde és Iskola kapcsolata 
 



Bölcsődénk a helyi Általános Iskola Egészségnevelés programjához a helyi védőnő által 
szervezett és megtartott oktató jellegű programjain keresztül kapcsolódik. Ennek 
keretében az iskoláskorú gyermekek megismerkedhetnek a csecsemő gondozás 
rejtelmeivel, szakmai anyagokat és tárgyi feltételeket biztosítunk részükre. 
 
Egyéb kapcsolatok  
 
A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat 
alakítunk ki mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba 
kerülnek, kerülhetnek, többek között: Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, 
Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, 
 Nevelési Tanácsadó Szakszolgálat,  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai-Tanulási 
Képességeket Vizsgáló Szak. és Rehabilitációs Biz. 
 
A bölcsődei gondozás-nevelés főbb helyzeti 
  
A nevelésünk-gondozásunk valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki  
harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel 
való harmónia is, ezért a nevelésünk-gondozásunk valamennyi 
helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára ahhoz, hogy 
érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen 
személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon 
optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. 
 
  
Gondozás   
  
Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges célja  
a gyermek testi szükségleteinek kielégítése.   
A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek  
csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége 
legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató 
segítségét.  
A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást.  
  
Játék  
  
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és  
befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést.  
A kisgyermek-nevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) 
biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült nyugodt 
játéktevékenységet, a kreativitást. 
 
  
Mondóka, ének 
  
A bölcsődénkben sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a  
környezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes ének- és 



beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és 
ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. Az ismétlődések, a 
játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. 
  
 
 
 
 
Vers, mese  
  
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd,  
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a 
ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. 
A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a 
kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A 
gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzésére más 
helyzetekben nincs lehetősége. 
 
 
 Alkotó tevékenységek   
  
Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az 
önkifejezés, az alkotás – nem az eredmény 
 
A kisgyermek -nevelő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a 
gyermek  
pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a 
gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az 
alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlésre gyakorolt hatások 
érvényesülését.  
  
  
Mozgás  
  
Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A  
mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást.  
Mind a szobában, mind az udvaron biztosítani szeretnénk a gyermekek számára minél 
nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a 
mozgást és egyes mozgásformákat. Hangsúlyt fektetünk szakszerű mozgást fejlesztő 
játékok beszerzésére és azok szakszerű használatára.  
Ezáltal fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. 
 

A játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása.  
Fontos szempont, hogy a környezetünk balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat  
kiküszöböljük. Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál 
nagyobb örömüket lelik a játékban. 
Csecsemőknek olyan játszóhelyet biztosítunk, amely védett, de elegendő hely áll  
rendelkezésre, pl.: hempergő, elkerített szobasarok.  
A nagy mozgásos játékokra a szabadban, udvaron, teraszon több lehetőség adott, mint  



szobában. A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finom mozgását és a nagy 
mozgásokat is fejlesztik. A szobában is szükségesek nagy mozgásos játékok. Használaton 
kívüli csoportszobánkban tartunk télen mozgást fejlesztő foglalkozásokat.  
 
Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív 
részvétel a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget 
  
  
 
Tanulás  
  
A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, ill. tevékenységbe  
ágyazottan történik.   
A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés.   
A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a  
felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció.  
A tanulás formái:  
utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermek-nevelő és gyermek 
interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. 
 
A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek  
fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és  
gyermek-gyermek interakciók.   
  
 
 
                       Sajátos nevelési igény gyermekek gondozása - nevelése  
   
  
 A kisgyermek nevelő feladata a gondozás-nevelés során, hogy a sérült gyermeket önálló  
személyiségként fogadja el. Gondozását, nevelését az egyéni igények figyelembe 
vételével végezze. 
Az alkalmazott módszerek alkalmával figyelembe veszi, hogy a sajátos nevelési  
igényű gyermeke esetében hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat, és ebben  
direktebben kell részt vennie. Figyelembe veszi, hogy ebben az esetben kevésbé építhet  
a belső motivációra.  
1. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése a bölcsődében „utazó 
gyógypedagógus” igénybevételével történik. Mellette heti rendszerességgel mondókás 
tornagyakorlatok végzése, ami elősegíti a nehezen beszélő gyermekek beszédfejlődését 
és koncentrációjukat is támogatjuk ezen mozgásos-mondókás foglalkozással. 
 
2. A bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermeknek ellátása történik másrészt úgy, 
hogy a napközbeni ellátást biztosítják számára, ugyanakkor a fejlesztést  másik 
intézményben kapja.   



 
 

Évszakokra bontva tervezzük meg programunkat: 
  
TAVASZ  
  
Az ébredő természet köszöntése: sétálás, ismerkedés a tavaszi virágokkal. 
Tavaszi hangulat megjelenése a dekorációkban a kreatív játékokban – festés, gyurmázás, 
ragasztás, stb. 
Évszakoknak megfelel mondókák, dalok, mesék, versek megismertetése.  
Húsvéti készülődés, papírlapon tojásfestés, ragasztás, stb. a gyermekekkel. 
Mese, mondóka, vers. Alkalomhoz illően díszítés. Ünnepvárás.  
Anyák napi készülődés. Ajándék készítése a gyermekekkel, virágok festése, ragasztása.  
Vers, mondóka, ének.  
Test-mozgás gyakorlatok: szobában, és az udvaron. Vonalon járás, valamint átbújás, 
guggolás, nyújtózás, átugrás, forgó tölcsér.  
  
NYÁR  
  
Díszítés az évszaknak megfelelően. Ismerkedés a gyümölcsökkel, termésekkel. 
Évszaknak megfelelő technikai munkák. Mese, mondóka, ének kapcsolódása. Nyári játék 
kertben délelőtt, délután. Testgyakorlatok délelőttönként. Padon járás, ugrás, kúszás, 
mászás, labdázás. 
 
Óvodalátogatás: Udvari játékok megismerése, Óvónővel, csoportszobával való 
ismerkedés. 
 
  
ŐSZ 
  
Ismerkedés a természettel, környezettel, az őszi gyümölcsökkel. Játék az őszi 
termésekkel, gesztenye, dió, mogyoró, toboz, makk, falevélgyűjtés, ujjfestés, 
falevélpréselés, levélfestés az őszi színekkel. Só-liszt gyurmázás. 
 
Vers, mondóka, ének, mese. Őszi hangulat megjelenítése a  
dekorációban, felhasználva a gyermekek alkotásait. Gyümölcsök a csoportban.  
 Udvaron, rossz idő esetén szobában test- mozgást fejlesztő gyakorlat sorok: csőben 
mászás, forgó tölcsér, testnyújtóztatás, karikán áthaladás, egy lábon állás, „ vízen-járás”.  
TÉL  
  
Várjuk a Mikulást, dekoráció készítése az alkalomnak megfelelően, téli versek, 
mondókák dalok, ünnepvárás. Festés ujjal, ecsettel Mikulás zsákja, csizmája kifestése 
közösen a gyermekekkel nagy és kisméretű papíron. Gyöngyfűzés, pötyikézés. 
Adventi készülődés, díszítés ünnepvárás.  
Ének, vers, mese, mondóka, zene alkalomhoz illően.  
Hópelyhek festése parafa dugóval, stb. Dekoráció készítése. Madáretető készítése, 
madarak etetése.  
Készülődés a farsangra, álarc-festés, ragasztás, stb. dekorációkészítés.  
Délelőtt farsangi mulatság. 



Időjárásnak megfelelően levegőzés az udvaron, sétálás, vagy használaton kívüli csoport 
szobában mozgást fejlesztő foglalkozás, mint ősszel. 
 
 
 
Intézményünk tárgyi feltételei 
 
A fenntartó miden szempontból támogató intézményünk fenntartásával kapcsolatban. 
Tárgyi feltételeink meg vannak. Játékaink jó minőségűek. Kellően óvjuk. Tisztán tartjuk,  
téli zord időjárástól védjük.  Tavasszal és ősszel felmérjük mivel lehet még játszani, 
esetleg le kell selejtezni és új eszközöket kell beszerezni.  
A kisgyermeknevelők alkotó munáihoz eszközök biztosítva vannak. 
A dajkák   munkájához minden feltétel és tárgyi eszköz biztosítva van.  
A  gyermekek biztonságos élelmezéséshez lehetőségek meg vannak.  
 
 
Ünnepeink 

 
 
 

Az ünnepeink rendkívül fontosak minden ember életében, a kisgyermekek életében 
különös jelentőségük van. Az ünnepek szorosabbá fűzik a családot. Családon belül 
erősítik a szeretet érzését, a együttlét örömét. Ünnepeink szervezésekor figyelembe 
vesszük, hogy ezek első sorban családi ünnepek. Az a célunk, hogy az igazi ünneplés, az 
igazi öröm otthonukban családi körben érje a gyermekeket. Felkészítjük őket az 
ünnepre. 
 

- Születésnapok megtartása 
- Mikulás házhoz jön. Ajándékot oszt a gyermekeknek. 
- Karácsony előtt meghitt karácsonyi hangulatot teremtünk. 
- Farsang alkalmával a gyermekek és a kisgyermeknevelők saját készítésű álarcba 

bújnak. Jelmezeket gyűjtünk. Zenés mulatsággal szórakozunk. 
- Áprilisban nyílt napot tartunk, hogy a szülők megismerjék a bölcsődénket. 
- Húsvétra, saját készítésű ajándékokkal lepjük meg a gyerekeket.  
- Anyák napjára az édesanyáknak gondoskodunk meglepetésről. 
- Ballagáskor szülők, nagyszülők, testvérek részesei lehetnek a nagy pillanatnak. 

 
Ezekkel a témakörökkel szeretnénk a gyermekek bölcsődei életét hangulatosabbá, 
színesebbé, tartalmasabbá tenni, hogy nyitottak és fogékonyak legyenek a külvilág 
szépségeire, vidám, boldog és tartalmas gyermekkoruk legyen.  
 
 
 Alapellátáson túli szolgáltatásaink: 
 

− „bölcsőde kóstoló” intézményvezetővel vagy kisgyermeknevelővel egyeztetve a 
szülő kérhet látogatást intézményünkbe. Ami azt jelenti, hogy a szülő 



gyermekével délelőtti szabadidős tevékenységet látogathat udvaron esetleg 
csoportszobában.   

  

− Időszakos gyermek felügyelet, mely abban az esetben működhet, ha van üres 
férőhely az intézményben.  Mindenkori Képviselő Testület rendeletben 
szabályozza esetleges térítési díját. Dokumentációs feltételeket teljesítjük.  

 
 
 A bölcsődei élet után érdeklődő szülőknek ajánlani szoktuk a délelőtti „ 
vendégséget „ ami azt jelenti, hogy a játék idő alatt betekinthetnek, tölthetnek itt 
közös játékot a beíratott gyermekekkel. Fent említett „ bölcsőde kóstoló”.  
 
 



 
A bölcsődei ellátásról, mint szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja 

 
 
Az 1997.évi XXXI. tv. 33. §. szerint a személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem 
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. A bölcsőde vezetője a gyermek 
felvételekor tájékoztatást ad a szülőnek: 

- Az ellátás tartamáról és feltételeiről. Felvétel időpontja, ellátás intervalluma, 
munkáltatói igazolás, vagy őstermelői nyilatkozat beadás, orvosi igazolás 
beszerzése. 

- Az intézmény által vezetett reá és gyermekére vonatkozó nyilvántartásokról. 
/felvételi napló, gyermek egészségügyi törzslap, az 1997. évi XXXI. Gyvt.139. §. 
szerinti nyilvántartás, megállapodás szolgáltatás igénybevételéről, a fejlődési 
napló, és a fejlődési tábla vezetéséről, Taj alapú nyilvántartás. 

- Az érték és vagyon megőrzés módjáról.  
- Az intézmény házirendjéről. 
- A fizetendő térítési díjakról.  
- Az intézmény gondozási díjról. 
- A szülő büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik a 328/2011. ( XII.29) 

Kormány rendelethez. 
 
 
              Érdek-képviseleti Fórum 
 
 A gyermeki jogok védelme minden olyan személy kötelessége, aki a gyermekek 
nevelésével,  gondozásával foglalkozik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. §. alapján a bölcsődei ellátásban 
részesülők érdekeinek védelmében az Intézmény Érdek-képviseleti Fórumot működtet. 
A fórum tagjainak megválasztása az intézménybe felvett gyermekek szülei maguk közül 
választják a jelenlévők szavazatai többségével. A megválasztott képviselő egyetértésével  
elérhetőségéről a szülőket a bölcsőde vezető tájékoztatja.  
 A szülői Fórum munkája folyamatos.  
 
 
                 Az ellátottak érdekvédelme 
 
 A szülő, az ellátással-szolgáltatással kapcsolatban panasszal élhet a bölcsődevezetőnél,  
családsegítő Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál, gyermekjóléti szolgáltatás 
igénybevétele esetén a gyermekjogi képviselőnél, valamint az Önkormányzatnál.  
 
 
   Személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos 
szabályok  
 
   A munkaviszonyban álló személynek biztosítani kell, hogy 

− A munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják. 



− Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat. 

− Munkájukat elismerjék. 

− Valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson 
számukra.  

 
 
A bölcsődében dolgozó szakemberek folyamatos szakmai felkészültségük formái 

 
A bölcsődében dolgozó a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
szakemberek továbbképzésre kötelezettek. Továbbképzési ciklusok 4 év, ez alatt az idő 
alatt 60 pontot kell összegyűjteni különböző továbbképzéseken. A képzés vizsgával 
záródó tanfolyam, személyiség fejlesztő tréning, szakmai műhely, szakmai tanulmányút. 
A tanfolyam minden továbbképzési ciklusban kötelező.  
Az intézményvezetőnek alapszintű vizsgára való kötelezettsége van 2 évente.  
Helyi továbbképzések: egy-egy téma, vagy felmerült probléma közös feldolgozása 
megbeszélése.  
Önképzés különböző szakkönyvekből. 
 
 
 
 
Dokumentáció 
 
Bölcsődénk a gyermek fejlődésénél 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, a gyermek fejlődésének segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a 
hátrányoknak és következményeinek enyhítése érdekében történik. 
A dokumentáció semmiféleképpen sem a gyermekek minősítését szolgálja. 
A dokumentációnk vezetésénél fontos szempontok: 

− tárgyszerűség 

− hitelesség  

− árnyaltság 

− rendszeresség 

− folyamatosság 
 
A dokumentációnk készítéséhez alkalmazott módszerek, és eszközök kiválasztásánál 
különösképpen tekintettel leszünk a kis gyermekek fokozott biztonság igényére. 
(Személyi és tárgyi környezet állandósága az adott helyzetnek a kis gyermek megszokott 
számára elfogadott élethelyzetekhez való hasonlósága.) 
A dokumentációnk vezetéséhez kérjük a szülők hozzájárulását, a rögzítetteket kérésre a 
szülőknek megmutatjuk. A dokumentációnk vezetésénél és őrzésénél a személyiségi 
jogokat a legmesszebb menőkig figyelembe vesszük. 
 



 
 
 
Élelmezés 
 A bölcsődei élelmezésünk során a korszerű csecsemő- és kisgyermek táplálkozási 
elveket vesszük figyelembe, úgy hogy a táplálék:  

− mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű 

− higiéniás követelményeknek megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített 

− élvezhető legyen 
Intézményünkben a korszerű táplálkozás feltételeinek tárgyi, személyi feltételei adottak. 
Az élelmezésben a HACCP rendszer működését folyamatos felülvizsgálatát 
megvalósítjuk. 
 A  főzőkonyha szintén megfelel a HACCP rendszer kritériumainak.  
Tálaló konyha HACCP rendszer követelményeinek megfelelő, kötelező dokumentációk 
vezetése megtörténik.  
Higiéniás követelményeknek megfelelünk.  
 
 
A program megvalósításának mérésére és ellenőrzése 
 

− a szülőket tájékoztatjuk a szakmai program céljairól. Felelős a bölcsődevezető 

− A szülők felől visszaérkező jelzések értékelése. Felelős a bölcsődevezető, 
bölcsődevezető-helyettes és a kisgyermeknevelők. 

− Megfigyelések végzése a csoportban elhangzó dalok és mondókák hatásáról. 
Felelős a bölcsődevezető és helyettese 

− Kérdő ívek készítése a táplálkozás témában, szülőkkel való kitöltése, majd 
értékelés. Felelős a bölcsődevezető  és helyettese 

− Folyamatosan ellenőrizzük az élelmi anyag felhasználását az új táplálkozási 
útmutató alapján. (havonta). Felelős a bölcsődevezető és helyettese 

− A munka hatékonysága és az esetlegesen a csoportban felmerülő gondozási 
problémák orvoslása és megelőzése érdekében negyedévente vagy  igény szerint 
kisgyermek-nevelői értekezletet tartunk.  
  
Szakmai programom megvalósításában arra törekszem, hogy a bölcsődei alapelvek 
érvényesülése mellett kibontakozhasson egy olyan bölcsődei gyakorlat mely az életkori 
sajátosságokat figyelembe véve biztosítja a gyermekek sokoldalú fejlődését. 
A bölcsőde, mint intézmény megtudja őrizni korosztályának megfelelő elvi és 
módszertani sajátosságát, gyermekközpontú szemléletét. 
A Szőlőszem  bölcsőde még több lehetőséget kínál a gyermekek és kisgyermeknevelők 
számára.  
Nagyszerű, hogy az új épület minden módszertani elvárásnak megfelelő. Ezzel 
megalapozza  az új jövevények többlet tárházát. Nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni a 
természet megismerésére, mivel a játszókert szépen parkosítva van. Programunk 



alapján növények megismerésére van lehetőség „Fűszerkert” kialakításával. Szeretnénk  
közeljövőben  mezítlábas ösvény létrehozását, új élményt tudjunk nyújtani.  Több 
madáretetőt tudunk kihelyezni, a madarak etetésével megtanulhatják az állatok 
védelmét és gondozását a természet megbecsülését, óvását.  Így rátudjuk vezetni  őket 
környezet védelmünkre.  
 A kisgyermeknevelők részére verseny szellem alakul ki. Ösztönözni fogja őket, hogy 
még jobban teljesítsenek, kötelező szakmai képzéseken túl önképzésre még több időt 
szánjanak.  
Köszönöm együttműködésüket munkatársaimnak, bízom a kisgyermeknevelők  
elhívatottságában, szellemi és fizikai képességükben.  
  
 
 
                 Tisztelt Polgármester úr és Képviselő Testület!  
 
                  Kérem vitassák meg és bírálják el Szakmai Programomat!  
 
 
 
                                                                                  …............................................................ 
                                                             Tisztelettel: Gulyásné Czeczon Veronika 
                                                                                    Bölcsőde tagintézmény  vezető  
 
 
 
                                                                                ….................................................................. 
                                                                                 
                                                                                Polgármester 
Cserkeszőlő, 2020. 01. 02.  
 
 
 
 A Szakmai Program elfogadása 2020. ….........testületi ülésen megtörtént, a 
határozat................................................. iktatószámon dokumentálva van.  
 
Melléklet:  

− megállapodás 

− napirend 
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I. Általános rendelkezések 
 
 
 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja. 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti 
felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési 
szabályait. 
 

2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok. 
  
Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 
alapdokumentumok határozzák meg. 
 
 Alapító okirat 
 
Az intézményt a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete alapította. 
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, 
melyet a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete készített el.  
 
 Éves munkaterv 
  
Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet 
készít. 
Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérnie az 
intézményben működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. 
A munkatervnek tartalmaznia kell: 
- a feladatok konkrét meghatározását, 
- a feladat végrehajtásáért felelős megnevezését, 
-a feladat végrehajtásának határideje 
A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az 
intézményben működő vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek és 
felügyeleti szervnek. 
Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 
 
Egyéb dokumentumok. 
 
Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat  
mellékletét képező a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok 
munkaköri leírások.  
Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: 

- Pénzkezelési szabályzat 
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat 
- Munkavédelmi szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Élelmezési szabályzat 



- Írat kezelési szabályzat 
- Munkaruha szabályzatait 
- Adatvédelmi szabályzat 
- Gyermekorvosi szerződés havi 4 órában 
- Hőségriadó  

 
 
Az intézmény legfontosabb adatai: 
 
Az intézmény megnevezése: Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem  Bölcsőde 
Az intézmény székhelye, címe: 5465 Cserkeszőlő Szinyei M. P. út 3. sz.  
Az intézmény gazdasági szervezetének helye: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Adóhatósági azonosítószám: 15803940-2-16 
A számlát vezető hitelintézet neve: K& H Bank Zrt. 
Bankszámlaszám: 10402551-50504857 
Az intézmény alaptevékenysége Bölcsődei ellátás 

- működő csoport 3 
- működő férőhely 28 fő 

 
 
Az alapítást létrehozta: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat képviselő Testülete  
 
Az alapítás éve: 2012 

                          OM azonosítószám: 201884 
 
Az alapítás időpontja:  
 A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő alapításának időpontja: 
 2013. január 01. 
 13/2013(II.14.) sz alatt elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratban foglaltak szerint. 
 A 2013-ban elfogadott alapító okiratot 2014 decemberében a Képviselő Testület módosította, 
melyben a bölcsődét és a közétkeztetést külön választotta.  
  
Szakágazat számjele: 851020 

 

 Az intézmény típusa: Többcélú intézmény. Általános Művelődési Központ. 
 
Az intézmény működési területe: Cserkeszőlő Község közigazgatási területe és a 
Kunszentmártoni kistérség. 
 
Az intézmény fenntartója: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 

 

Szakmai felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztálya 
 
Az intézmény jogállása: 
 
A bölcsőde a PS ÁMK Cserkeszőlő többcélú intézmény szakmailag és szervezetileg önálló 
egysége.  
 



A bölcsőde élén vezető beosztású intézményegység vezető/bölcsődevezető áll. 
A bölcsődevezetőt a vonatkozó ágazati előírások alapján pályáztatás után az ÁMK 
intézményvezető bízza meg. 
 
Gazdálkodási formája: részjogkörrel rendelkező részben önálló költségvetési szerv. 
 
 
 
 
 
                             A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak 
figyelembevételével kell alkalmazni. 
Az SZMSZ hatálya kiterjed:  

- az intézmény vezetőjére, 
- az intézmény dolgozóira, 
- az intézményben működő testületre, szervre, közösségre, 
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 

 
                                            II. Az intézmény feladatai 
 

 

 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatáskörnek az intézmény szervezeti 
egysége egységei, dolgozói között megosztásról az intézmény vezetője gondoskodik. 
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, 
fenntartó által az intézmény szervezeti egységére, vezetőjére és dolgozóira kötelezően előírt 
feladattal, hatáskörrel. 
 
Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 
 

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

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

- 369/2013.(X. 24.) kormányrendelet a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről 

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

- 368/2011.(XII.31) kormányrendelet az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról. A bölcsődei nevelés- 

                                                            gondozás szakmai szabályai, módszertani levél (2012) 



                                                        -   9/2000. (VIII.4.) SZCSM -rendelet a személyes                                       
                                                            gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  
                                                            szociális szakvizsgáról. 
                                               
 
  
 

 
 
    
    
          III. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 
 
 Az intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az 
intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek 
megfelelően. 
 A fenti körülmények figyelembe vételével és a helyi adottságoknak megfelelően 
intézményünkben az alábbi szervezeti egységek határozhatóak meg: 
  
Szakmai csoport, kisgyermeknevelők:  

− A gyermekek szakszerű gondozása, nevelése. A gondozás és nevelés egységének 
megteremtése. 

− Esztétikus, biztonságos, tiszta, inger gazdag környezet biztosítása. 
− Gyermekek törzslapjának, fejlődési naplójuk vezetése 
− Üzenőfüzet vezetése 
− Csoportnapló vezetése 
− Kéz higiéné követelmény következetes betartása 

 
A bölcsődei dajkák és konyhai dolgozó feladatai: 

− Tiszta környezet biztosítása intézményen belül és kívül. 
− Mosás, vasalás. 
− Gyermekek felügyelete, kapcsolódva a kisgyermeknevelő munkájához. 
− Kéz és mosás - higiéné betartása 
− szakszerű tállalás, HACCP működtetése,  

 
 
 Gazdasági ügyintézés: 
 
  Az intézmény gazdasági ügyviteléért az intézményvezető felel. 
 
 Feladatai: 

− Felelős a részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodásáért. 
− Felelős az intézmény költségvetésének betartásáért. 
− Felelős az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási, vagyon védelmi 

rendjének kialakításáért. 
− Végzi az utalványozással kapcsolatos feladatokat. 
− Elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény szabályzatait. 
− Naponta jelentést tesz a TAJ alapú nyilvántartásba NRSZH felé. 
− Szervezi az intézmény gazdasági- pénzügyi belső ellenőrzését. 



− Felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéses működéséért. 
 
 
 
 
 
 
Munkaköri leírások:  
  Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait  munkaköri leírások tartalmazzák. 
A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben 
elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. 
 
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 
feladatváltozása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. 
A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért a bölcsőde vezető felelős. 
 
 
     
   

 A bölcsődevezető feladatai: 
 

− Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért. 
− Képviseli az intézményt külső szervek előtt. 
− Tervezi, szervezi, irányítja az intézmény szakmai és gazdasági működését. 
− Követi az aktuális jogszabályokat és önkormányzati rendeleteket, amik alapján 

döntéseit meghozza.   
− Megszervezi az intézmény belső ellenőrzését. 
− Felelős a folyamatban lévő, illetve esedékes vezetői ellenőrzés működéséért.  
− Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait. 
− Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel. 
− Szervezi a kisgyermeknevelők részére a helyi szakmai továbbképzéseket, valamint a 

törvényben előírtaknak megfelelően biztosítja a személyes gondoskodást végző 
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

− Folyamatosan értékeli az intézmény munkáját. 
− Végzi a gyermekek felvételét.   
− Napi jelentési kötelezettségeit teljesíti, élelmezés, TAJ alapú nyilvántartás  

 
 
 A gyermekek felvételének rendje  
 
Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen 
ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermekvédelmi törvény az általános 
rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás 
során azon kisgyermeket, akinek a szociális-vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődés 
érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.  
 A továbbiakban a gyermekvédelmi törvény 42/5 §-a értelmében a bölcsődei felvételnél 
előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 



akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
Védelembe vétel esetén a települési önkormányzat jegyzője kötelezi a szülőt, hogy 
folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.  
 A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti, egyéb esetekben a szülő 
hozzájárulásával kezdeményezheti:  

− területi védőnő 
− házi gyermekorvos 
− szociális, családgondozó 
− gyermekjóléti szolgálat 
− gyámhatóság.  

 
 A gyermek bölcsődei felvétele a következőképen történik:  
 

− A bölcsődés gyermekek felvétele jelentkezés útján történik. 
− A szülő kitölti a Jelentkezési Lapot. 
− A beiratkozáshoz szükséges a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája. 

− Szülő/szülők munkáltatói igazolása, hogy munkavállalói jogviszonyban van. 
− A gyermek taj-kártyájának fénymásolata, lakcím kártyájának másolata. 
− A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult cserkeszőlői gyermeket-  

a jegyző határozata alapján. 
−  A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a 

normatív kedvezmény igénybevételére jogosító, jogszabály alapján előírt 
nyilatkozatot benyújtani. 

 
 
A felvétel elbírálása: minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba vesz a bölcsődevezető. 
A felvételnél meghatározó a Működési Engedélyben megállapított férőhelyszám. A 
felvételnél előnyt élvez a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, valamint a 
gyermekét egyedül nevelő szülő gyermeke. 
 Intézményünkbe  20 hetestől - 3 éves korig illetve év vesztes, SNI-is  gyermekek 
óvodáztatásig  juthatnak felvételre. 
  
 
 
 
 
A bölcsőde nyitvatartási rendje 
  
 Intézményünk 6.30-16.30-ig tart nyitva.  
Nyitvatartási idő alatt állandó kisgyermeknevelő felügyelet van. 
 
 
 
 
Az étkezési térítési díj befizetésének rendje 
Az étkezés befizetése csekken történik. 



Hiányzás esetén az étkezés lemondható személyesen vagy telefonon, mindennap 1o óráig. A 
lemondás a következő naptól érvényes. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a bölcsődével 
szemben kártérítési igénnyel nem léphet fel. 
 
 
 
Belépés és benntartózkodás  
 
Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a bölcsődével.  
A gyermekeket kísérő szülők kivételével a bölcsődével jogviszonyban nem álló személyek a 
bölcsődevezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg a bölcsődében. 
A hivatalos látogatás az intézményvezetővel történt egyeztetés szerint történik. 
Minden beíratott gyermek törvényes képviselője tájékoztatva van, hogy intézményünk 
anyagi- tárgyi javak megóvása érdekében be van riasztózva. A beíratott gyermekek szüleinek 
riasztó beszerélésről  tudomásuk van, amit a Megállapodásban írásos módon tudomásul 
vesznek.  
Bölcsődei dolgozók adatvédelmi tájékoztató által tudomásul bírnak a riasztó elhelyezéséről.  
 
 
 
Intézményünkben Szakmai Programban szereplő további tevékenységek. 
  
  A vendégségbe érkező anyukák és babák igénybe vehetik bölcsődei csoportszobánkat és 
játékainkat kisgyermeknevelő jelenlétével. Ez idő alatt kötetlen  szakmai és szülői tapasztalat 
cserére mód nyílik. 
 
 Nem feltöltött férőhelyeinkre lehetőséget adunk a szülőknek, hogy  időszakos 
gyermekfelügyeletet kérhetnek. Ezek pontos dokumentálás mellett történhetnek, a fenntartó 
által megadott módon.   
 
 
  
 
 
 
Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
 
 Az intézmény vezetője a hatékony és magas színvonalú szakmai munka, a racionális 
gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára 
biztosított fórumokon.   
 
 Az intézményi munka irányítását segítő fórumok:   

− vezetői értekezlet 
− kisgyermeknevelői értekezlet 
− dolgozói munkaértekezlet. 

 

Kisgyermek-nevelői értekezlet: 

  Szükség szerint, de legalább negyed évente kell tartani. A kisgyermek-nevelői értekezletet a 
bölcsődevezető hívja össze és vezeti. 
A kisgyermek-nevelői értekezlet feladatai:  



− a kisgyermek-nevelők eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése, 
− önértékelés, 
− a hiányosságok feltárása és azok megszüntetésének megoldása, 
− a munkafegyelem értékelése, 
− feladatok megfogalmazása, 
− a csoport munkáját érintő javaslatok megtárgyalása, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Dolgozói munkaértekezlet: 
 
 Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal dolgozói 
munkaértekezletet tart. 
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját. Az intézmény vezető 
a dolgozói értekezleten:  

− beszámol az intézmény munkájáról, 
− értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, 
− ismerteti a következő időszak feladatait. 

 
 Az értekezlet napirendjét az intézmény vezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell 
adni a dolgozóknak véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és 
azokra választ kapjanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek:  
 

− a dolgozói érdekképviselet szervezet, 
− érdek-képviseleti fórum. 

 
 
 
 
 
 
  
Dolgozói érdek-képviseleti szervezet: 
 
 Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes 
szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. 
 Az intézményben a BDDSZ működik. 



 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:  
− az ülés helyét, időpontját, 
− a megjelentek nevét, 
− a tárgyalt napirendi pontokat, 
− a tanácskozás lényegét, 
− a hozott döntéseket.  

 
 
 
 
 
 
IV. Az intézmény működésének főbb szabályai 
 
 Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos főbb szabályai. 
   
 A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte. 
 
 Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan 
idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen 
feltételekkel és milyen illetménnyel foglalkoztatja. 
  
 Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása. 
 A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye, 
valamint a szociális ágazathoz tartozó ágazati pótlékkal, illetménykiegészítése és mindazon 
juttatások, amelyek rendszeresen ismétlődve kerülnek kifizetésre. 
 A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési 
fokozatba kell besorolni. 
 A munka díjazására vonatkozó megállapításokat munkaszerződésben, vagy kinevezési 
okiratban kell rögzíteni. 
 Az illetményt a tárgy hót követő hó 3. napjáig kell kifizetni. 
 A közalkalmazott a betöltött munkakör függvényében illetménypótlékra jogosult. 
Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni. 
 Vezetői pótlék:   
 A magasabb vezetőt, valamint a vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg. 

− a vezető beosztású közalkalmazott esetén a vezetői pótlék és a pótlékalap 150%-a. 
 
 

Egyéb juttatások, fenntartónak van lehetősége Képviselő Testületi határozattal béren kívüli 
juttatást kezdeményezni a dolgozók felé.  
          
 
Továbbképzés szabályai  
 
Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat a dolgozókat támogatja, akiknek a 
munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés megszerzése. 
 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgára. 
 
 



A továbbképzés szabályai:  
− mindenki köteles írásban kérni a tovább tanulását. 
− A tanulmányi költség fenntartó által meghatározott módon támogatható. 
− Az útiköltséget a dolgozó számolja el, az utazás befejezésétől számított 8 napon belül.  

 
 
 
 A közlekedési költségtérítés  
 A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a 
vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni. 
 Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az 
intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. 
 

 

 

 

Munkaruha juttatás ezen belül a bölcsődékre vonatkozó jogszabály szerint, bölcsődei 
kisgyermek-nevelőnek és bölcsődei dajkának 6/2016(III.24) EMMI rendelet alapján a 
következő juttatás jár:  
 
Kisgyermeknevelő és 
bölcsődei dajka 

1 db kabát Kihordása 2 év 

 1 db melegítő  Kihordása  2 év 

 1 db munkacipő  Kihordása 1 év  

 1 db utcai cipő Kihordása  1 év 

 3 db felsőruházat: tunika, ing, 
blúz, ingruha, póló 

Kihordása 1 év 

 2 db felsőruházat: nadrág, 
pantalló, köpeny 

Kihordása 1 év 

Ebédkiosztó 2 db fehér munkaköpeny 
1 db színes munkaköpeny 
1 db munkacipő, kötény és 2 
db fejfedő    

Kihordása 1 év 

   

               
 
               
 
Az intézmény a közalkalmazott részére a költségvetési előirányzata terhére munkaruhát és 
védőruhát biztosít. 
A beszerzésről, vásárlásról az intézmény nevére címzett szabályos készpénzfizetési számlát 
kell leadni. A munkaruha és védőruha kihordási idő alatt az intézmény tulajdonát képezi, ezt 
követően a közalkalmazott tulajdona lesz.  
 A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a juttatási idő hátralévő 
hányadának megfelelőösszegben köteles a munkaruhát, védőruhát megváltani. 
A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni:  

− öregségi nyugállományba helyezéskor 



− rokkantsági nyugállományba helyezéskor 
− elhalálozás esetén. 

 
 A munkaruha karbantartásáról/ mosásáról, tisztítás, javítás/ a közalkalmazott köteles 
gondoskodni, ezért semmiféle költségtérítés nem illeti. 
A védőruha tisztításáról, mosásáról a munkáltató gondoskodik.  
 
 
Dolgozói étkeztetés: 
 
 Az intézmény valamennyi dolgozója jogosult térítési díj ellenében étkezést igénybe venni. 
 Esetünkben meleg konyhai étkezésre van lehetőség, amit helyben fogyasztunk.  
 
 
 
 
Gyermek étkeztetés:  
 
 A Közétkeztetési Konyha biztosítja a gyermekek étkeztetését a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet alapján. A szakhatóságok előírásait betartva.  
Intézményünk tejkonyhát biztosít a törvényben előírtak szerint, szakhatósági elvárásoknak 
megfelelően.  
A gyermek étkezésre való bejelentését a szabályok szerint  az étkezést igénybe vevő nap előtt 
délelőtt 10 -11 óráig kell  lejelenteni anyag kiadás miatt.  
Iskola évközi szüneti napokon és szombati ledolgozási napokon figyelembe  vesszük az 
intézmény gazdaságos üzemeltetését így a beíratott gyermekek 10 %-a nem igényel ellátást- 
étkezést, akkor intézményi szünnapot jelent az ÁMK igazgatója felé, a bölcsőde tagintézmény 
vezető a munkatársak szabadságolásával. 
 
 
Munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése. 
 
   
 A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 
lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható az 
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen 
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, mely a munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre 
hátrányos következménnyel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és 
előírásoknak, a munkahelyi vezető utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak 
megfelelően köteles végezni. 
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és 
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:  

− a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 
− a gondozottak személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 
− a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok, 

 



  
 

 

 A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az 
illetékes felettestől engedélyt nem kap. 
 
 
 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
 
 A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az 
alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 
 A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 
nyilatkozatnak minősül. 
 
  Felvilágosítást, nyilatkozattételt intézményünkről  fenntartó által kijelölt személy tehet. 
  
 
 
 
 
 
A munkaidő beosztása 
alapjául a  szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000.(XII.26) Kormányrendelet 7. §(1) bekezdése előírja, hogy a teljes napi 
munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglakoztatott 
kisgyermeknevelőnek. Ezen speciális ágazati jogszabály szerint a bölcsődében foglalkoztatott  
kisgyermeknevelők 7 óra időtartamban kötelesek a munkahelyen munkát végezni és 
feladataikat teljesíteni. Az 1 órát felkészülési időnek tekintjük.  
 
 A heti munkaidő 40 óra. 
A kisgyermek-nevelők napi csoportban töltött munkaideje 7 óra. 
A fennmaradó 1 óra  bölcsődén kívül tölthető amiben, az adminisztrációs kötelezettségeknek 
kell eleget tenni, valamint technikai foglalkozások előkészületeire szükséges tölteni. Ebben az 
időszakban családlátogatást lehet végezni. Betegség esetén, helyettesítési gondok esetén, 
szükséges a kisgyermeknevelőnek 7 óra helyett 8 órát tölteni a csoportban. Szükség esetén  
(táppénz miatt) a nyitva tartás betartása miatt, túl munka adódhat.  
 Bölcsődevezető a napi munkaidejét változó kezdési időponttal tudja megoldani. Ennek oka,  
ha munkaterületi megfigyeléseket végez, a részterület munkarendjéhez igazodik a bejövetele.  
Szülő kérésére egyedi időpontra személyes találkozók is előfordulnak.   
Túlmunkának csak a napi 8 órán felüli rész számít.  
  
 
 
Szabadság 
 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetővel vagy 
helyettessel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság 
engedélyezésére minden esetben csak az intézmény vezető és a munkaügyi előadó és jogosult. 
A 257/2000. Korm. r. alapján a kisgyermeknevelők pótszabadságra jogosultak. 



 
 
 
 Ezért a bölcsődékben is évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg a közalkalmazottat. 
A vezető beosztásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.  
 
A közalkalmazottak szabadságának és a szabadság kiadásának szabályai a szociális, valamint 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban. 
 A szabadságot nem a közalkalmazott veszi ki, hanem a munkáltató adja ki. A szabadság 
kiadásáról való döntés előtt azonban a közalkalmazottat meg kell hallgatni. 
A szabadságot úgy kell kiadni, hogy a közalkalmazott évente egy alkalommal legalább 
tizennégy napra mentesüljön a munkavégzési kötelezettsége alól.  
A munkáltató a közalkalmazott kérése nélkül kettőnél több, legfeljebb négy részletben is 
kiadhatja a szabadságot. 
A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.  
Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a bölcsődevezető és a helyettese 
felelős.  
 
 
 
A helyettesítés rendje 
 
 
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. 
A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény 
vezetőjének, illetve helyettesének a feladata. A helyettesítő személyről az intézmény vezető és 
helyettese gondoskodik.  
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri 
leírásokban rögzíteni kell. A TAJ alapú nyilvántartás napi feladat, a vezető távolléte esetén a  
helyettese látja el, ha Ő sincs az intézményben akkor, rangidős kisgyermeknevelő tesz eleget 
ennek a kötelezettségnek. 
 Az intézményvezetőt távolléte esetén a bölcsődevezető helyettes végzi el a feladatait, ami a 
munkaköri leírásásban pontosan meghatározásra kerül, mire jogosult.  
A megjelelölt” helyettesítő „személynek joga van a TAJ alapú nyilvántartás vezetéséshez, 
illetve bizottsági üléseken és testületi üléseken képviseli a bölcsőde intézményt.Jogosult a 
szabadságolások bonyolításáért, szakmai feladatokért felel.  Bejáráskor segítségére van az 
ellenőrző szervnek.    
A kisgyermeknevelők egymást helyettesítik. 
 A  bölcsődei dajkát a konyhai dolgozó helyettesíti, melegítő  konyhai  személy távolléte 
esetén, dajka  segítséggel oldjuk meg.  
 
 
 
 
 
Saját gépkocsi használata  
 
A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 
mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell 
kialakítani. 



Saját gépkocsit hivatali célra a polgármesteri engedéllyel, majd  bölcsődevezető előzetes 
egyeztetéssel tesz meg a fenntartó felé.    
A saját gépkocsi használat részletes szabályait a Gépjármű üzemeltetési szabályzatban kell 
rögzíteni, melyet évente felül kell vizsgálni. 

− saját gépkocsi használatra jogosultak köre, 
− a saját gépkocsi használatért fizetendő díj mértéke. 

 Autóbusz  költség megtérítése esetén az intézményvezetőnek leadott buszjegy után, történik 
az elszámolás. Szabályzat alapján.  
 
 
 
Kártérítési kötelezettség 
 
 A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 
kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 
Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni.  
A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a  
visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, 
amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel és azokat jegyzék vagy 
elismervény alapján vette át.  
 
Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre 
átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.  
Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemlegesen felelnek érte.  
Kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a KJT, valamint a Munka 
Törvénykönyve az irányadó.  
 
 
 
Anyagi felelősség 
 
Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán 
bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha kár a dolgozó munkahelyén vagy 
más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 
A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati 
értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be a munkahelyére, illetve vihet ki 
onnan. Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak 
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek megóvásáért.  
 
 
Az intézmény ügyfél fogadása 
 
 
Az intézmény vezető illetve helyettese munkaidőben vagy előre megbeszélt időpontra  
rendelkezésre áll megbeszélésre.  
 
Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje 
 
   
Belső kapcsolattartás 



       
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 
egymással szoros kapcsolatot tartanak. 
Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik 
másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési 
kötelezettségük van. A kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok. 
 
A rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 
 
 
 
 
 
Külső kapcsolattartás 

 

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a szülőkkel, szakmai 
szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködik. 
 
Szülői értekezletek fogadóórák. 
Az intézmény az év során szóbeli tájékoztatást tart a szülőknek, szülői értekezlet keretében 
évi két alkalommal.  A bölcsődevezető  és helyettese személyes megbeszélésekre 
folyamatosan elérhető. A Szakmai Program évszakokra bontott tervét, nyomtatott formában a 
szülők tájékoztatására kiadjuk.  Segítenek, tanácsot adnak a kisgyermeknevelők napi átadás-
átvételkor a szülők számára, illetve személyes beszélgetésekre is lehetőség van.  
 
 
 
 
 
 
Együttműködés szakmai szervezetekkel, társ intézményekkel 

  
Bölcsődénk folyamatos kapcsolatban van a környező bölcsődékkel, szakmai segítséget a 
megyei módszertani intézettől rendszeresen kérünk, valamint a kormányhivatal biztosít 
részünkre különböző fórumokat. 
 
Az intézmény ügyirat kezelése 
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 
Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.  
 
 
 Bélyegzők használata és kezelése 
 Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt íratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról 
valólemondást jelent.  
 
Az intézményben cégbélyegző használatára jogosult a bölcsődevezető. 
 Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást 
kell vezetni.  



A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet 
az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 
Az átvevő személyesen felel a bélyegzők megőrzéséért.  
 
 
 
Az intézmény gazdálkodási rendje   
 
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül a kiemelten a költségvetés tervezésével, 
végrehajtásával, jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembe vételével az 
intézmény vezető feladata. 
 
A kötelezettség vállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzésrendje. 
 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a Polgármesteri 
Hivatal és az ÁMK vezetője határozza meg. 
 
 
 
Az intézményben végezhető reklámtevékenység 
 
Az intézményben reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki. 
Csak szakmai anyagok lehetnek a faliújságon, illetve szociális jellegű hirdetmények.  
Engedélyezve lehet a község kulturális programja, ezekről szóló plakátok kihelyezése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az intézményi óvó, védő előírások  
 
Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és 
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén 
a szükséges intézkedéseket megtegye.  
 Minden dolgozónak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező Munkavédelmi Szabályzatot 
és Tűzvédelmi Szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, menekülés útját. 
 
 
Kockázatkezelés 
 
Az intézmény vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázat elemzést 
végezni és kockázat kezelési rendszert működtetni. 



A kockázat elemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében 
rejlő kockázatokat.  
A kockázat kezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és 
megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatot. 
 
 
 
 
 
Bombariadó esetén követendő eljárás 
 
 Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát vagy hasonló robbanó eszközt 
helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény vezetőjét. 
Az intézményvezető a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az épületben lévő 
valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását. 
Az intézményvezető utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a 
bombariadóról. 
 
 
 

V. Záró rendelkezések 
 
Jelen SZMSZ a képviselő-testület jóváhagyása után, 2020........................................ 
lép életbe, egyidejűleg hatályát veszti a 2015. szeptember 15-vel kiadott, elfogadott SZMSZ. 
 
 
Cserkeszőlő, 2020. 01. 03.  
                                                                             …............................................ 
                                                                             Gulyásné Czeczon Veronika 
                                                                              Bölcsőde tagintézmény vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Jegyzőkönyv 
 
 
 Készült a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Bölcsődében megtartott  
 Érdek Képviseleti Fórum ülésén. 2020. 01. 07.  
 
 Jelen vannak: Hegedűsné Savella Erika          kisgyermeknevelő 
 
                        Jakabné Horváth Ildikó            képviselő testületi tag 
                                          
                        Csabainé Huszár Zita               szülők képviseletében 
       
                        Gácsi-Túróczi Nóra                 szülők képviseletében 
            
 
 
Napirendi pont:    A PS ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának  
véleményezése. 
 
 
 
 
 
Vélemény:   
 A PS ÁMK Társulás Cserkeszőlő Bölcsőde Szervezetei és Működési Szabályzatát jónak 
tartjuk, elfogadásra javasoljuk.  
 
 
 
 …............................................................         ….......................................................... 
          kisgyermeknevelő                                                   képviselő testületi tag 
 
…..............................................................        ….......................................................... 
         szülői képviselet                                                        szülői képviselet 
 
 
 
 
                                            
                                                        
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 
 
 
 
 
                                      Az intézmény szervezeti felépítése 
ˇ 
 
 
                                                bölcsőde tagintézmény vezető 
                                                              
                                               tagintézményvezető-helyettes 
 
 

− kisgyermeknevelők 
 

− bölcsődei dajkák 
− tálaló konyhai dolgozó                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. melléklet 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                        Munkaköri leírások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. melléklet 
 
 
 
 
 
                                           Munkaruha és védőruha juttatás 
 
 
 Bölcsődei dolgozóknak, 6/2016(III.24.) EMMI rendelet alapján készített munkaruha 
szabályzat.  
 
 
 

Munkaruha juttatás ezen belül a bölcsődékre vonatkozó jogszabály szerint, bölcsődei 
kisgyermek-nevelőnek és bölcsődei dajkának 6/2016(III.24) EMMI rendelet alapján a 
következő juttatás jár:  
 
Kisgyermeknevelő és 
bölcsődei dajka 

1 db kabát Kihordása 2 év 

 1 db melegítő  Kihordása  2 év 

 1 db munkacipő  Kihordása 1 év  

 1 db utcai cipő Kihordása  1 év 

 3 db felsőruházat: tunika, ing, 
blúz, ingruha, póló 

Kihordása 1 év 

 2 db felsőruházat: nadrág, 
pantalló, köpeny 

Kihordása 1 év 



Ebédkiosztó 2 db fehér munkaköpeny 
1 db színes munkaköpeny 
1 db munkacipő, kötény és 2 
db fejfedő    

Kihordása 1 év 

   

 
 
 
 
 
 
 
IV. számú melléklet 
 
 
 
 
 
                                                Házirend és munkarend 
 



Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde 
5465. Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u.3 

 

                                                                                                    4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény munkarendje 

 

 

 

 1. Heti munkaidő:40 óra 
 
 
 
2. A munkarend szabályozása 
 
 
    a./ tagintézmény vezető napi 8 óra 
 
     b./ kisgyermeknevelő: napi 8 óra, ebből 7 óra a bölcsődében töltendő, 1 óra adminisztráció,  
          családlátogatás, alkotó tevékenységekhez anyaggyűjtés, előkészület csoporton kívül.  
           
         Beosztás: 6.30-13.50-ig 
                         9.10-16.30-ig 
 
 
 
 
    c./ bölcsődei dajka  napi 8 óra  
           
         Beosztás: 
       6.30 -14.50 
       7.40 – 16.00 
       8.40 – 17.00 
 
 
 
      d./ tálaló konyhás napi 8 óra  
            
          Beosztás: 7.30 – 15.50  
 
      e./ helyettesítő- intézményvezető helyettes, kisgyermeknevelő ugyanaz, mint a 
kisgyermeknevelőnek napi 7 óra    csoportban, 1 óra bölcsődénkívül.  
Besosztása , az aktuális munkarend akit helyettesít, illetve megbeszélés tárgya.  



Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde 
5465.Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u.3. 

 

HÁZIREND 
 
 
A bölcsőde neve: PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem  Bölcsőde 
Bölcsőde elérhetősége: 70-434-1836 
 
A bölcsődevezető tagintézmény vezető neve: Gulyásné Czeczon Veronika 
 
 
 
A bölcsődében 20 hetes kortól 3 éves korig-szükség esetén tovább is- gondozzuk a gyermekeket.  
 1.A bölcsőde nyitva tartása: Hétfőtől péntekig 6.30-16.30-ig 
 
2.A bölcsőde naponta reggel 6.30-tol fogadja a gyermekeket. 
Kérjük, hogy, a reggelizést ne zavarják, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A 
nyitvatartási időn belül a szülőnek kell gondoskodni gyermeke hazaviteléről. 
 
 3.A napi nyitva tartási időben az alvási idő kivételével, minden szülőnek lehetősége van  
a bölcsődei életbe betekinteni. E nyitottság biztosítja, hogy a szülők megismerhessék a 
kialakítandó kultúrhigiénés és magatartási szokásformákat és a kisgyermeknevelők  által 
alkalmazott nevelési módszereket, elvárásokat és részesei lehessenek gyermekük napirendjének. 
 
 4.A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására .  A  
gyermek a saját ruhájában tartózkodik a bölcsődében. Bejövetelkor a szülő a gyermek korától 
függően felkínálja a WC. használatát , majd kezet mosat a gyermekkel. Ezt követően bekíséri a 
gyermeket a csoportszobába, tájékoztatja a kisgyermeknevelőt gyermeke hogylétéről, az otthoni 
eseményekről. Hazavitelkor a kisgyermeknevelő  beszámol a napi eseményekről és átadja a 
szülőnek a gyermeket. 
 
 5.A szülő gondoskodik az évszaknak megfelelő váltóruháról, valamint ha a gyermek nem 
szobatiszta a nadrágpelenkáról, amit a gyermek saját szekrényében helyez el. 
 
6.A gyermek hazaviteléről a szülők valamelyikének, vagy a szülő által írásban meghatalmazott 
felnőttnek kell gondoskodnia. Gyermeket a bölcsőde gyermeknek nem ad ki, csak a szülő -
írásban adott-felelősségére. 
 
7. A behozott értéktárgyakért, játékért a bölcsőde felelősséget nem vállal. 
 
8. Lázas, fertőzésre gyanús gyermek bölcsődébe nem hozható. 
 
9.Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő 
értesíti a szülőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges  a pontos cím és telefonszám. 
Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi 
ellátásáról, ezzel is növelve  a mielőbbi gyógyulás esélyeit. Betegség  miatti hiányzás esetén orvosi 
igazolás szükséges.  
 
10. Ha a szülő a gyermeket betegség  vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás 
okát  közölje a bölcsődevezetővel. A térítési díj elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk  
a gyermek hiányzását figyelembe venni. 
 
11. A szülő köteles bejelenteni a bölcsődevezetőnek, ha a családban fertőző megbetegedés 
történt. 
 
12. A térítési díj összege megegyezik a mindenkori élelmezési norma összegével  és az igénybe 
vett étkezések számával. A térítési díjat mindig utólag kell befizetni. 2015. évi LXIII. törvény a 
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gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
ingyenes a bölcsődei étkezés ha szülő megfelel  a törvényben előírtaknak  felelősségteljes 
tudatában nyilatkozik. Amennyiben  térítési díjra kötelezett  azt előre jelzett napon kell befizetni 
a bölcsőde vezető irodájában, aki a fenntartó felé pontos elszámolással köteles megfelelni. 
Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék  a bölcsőde vezetőjét, 
aki felvilágosítással és segítőkészséggel  áll szíves  rendelkezésükre. 
 
 
13.A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére  lehetőséget  biztosítunk a szülővel történő 
beszoktatáson túl a kisgyermek-nevelő és szülő napi találkozásaira, szülői értekezletre, 
csoport meg beszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. 
Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermekük kisgyermek-nevelőjével előre egyeztessék. 
 
14. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen  vesszük, akár a gyermek egészségi 
állapotára, akár a gyermek fejlődésére vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 
 
15. A bölcsőde egész területén szigorún TILOS a dohányzás! 
 
16. A bölcsőde ünnep napokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli  
zárás időpontját minden évben  március 30-ig közöljük a szülőkkel. 
 
17.Intézményünkben a Gondozási díjról faliújságon tájékoztatást talál. Kérem rendszeresen 
figyelemmel kövesse  a fali táblán a hirdetéseket ,  fontos dolgokat tájékoztatunk azon a szülők 
részére.  
 
18.A bölcsőde napirendje. 6.30 tol  8 óráig gyermekek  folyamatos átvétele, gondozása.  
                                              8 óra reggeli , utána szükség szerint gondozás időjárás függvényében            
udvarra kimegyünk  
                                             10 óra Tízórai játék szabadban időjárás függvényében. 
                                             11 óra bejövetel az udvarról, tisztálkodás , csoportszobában játék. 
                         11.30 Ebéd – altatás 
                         14.30 Ébredés- gondozás- uzsonna ezek ébredéstől  függnek. 
                                                       Játék időjárástól függően szobában vagy udvaron.  
                         17.30-ig        Gyermekek  haza adása 
Téli és  nyári napirendet különböztetünk meg, télen nem megyünk ki ébredés után az udvarra, 
mivel korán sötétedik és  rövid ideig tudnának kint lenni. 
 
19.Bölcsődénkben  szülővel történő fokozatos beszoktatás van.  Az anya vagy apa jelenléte 
biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást.  A 
kisgyermek és  a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a 
gyermeket az új környezetének elfogadásában., jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést. 
 
20. Intézményünkben riasztó van felszerelve. Fenntartó döntése alapján tárgyi eszközök 
megóvása céljából. Elhelyezése a játszóudvarban és a bejárati ajtónál van. EU 2016/679 
rendelete alapján készült Adatkezelési Szabályzat szerint a szülők tájékoztatást kaptak 
felvételkor.  A Megállapodás című dokumentumban is rögzítésre került.  
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                                   Érdek-képviseleti Fórum működése: 
 
A bölcsődék Érdek-képviseleti Fórumot működtetnek, melynek munkájában a szülők, a 
dolgozók és az Önkormányzat képviselői vesznek részt. A Fórum szükség szerint, de legalább 
évente  két alkalommal ülésezik. Az érdek-képviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi 
panaszokról, intézkedéseket  kezdeményez az önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi és 
tisztiorvosi  -szolgálat intézeténél, és más hatáskörrel rendelkező szervnél.  
Az Érdek-képviseleti Fórumnak címzett panaszt az intézményvezetőnél kell benyújtani. 
 
 
  
Az intézmény vezető haladéktalanul értesíti az Érdek-képviseleti Fórum elnökét a panasz 
benyújtásáról. 
Az Érdek-képviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze. A panasztevőt kifejezett kérelmére az 
Érdek-képviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni. 
A panasztevőt  az Elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés 
megtartását és a panasz kivizsgálását nem akadályozza. Az Érdek-képviseleti Fórum Elnöke a   
panasz intézményvezetőnél történt benyújtásától számított 15 napon belül értesíti a panasztevőt 
a panasz kivizsgálásának eredményéről. 
A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához, vagy a 
gyermekjogi képviselőjéhez fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy az Érdek-képviseleti  
Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett 
intézkedéssel nem ért egyet. 
 
 
  
 
 
GYERMEKJOGI  KÉPVISELŐ:  HOLLIK  Zsuzsanna     Telefonszám: 20/489-96-37  
 
 
                                         
                                                A házirend betartását köszönjük! 
 
 
 
 
Cserkeszőlő, …....................... 
 
 
…........................................................... 
Gulyásné Czeczon Veronika                                     …............………………………… 
Bölcsőde tagintézmény vezető                                  Érdek-képviseleti Fórum Elnöke 
                                                                                         
 



TÉLI NAPIREND 
 
 
 
 

6.30-tól                   Érkezés a bölcsődébe. 
8-8.30-ig                 Reggeli. Játék a szobában. 
9.30-10-tól              Tízórai a szobában. Gondozás. Játék a szabadban. 
                                  
10.50-től                  Gondozás. Játék a szobában.  
 
11.30-tól                  Ebéd. 
 
12-14.30.tól             Alvás nyitott ablak mellett. 
14.30-tól                  Ébredés. Gondozás. Játék a szobában. 
15-tól                       Uzsonna. 
 
                                 Játék a szobában. Haza adás. 
16.30-tól                  Zárás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉLI NAPIREND



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A NAGYCSOPORT NYÁRI NAPIRENDJE 
 

 
 
6.30-TÓL                             Érkezés a bölcsődébe. Játék a szobában. 
 
8-8.30-ig                              Reggeli. Játék a szobában. 
                                             Folyamatosan a meghatározott sorrendben cipőváltás  
                                             Az időnek megfelelő öltözés, vetkőzés. Játék a szabadban. 
 
9.30-10-ig                            Gondozás. Tízóraizás a teraszon. 
 
10.50-től                              Gondozás folyamatosan. Játék a szobában. 
   
11.30-tól                              Ebéd. 
 
12-14.30-ig                          Alvás nyitott ablak mellett. 
 
14.30-tól                              Ébredés, gondozás, játék. 
 
15-kor                                  Uzsonna. 
                                             Cipőváltás, öltözés, játék a szabadban, közben hazaadás. 
 
16.30-kor                             Zárás. 
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Munkaköri leírás 

 
 
Név:  
Leánykori név:  
Lakcím: 5465 Cserkeszőlő,  
 
Munkaköri kulcsszám: 3151403 
Adó azonosítószám:  
Taj. Szám:  
 
Munkahely: Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde 
Munkakör megnevezése: tagintézmény-vezető 
Közvetlen felettese: a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő igazgatója 
Kinevezője: a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő igazgatója 
 
Beosztás: kisgyermeknevelő,- bölcsőde tagintézmény vezető 
Közalkalmazotti kulcsszám: 3030304 
FEOR szám: 2432 
Előírt szakképesítés: érettségi, kisgyermeknevelő,- gondozó 
 
 
 
 
Hatásköre, jogköre 
 
-Szervezi és ellátja a csoportban lévő szakmai munkával kapcsolatos feladatokat a kiadott 

irányelvek alapján, a helyi sajátosságoknak figyelembevételével. 
-Képviseli a bölcsődét a különböző fórumokon. 
-Különböző fórumokon javaslatot tesz a bölcsődét érintő változtatásokra. 
 
 
Feladatai: 
 
1. A mindenkori új irányelvek szerint szervezi és vezeti a gondozónők munkáját. 
2. Segítséget nyújt a szakképzetlen gondozónőnek, és a többi gondozónőnek azáltal, hogy 
megfigyeléseket végez a csoportban és az észlelt problémákat, hiányosságokat megbeszéli az 
adott gondozónővel. 
3. Figyelemmel kíséri a gyermekek helyes testi és szellemi fejlődését, szükség esetén 

tanáccsal látja el a gondozónőt a gyermek nevelésével kapcsolatban. 
4. Elkészíti az irányítása alatt dolgozók munkaköri leírását. 
5. Elkészíti, és szükség esetén megváltoztatja a dolgozók munkarendjét, és munkaidő 

beosztását. 
6.Vezeti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti a napi létszámjelentést. 
7.Elkészíti az éves és a soron kívüli jelentéseket. 
8.Vezeti a leltárlapokat. 
9. Megszervezi a dolgozók évenkénti baleset és tűzvédelmi oktatását. 
10.Részt vesz a biztonsági szemlén. 



 2 

11.Folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos munkavégzés feltételeit és indokolt 
esetben intézkedést tesz, illetve kezdeményez. 

12. Gondoskodik a gondozási –nevelési munka és a technikai munka feltételeiről. 
13.Ellenőrzi és biztosítja a szakmai és technikai munkafolyamatok szakszerűségét és a 

higiénés szabályok betartását. 
14.Vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását. 
15. Szükség esetén átdolgozza a házirendet. 
16. Ellenőrzi a jogszabályok és belső szabályzatok bölcsődékre vonatkozó előírásainak 

betartását. 
17. Szoros kapcsolatot tart a szülőkkel, értékeli a bölcsődei munkával kapcsolatos 

észrevételeket. Intézkedik a panaszok orvoslásáról. 
18.Folyamatosságra törekszik az Óvoda-bölcsőde kapcsolatban. 
20. Szervezi és vezeti a bölcsődei értekezleteket, valamint a szülői értekezletet. 
21. Rendszeresen ellenőrzi a  dolgozók munkáját. 
22.Belső továbbképzést szervez, a kisgyermeknevelők számára. 
23.Közreműködik a felújítási munkálatok és karbantartási munkák előkészítésében és 

szervezésében. 
24. Ellenőrzi a kisgyermeknevelők által vezetett dokumentációkat, segíti azok szakszerű 

vezetését 
25.Gondoskodik az intézet vagyonvédelméről, a gondozottak biztonságáról. 
26.Képviseli a bölcsődét a különböző értekezleteken, fórumokon. 
27. Végzi a gyermekek felvételét az előírt jogszabályok alapján. 
29. Naponta jelenti a gyermekek jelenlétét a Tevadmin.nrszh. Rendszerébe.Bölcsődére 
vonatkozó dokumentációkat rendszeresen vezeti. Szakhatóságok felé kötelezettségeit 
megteszi.  
 
 
Felelőssége: 
 
1.Felelős a bölcsődei dolgozók munkájáért, a bölcsődében gondozott gyermekek harmonikus 

fejlődéséért. 
2. Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. 
3.Felelős az ellenőrzés elvégzéséért, a szükséges intézkedések megtételéért. A megtett 

ellenőrzések után, jelzéssel lenni az ÁMK igazgatója felé. Felelős a szolgálati út 
betartásáért.  

4.Felelős azért, hogy a gondozási-nevelési munka színvonalának emeléséért minden 
lehetséges intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibák feltárásáról és kijavításáról. 

5.Felelős a gondozottak és a dolgozók biztonságáért. 
6.Felelős a jogszabályok és belső szabályzatok betartásáért. 
 
 
 
 
 
Kapcsolat rendszere: 
 
1.Szakmai feladatok ellátása terén 
-a Megyei és  Módszertani bölcsődével 
-szaktanácsadó gondozónővel 
-óvodával, 
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-bölcsőde orvossal, védőnővel, 
-szülőkkel 
 
2.Gazdasági feladatok ellátása terén: 
-a fenntartó Önkormányzat Polgármesterével, Jegyzőjével, gazdálkodásai előadójával. 
 
 
Munkaidő, munkaidő beosztás: 
Heti törvényes munkaideje: 40 óra. Ebédidő napi 20 perc, amit le kell ledolgozni. 
 
Információ szerzésre jogosult: 
 
Szakmai, szervezési, egyéb jellegű feladatokkal kapcsolatban: 
-Az önkormányzati dolgozóktól, 
-Megyei Módszertani Bölcsődétől 
-bölcsőde orvosától, 
-szaktanácsadó gondozónőtől 
 
 
Információt köteles adni: 
- Fenntartónak 
- az ÁMK vezetőjének 
- az önkormányzati dolgozóknak, 
-a Megyei Módszertani Bölcsődének, 
- Szakhatóságoknak 
-bölcsőde orvosnak 
-szülőknek, 
-bölcsőde dolgozóinak 
 
Jelentési kötelezettsége: 
 
-az önkormányzatnak 
-statisztikai Hivatalnak 
- a központi elektronikus nyilvántartásnak 
 
Helyettesítés: Távolléte esetén helyettesítését a tagintézmény – vezető helyettes látja el, rá 
felhatlmazott jogkörökkel, munkaköri leírásában szerepel.   
 
 
Továbbképzési kötelezettsége. 
 
Továbbképzésre kötelezett. Az előírt 60 pontot 5 év alatt kell megszereznie. 
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    A munkaköri leírás átvétele napjától visszavonásig érvényes. 
 
   A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és azokat magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el, egyidejüleg egy példányt átvettem.  
 
 
 
Cserkeszőlő,2020. …......                                         …............. …………………… 
                                                                                             Munkáltató 
 
 
 
 
 
Cserkeszőlő,2020. …..........                                                 ………………………………….. 
                                                                                             Munkavállaló 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 
 

1. Név:  
2. Leánykori név:  
3. Adóazonosító száma:  
4. TAJ száma:  
5. Anyja neve:  
6. Lakcíme:  
7. Munkavállaló iskolai végzettsége, képzettsége:  
 
8.   Beosztása/munkakör megnevezése/:  
9.   Besorolása: közalkalmazotti osztály:  
                           Közalkalmazotti kulcsszám:  
                           FEOR szám:  
10. Előírt szakképzettsége:  
                          Iskolai végzettség:  
                          Szakképzettség: 
                          Gyakorlati idő:  
                          Lépés ideje:  
11.  A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 
12.  Munkahelye: Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő „ Szőlőszem” Bölcsőde 
 
13. Heti munkaideje: 40 óra 
14. Munkarendje: 6.30 – 17.00  heti váltásban, napi 8 óra munkarend szerint 
15. Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztása): ÁMK vezető 
16. Közvetlen felettese: bölcsőde tagintézmény vezető, illetve helyettese 
 
II.  Egyéni feladatok: 
      Gyermek felügyelet az udvaron ki-és bejövetelkor. 
 
1. Ezen kívül köteles elvégezni: mindazon munkaköri leírásban nem rögzített, 

munkakörén kívül eső  feladatokat, amelyek végzettségének, képzettségének 
megfelelnek, s egészségét nem veszélyeztetik, emberi méltóságát nem sértik, amellyel 
munkahelyi vezetője szóban, vagy írásban megbízza. 

 
2. Helyettesítések: 

Kit helyettesít betegség, szabadság esetén? Mellékletben. 
Ki helyettesíti betegség, szabadság esetén? Mellékletben. 

       
3. Információs szolgáltatásai: Kapott információk. Utasítás szerint jár el. 
                                                     Adott információk valódiságáért felelősséget vállal. 
4. Ellenőrzési tevékenységei: nincs 
5. Hatásköre: nincs 
 
 
6. külső kapcsolatok: óvoda 

 
7. Felelőssége: felel az intézmény tisztaságáért, tisztítószerek takarékos kezeléséért, 

elektromos berendezések szakszerű kezeléséért, berendezési tárgyak állag 
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megóvásáért, ablakok, ajtók pontos zárásáért, riasztó ki és be kapcsolásáért, 
gyermekek biztonságáért és testiépségükért. 

 
 
 

8. Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és  
továbbítása csak az ÁMK vezető felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat 
keretei között történhet. 

9. Az előírt helyen, időben munkaképes állapotban köteles megjelenni és munkaidejét 
munkában tölteni, illetve azalatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére 
állni. 

 
 
 

III. A munkaköri leírást kiadta: 
 
 Cserkeszőlő, 2020. ….....................                                                       
                                                                                                  ………………………………. 
                                                                                                              Munkáltató 
   
 
 
A munkaköri leírásban és a bölcsődei dajka munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem 
és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 
A munkaköri leírás átvétele napjától visszavonásig érvényes. 
 
 
Cserkeszőlő,2020. ….................                                                                     
                                                                                                              
                                                                                               ….................................................. 
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Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem”  Bölcsőde 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál utca 3.  
 
 
Munkaköri leírás 
 
 
Név:  
Munkakör megnevezése: bölcsődei dajka 
Kinevezője: az ÁMK vezetője 
Közvetlen felettese: a bölcsődei tagintézmény-vezető és a helyettes 
 
Feladatai: 
 
1./Munkáját a tagintézmény-vezető utasítása és irányítása alapján végzi. 
2./Feladata takarítást és gyermek felügyeletet, valamint egyéb feladatot ellátó bölcsőde dajkai 
dolgozó munkájáról szóló mellékletben szereplő pontok betartása, munkájának ezen előírások 
szerint végzése. 
3./Minden helyiséget minden nap tisztítószeres meleg vízzel kell takarítani, úgy, hogy a 
gyermekek napirendjét ne zavarja. Tisztítószert fertőtlenítőszerrel egy vödörben tilos 
használni. 
4./A takarítás ideje alatt az ablak legyen nyitva. A szőnyeg, függöny, terítő szennyeződését is 
naponta el kell távolítani. 
5./A padlót fertőtlenítőszeres vízzel kell felmosni. A falakat, bútorokat nedves ruhával kell 
letörölni. 
6./Az ételmaradékot étkezés után azonnal össze kell szedni. 
7./Minden helyiségben hetente egyszer nagytakarítást kell végezni, amikor a falakat, ajtókat, 
ablakokat, berendezési tárgyakat meleg fertőtlenítőszeres oldattal kell lemosni. 
8./A takarító ruhát és eszközöket rendszeresen ki kell mosni. 
9./Külön eszközöket kell használnia foglalkoztató és a fürdőszoba takarításához. Az 
eszközöket, vödröket jelzéssel kell ellátni az összecserélés kiküszöbölése végett. 
10./Azokat a berendezési tárgyakat, amelyeket a gyermekek egymás után vesznek igénybe /pl. 
pólyázó asztal, kád, bili, használati tárgy/ közvetlenül fertőtlenítő sprayivel kell fújni. 
11./Tisztán tartja és fertőtleníti a fürdőszoba felszerelési tárgyait. 
12./Naponta gondoskodik a helyiségek rendszeres szellőztetéséről. 
13./Havonta egyszer, de szükség szerint is tisztán tartja a helyiségek ablakait. Elvégzi az 
esetleges rovarirtást. 
14./Az udvart naponta össze kell söpörni és a kertet rendbe tenni. 
15./A homokozóban lévő homokot nyáron naponta púpozottra kell fellapátolni, és 
megöntözni. 
16./Gondoskodik az egészségügyi és higiéniai követelmények betartásáról. 
17./Feladata a ruhák szabályos kezelése. 
18./Pelenka kezelése, fertőtlenítése: a pelenkát az egyéb ruháktól elkülönítve kell mosni. 
A műanyag tároló edényeket minden alkalommal ki kell mosni és fertőtleníteni. A pelenkát 
mosásig az erre a célra használt edénybe azonnal be kell áztatni. Az áztatáshoz folyóvíz 
állandó áramlását, vagy a fertőtlenítős oldatot kell használni. Áztatás után mosószeres 
oldatban kell áztatni, majd hipóval fertőtleníteni, mosni, majd száradás után vasalni kell. 
19./Egyéb szennyes ruhát mosásig tartóban, vagy kosárban kell tartani a fertőzés elkerülése 
végett. Az erősen szennyezett ruhákat áztatni kell. /pl. védőruha, pelenka, asztalterítő/ 
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20./A védőruhát hetente kétszer, illetve szükség szerint, az ágyneműt hetente egyszer kell 
mosni. 
21./A megszáradt ruhákat vasalásig összehajtogatva az erre a célra kijelölt kosárban kell 
tárolni. A tiszta, kivasalt ruhaneműket köteles a szárító és vasaló helyiségből a rendeltetési 
helyére vinni. 
22./feladata a mosó és fertőtlenítő szerek szabályos használata, a fertőzés továbbterjedésének 
megelőzése. 
23./Munkavégzés közben betartja az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó 
szabályokat. A gépek meghibásodását azonnal jelenteni kell a bölcsődevezetőnek. 
24./Feladata az energiatakarékosság betartása. 
25./Tisztán és rendben tartja a mosó, vasaló és szárító helyiségeket, és azok berendezési 
tárgyait. 
26./Munkavégzés után áramtalanítja az elektromos berendezéseket. 
27./Feladata a munkaruha, munkacipő rendeltetésszerű használata. 
28./A csoportszobát átjárás céljából nem használja, a vasalt ruhákat köteles a bejárati ajtón a 
helyére vinni. 
29./Tisztán tartja az udvari mozgásfejlesztő játékokat, a füvet locsolja. 
30./Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a tagintézmény-vezető esetenként megbízza. 
31./Ellátja a gyermekfelügyeleti feladatokat kimenetelkor és bejövetekor, valamint a 
kisgyermeknevelő pihenő ideje alatt.    
 
 
Felelőssége: 
 
1./Felelős a bölcsőde összes helyiségének, udvarának és környékének tisztán tartásáért. 
2./Takarítóeszközök, anyagok takarékos kezeléséért. 
3./A mosó, vasaló, szárító helyiségek tisztaságáért. 
4./A pelenkák és a többi ruhaneműek szakszerű kezeléséért. 
5./A mosó és fertőtlenítőszerek takarékos kezeléséért. 
6./Az elektromos berendezések szakszerű kezeléséért. 
7./Felel az ablakok, ajtók pontos bezárásáért, riasztó ki és be kapcsolásáért. 
8./A területen lévő berendezési tárgyak állagmegóvásáért. 
9./Egészségügyi kis könyvét magánál kell tartani. 
10./ Felelős a gyermekek testi épségéért a felügyelet során. Kisgyermeknevelő távolléte 
esetén felel a munkakörnek megfelelő feladatokért. 
 
Információs kapcsolatai: Információt csak kompetencián belül adhat ki szülő felé.  
 
Információs kapcsolatban van a bölcsőde vezetőjével, kisgyermeknevelőkkel. 
 
 
Munkaidő, munkaidő beosztás: 
 
Heti törvényes munkaideje:40 óra, melyet 5 napos munkaidő keretben kell ledolgoznia. Meleg 
konyhai étkezésben részesül.  Az előírt munkaidő teljesítésének igazolása, illetve ellenőrzése 
a jelenléti íven történik, ahol a dolgozó a munka kezdésének és befejezésének az idejét írja be, 
nem pedig az érkezés és távozás idejét. 
Ebből következik, hogy a munkaidő kezdetekor már munka kész állapotban kell a dolgozónak 
a munkát felvennie. 
A munkaidő beosztása a bölcsődei dajka munkarendje alapján körforgás szerint végzi.   
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Szabadságát a szabadságolási ütemterv szerint veszi igénybe. Az ütemtervtől való esetleges 
eltérést egy héttel előtte be kell jelenteni a bölcsőde tagintézmény- vezetőjének. 
Munkavégzésének akadályoztatása, távolmaradása esetén köteles értesíteni a tagintézmény-
vezetőt. 
Túlmunkára kötelezhető. 
A tagintézmény-vezető a munkaidőben egyéb feladatok elvégzésével is megbízhatja. A 
bölcsőde épületét csak a tagintézmény-vezető, illetve helyettese engedélyével hagyhatja el. 
 
 
Helyettesítés: 
 
Helyettesítését szabadság és betegség esetén  bölcsődei dajka vagy a konyhai dolgozó látja el.  
Szabadságolás és betegség miatt a konyhai dolgozó feladatait is el kell látnia. 
 
Továbbképzés: 
 
Továbbképzésre a biztonságos munkavégzésig kötelezhető. 
 
Munka és védőruha juttatás: 
 
A bölcsőde Munkavédelmi Szabályzata szerint védőruházatra jogosult. 
Az utcai ruhát a szekrénybe, a védőruhát a fogasra kell tenni. A védőruhát hetente kétszer, 
szennyeződés esetén azonnal váltani kell. Szakadt, gyűrött, piszkos ruhát felvenni nem 
szabad. 
 
 
Titoktartás: 
 
A munkavégzés során tudomására jutó szolgálati és hivatali titkot köteles megőrizni. Ezen 
túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkakörében jutott 
tudomására és melynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos 
következményekkel járhat. A munkaviszonyával kapcsolatos jelen munkaköri leírásban nem 
ismertetett jogaira és kötelességeire a bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltak az irányadók. 
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A munkaköri leírás átvétele napjától visszavonásig hatályos. 
 
 
 
Cserkeszőlő,2020. …........... 
 
 
 
                                                                                                ………………………………. 
                                                                                                  Tagintézmény-vezető 
 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és azokat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el, egyidejűleg egy példányát átvettem. 
 
                                                                                                  ……………………………… 
                                                                                                         Munkavállaló 
 
 
Cserkeszőlő,2019. 01. 02.  
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                                   Bölcsődei dajka munkarendje 
 
7-kor Munkába áll. 
 
7-8.30-ig az intézmény külső területeit rendbe teszi, járda söprögetés, játszó udvar rendezése, 
ágak összeszedése, homokozó átlapátolása, nyári napirendben tersza takarítása, mosás indítás 
egyebek. 
 
8.30- reggelizés után asztalok letörlése, csoportszoba feltörlése, tisztázáskor a gyermekek 
felügyelete, játszókertbe kimenetelkor felügyelet biztosítása. Fürdőszoba- átvevő- folyosó- 
pihenőszoba feltörlése. Szennyes elvitele, pelenkás badella ürítése.  
 
9 óra Konyhai rész felől az iroda, szociális helyiségek, folyosó takarítása.  
 
9.30- 10 óra Tízóraiztatás, nyári napirendben segíteni szükséges a kéztörlésben.  
 
10 óra után  újból takarítás a bölcsődei részen, mosás, vasalás, javítás.  
 
10.45.Bejövetelkor felügyelet az udvaron, majd ebédelés után csoportszobába az ágyak 
lehelyezése illetve a csoportszoba takarítása. Fürdőszoba- átvevő-folyosó takarítása. Szennyes 
levitele, pelenkás badela ürítése. 
 
12 óra  Ebéd 
 
14 – 14 óra  mosás, vasalás, adminisztráció, zajmentes takarítás gyerekek alvási ideje alatt, 
kert rendezés.  
 
14- 14.30. Iroda, szociális helyiségek és folyosó takarítása.  
 
14.45.Gyermekek ébredése ágyak elpakolása, tisztázáskor gyermekfelügyelet, aszatlok 
letakarítása. Nyári napirendben kimenetelkor gyermekfelügyelet. Kisgyermeknevelőnek 
pihenőt kínálva addig gyermekfelügyelet. Mosogatás,  majd csoportszoba takarítása.Téli 
napirendben gyermekek haza adása után csoportszoba takarítása, szennyes elvitele, pelenkás 
badella ürítése.  Nyári napirendben játszókert locsolása. Záró takarítás.  
 
17 óra Munka befelyzése.  
 
 Mindezek mellett értelemszerűen havazás, eső esetén az intézmény területén evvel 
kapcsolatos teendőket elvégzi.  
 
 



P.S.  ÁMK Cserkeszőlő „ Szőlőszem” Bölcsőde 
5465.Cserkeszőlő,  Szinyei Merse Pál u.3. 

 

 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
 

1. Név:  
2. Leánykori név: 
3. Adóazonosító száma:  
4. TAJ száma:  
5. Anyja neve:  
6. Lakcíme: 5465 Cserkeszőlő,   
7. Munkavállaló iskolai végzettsége, képzettsége: általános iskola 8 osztály 
 
8.   Beosztása/munkakör megnevezése/:  
9.   Besorolása: közalkalmazotti osztály:  
                           Közalkalmazotti kulcsszám:  
                           FEOR szám:  
10. Előírt szakképzettsége:  
                          Iskolai végzettség: 8 általános,  
                          Szakképzettség:  
                          Gyakorlati idő:  
                          Lépés ideje:  
11.  A munkavállaló büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 
12.  Munkahelye: P.S.  ÁMK Cserkeszőlő „Szőlőszem” Bölcsőde 
 
13. Heti munkaideje: 40 óra 
14. Munkarendje: 7.30 – 15.50  
15. Munkáltatói jogkör gyakorlója (beosztása): ÁMK vezető 
16. Közvetlen felettese: bölcsőde tagintézmény vezető, és a helyettese 
 
II.  Egyéni feladatok: 

Feladata a gyermekélelmezéssel kapcsolatos tálalói teendők ellátása. A  készételek és 
a félkész ételek szakszerű tálalása megadott időpontra. Reggeli, tízórai, uzsonna   
készítése, tárolása. A konyha higénés tisztán tartása, HAACCP rendszernek megfelelő 
dokumentumok vezetése. Egyéb speciális feladatait mellékeltük a tálaló konyhai  
munkaköri leírásban. 

1. Ezen kívül köteles elvégezni: mindazon munkaköri leírásban nem rögzített, 
munkakörén kívül eső feladatokat, amelyek végzettségének, képzettségének 
megfelelnek, s egészségét nem veszélyeztetik, emberi méltóságát nem sértik, amellyel 
munkahelyi vezetője szóban, vagy írásban megbízza. 

2. Helyettesítések: 
Kit helyettesít betegség, szabadság esetén? Mellékletben. 
Ki helyettesíti betegség, szabadság esetén? Mellékletben. 

       
3. Információs szolgáltatásai: Kapott információk. Utasítás szerint jár el. 
                                                     Adott információk valódiságáért felelősséget vállal. 
4. Ellenőrzési tevékenységei: Élelmiszerek megfelelő mennyiségének, minőségének 

ellenőrzése, szavatossági időn belül felhasználások.   
5. Hatásköre: A HACCP rendszer működtetése során az előkészítés, a főzés és az 

ételszállítás műveleteihez tartozó technológiai utasításai betartásának teljes egészére. 
 



P.S.  ÁMK Cserkeszőlő „ Szőlőszem” Bölcsőde 
5465.Cserkeszőlő,  Szinyei Merse Pál u.3. 

 

 
6. külső kapcsolatok: közétkeztetési konyha, szakácsnő, élelmezésvezető. 

 
7. Felelőssége: Felel az élelmezéshez szükséges nyersanyagok előkészítéséért, 

gazdaságos anyagfelhasználásért. Felel meghatározott időpontokban való szakszerű 
tálalásért. A mosogatási, takarítási utasítások betartásáért. Az elektromos 
berendezések kezelésére vonatkozó előírások betartásáért. 
A szavatossági idők figyelemmel kíséréséért. HACCP előírásnak megfelelő 
dokumentumok felelősségteljes vezetéséért. 

 
 

8. Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és  
továbbítása csak az ÁMK vezető felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat 
keretei között történhet. 

9. Az előírt helyen, időben munkaképes állapotban köteles megjelenni és munkaidejét 
munkában tölteni, illetve azalatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére 
állni. 

 
 
 

III. A munkaköri leírást kiadta: 
 
                 
   Cserkeszőlő,2020. …..........                                                   ……………………………      
                                                                                                              Munkáltató 
 
A munkaköri leírásban és a tálaló konyhai  munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem 
és megtartásáért felelősséget vállalok. 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertemés azokat magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el, egyidejűleg egy példányt átvettem.  
 
A munkaköri leírás átvétele napjától visszavonásig érvényes.  
 
 
Cserkeszőlő, 2020. …........                                                   …............................................... 



 
 
 
P.S. ÁMK Cserkeszőlő "Szőlőszem" Bölcsőde 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál 3. 
 
 
                                             tálaló konyhai  munkaköri leírás 
 
 
 
Munkarendje: 7.30 – 15.50 

 
Feladatai: 
 

1. Felelősséggel átveszi az élelmezési anyagokat és az elkészült ételt a főzőkonyhán. 
Minőségi és mennyiségi problémákat azonnal jelzi a szakácsnőnek, élelmezésvezetőnek. 

2. Az intézmény napirendjéhez igazodva felelős, a gyermekek időbeni étkezéséért. 
3. Gondoskodik az étel megfelelő kezeléséről, hőmérsékletet ellenőriz, szükség esetén újra 

forralja az ételt. A nyersanyagokat felhasználásig megfelelő hűtőszekrényekben szakszerűen 
tárolja. 

4. Tálaláskor fokozottan ügyel arra, hogy  megfelelő mennyiség  eljusson minden gyermek 
részére. Ügyel arra, hogy szabály által előírt tálalási adag,  csoportokra bontva eljusson a 
tálalókocsira.   

5. Munkaköri feladata az ételminták ÁNTSZ előírás szerinti tárolása. A HACCP rendszer 
előírásait betartja a tálaló konyhán. 

6. A mosogatást a közegészségügyi előírásoknak megfelelően végzi. 
7. A munkaközi szünetét (műszakonként 20 ') két részletben a munkafolyamatoknak 

megfelelően töltheti ezt az időszakot pihenésre és regenerálódásra használhatja. 
8. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat köteles betartani. Ügyel a higiénés szabályok 

betartására. 
9. A konyhai kisgépek, felszerelések előírás szerinti üzemeltetését ellenőrzi, a meghibásodást 

jelzi az intézményvezetőnek.  A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat köteles betartani. 
10. A konyhában védőruhát használ. (köpeny, kötény, hajháló, cipő) A tálalókonyhába 

védőruhában szabad csak bemenni.  (köpeny) 
11. Ügyel a kitálalt ételek balesetmentes elszállítására, megfelelő hőmérsékletre. 
12. Takarítóeszközök és tisztítószerek használatára nagyon figyel, pontosan betartja a NÉBIH és 

ÁNTSZ által előírt higiénés követelményeket és azok előírásának betartását.  Kéz és száj 
higiénére nagyon ügyel, szükség esetén szájöblítést és maszkot használ. 

13. Felelős az ételhulladék megfelelő tárolásáért, a problémákat jelzi a szakácsnőnek, 
élelmzésvezetőnek. 

14. Dohányozni csak az arra kijelöt helyen szabad, a  Dohányzási szabályzatban 
meghatározottak szerint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem és azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, 
egyidejűleg egy példányt átvettem. 
 
A munkaköri leírás átvétele napjától visszavonásig érvényes. 
  
 
 
 
 
                                 
 
 
Cserkeszőlő, 2020. ................                                                  
                                                                          .......................................................... 
                                                                                  Gulyásné Czeczon Veronika 
                                                                                  bölcsőde tagintézmény vezető 
 
 
 
 
 
            
  
 
 
 
        
 
 
 
 
 
        
  
 
         





Ikt.sz.    /2020                                                                        Szakmai  Program 1. sz. melléklet 
 
 
 
 
                                                         MEGÁLLAPODÁS 
       személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás igénybevételéről 
 
mely létrejött egyrészről a PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem  Bölcsődétől, Cserkeszőlő 5465, 
Szinyei Merse Pál utca 3. ( továbbiakban: mint Szolgáltató), másrészről 
 
 
Név:                          ( anya) Születési név:  
Születési hely, idő:  
Anyja neve:  
Telefon:  
Állam polgársága: magyar                                          
 
 Lakóhely:                          
 Tartózkodási hely: ua. 
                     
Név: (apa)  
Születési hely, idő:  
Anyja neve:  
Telefon:  
Állampolgársága: magyar 
 
sz. alatti lakos, 5465  sz  alatti lakos 
 mint törvényes képviselő között a GYVT.32 § (4) bekezdés alapján. 
 

1. Ellátott adatai:  
 
 
 
 
 
Név:  
 
Születési név:  
 
Születési hely, idő:   
 
Anyja neve:  
 
Állampolgársága: magyar 
 
TAJ:  
 
Lakóhelye: 5465 Cserkeszőlő,  
 
Tartózkodási helye: ua.  
 



 
 
Kiskorú gyermek részére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretein belül 
bölcsődei ellátást biztosítok. 
 
 

2. Az ellátás kezdő időpontja: 2020                  
3. Az ellátás időtartama:     határozott              határozatlan 

Az ellátás befejezésének várható ideje: 20 
 
 

4. A nyújtott szolgáltatás formája és módja: 
                napi négyszeri étkezés, 
 
               gondozás- nevelés 
  a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően 
biztosítani kell a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 40.§ (1) bekezdésében foglaltakat.  
 
 

5. Fizetendő élelmezési térítési díj: 425 forint naponta abban az esetben, ha a szülők 
jövedelme meghaladja az egy főre eső összeget  a Gyvt. 21/B. § bekezdése alapján 
rendeletben foglaltakat.  

6. Gondozási díj:    Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy 
határozott, 5/2019. (III.29.) sz. határozatban, hogy az intézmény térítési díját 0 Ft-
ban határozza meg.  

7. Intézményünkben Érdek Képviseleti Fórum működik, melyről a Szolgáltató 
tájékoztatást adott, elérhetőségéről, módjáról felvilágosítást adott a szülő részére. 
Egyidejűleg a Házirendet megkapta a szülő.  

8. Gyermekjogi képviselő elérhetőségére felvilágosítást kapott a szülő. 
9. Felvilágosítást adott a Szolgáltató a TAJ alapú NRSZH rendszer működéséről. 

 Ennek tudatában hozzájárul a szülő gyermeke okmányainak fénymásolatához, valamint az 
okiratok adatait a szükséges tevékenységhez, kötelezettségekhez, jogosultságok érvényesítése 
érdekében felhasználja. Hatósági ellenőrzés során betekintést adhat a Szolgáltató a gyermek 

személyes adataiba. Jelen Nyilatkozat aláírása nem jelent hozzájárulást ahhoz, hogy a Szolgáltatói 
intézmény adataimat harmadik személynek – hatáskörükben eljáró hatóságok kivételével kiadja . 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával egyben büntetőjogi felelősség teljes tudatában kijelentem, hogy az 
átadott okmányok, okiratok eredetiek, a bennük foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 

10. Panaszkezelés rendje: A bölcsőde munkájára, az alkalmazottak tevékenységére 
vonatkozó panaszok bejelentése írásban lehetséges. Panasz esetén névvel ellátott 
formátumot fogadunk el, akkor is ha kiskorú gyermeket éri a megkülönböztetés, 
sérelem szülő felnőtt hozzátartozó ellenjegyzése számít szabályos panasztételnek. 

A panasz kivizsgálását a bölcsőde vezetője vagy az általa felkért személy, bizottság 7 munkanapon 
belül megkezdi, és 30 napon belül lezárja a vizsgálatát, a jelentést átadva megbízójának. Szóban 
jelzett panaszok esetén az ÁMK vezetősége meghallgatást alkalmaz. A jelzett probléma nagyságától 
függ a további eljárás.   
 A panaszt tevő 30 napon belül, írásban kap választ a beadványára, panaszára.  
 Név nélküli bejelentéseket, névtelen levelek által felvezetett panaszokat az intézmény nem vizsgál 
ki.  
 

11. A Szolgáltató tájékoztatást adott a szülőnek az intézményben vezetett 



dokumentációkról és azok vezetéséről, tudatta a szülővel betekintési joga van 
ezekbe. 

12. Az ellátás megszűnik, ha a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt 
időtartam- illetve a meghosszabbított időtartam leteltével, 

                       
                             a jogosultság feltételének megszűnésével,  
 
                            a jogosult, illetve gondviselője kezdeményezésére, az abban meghatározott  
időpontban.  
 
 Az ellátás megszűnésének szabályait a 15/1998. (IV. 30.)  NM rendelet 43. § tartalmazza.  
                        13. Szolgáltató tájékoztatást adott és tudomással bírok, hogy az intézményben 
Adatkezelési Szabályzat dokumentáció él, ami az EU 2016/679 rendelete alapján készült, annak 
tartalmáról tájékoztattak, benne a riasztó működési szabályzata is életben van. Ezek sérelme esetén, 
jogorvoslati eljárásáról tájékoztattak.   
 
 
 
 
Cserkeszőlő, 2020.  
 
 
 
 
….................................................................                   …................................................................... 
 törvényes képviselő                                                        tagintézmény vezető 
 
 A törvényes képviselő aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a megállapodás 1 példányát átvette, és 
a Házirendet betartja, illetve nyilatkozik a GYVT. 33 § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás 
megtörténtéről. 
 
 
 
Erről értesülnek: 
       1.törvényes képviselő 
       2.Intézményi nyilvántartás. 
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HÁZIREND 
 
 
A bölcsőde neve: PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem  Bölcsőde 
Bölcsőde elérhetősége: 70-434-1836 
 
A bölcsődevezető tagintézmény vezető neve: Gulyásné Czeczon Veronika 
 
 
 
A bölcsődében 20 hetes kortól 3 éves korig-szükség esetén tovább is- gondozzuk a gyermekeket.  
 1.A bölcsőde nyitva tartása: Hétfőtől péntekig 6.30-16.30-ig 
 
2.A bölcsőde naponta reggel 6.30-tol fogadja a gyermekeket. 
Kérjük, hogy, a reggelizést ne zavarják, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek. A 
nyitvatartási időn belül a szülőnek kell gondoskodni gyermeke hazaviteléről. 
 
 3.A napi nyitva tartási időben az alvási idő kivételével, minden szülőnek lehetősége van  
a bölcsődei életbe betekinteni. E nyitottság biztosítja, hogy a szülők megismerhessék a 
kialakítandó kultúrhigiénés és magatartási szokásformákat és a kisgyermeknevelők  által 
alkalmazott nevelési módszereket, elvárásokat és részesei lehessenek gyermekük napirendjének. 
 
 4.A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására .  A  
gyermek a saját ruhájában tartózkodik a bölcsődében. Bejövetelkor a szülő a gyermek korától 
függően felkínálja a WC. használatát , majd kezet mosat a gyermekkel. Ezt követően bekíséri a 
gyermeket a csoportszobába, tájékoztatja a kisgyermeknevelőt gyermeke hogylétéről, az otthoni 
eseményekről. Hazavitelkor a kisgyermeknevelő  beszámol a napi eseményekről és átadja a 
szülőnek a gyermeket. 
 
 5.A szülő gondoskodik az évszaknak megfelelő váltóruháról, valamint ha a gyermek nem 
szobatiszta a nadrágpelenkáról, amit a gyermek saját szekrényében helyez el. 
 
6.A gyermek hazaviteléről a szülők valamelyikének, vagy a szülő által írásban meghatalmazott 
felnőttnek kell gondoskodnia. Gyermeket a bölcsőde gyermeknek nem ad ki, csak a szülő -
írásban adott-felelősségére. 
 
7. A behozott értéktárgyakért, játékért a bölcsőde felelősséget nem vállal. 
 
8. Lázas, fertőzésre gyanús gyermek bölcsődébe nem hozható. 
 
9.Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő 
értesíti a szülőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges  a pontos cím és telefonszám. 
Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi 
ellátásáról, ezzel is növelve  a mielőbbi gyógyulás esélyeit. Betegség  miatti hiányzás esetén orvosi 
igazolás szükséges.  
 
10. Ha a szülő a gyermeket betegség  vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás 
okát  közölje a bölcsődevezetővel. A térítési díj elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk  
a gyermek hiányzását figyelembe venni. 
 
11. A szülő köteles bejelenteni a bölcsődevezetőnek, ha a családban fertőző megbetegedés 
történt. 
 
12. A térítési díj összege megegyezik a mindenkori élelmezési norma összegével  és az igénybe 
vett étkezések számával. A térítési díjat mindig utólag kell befizetni. 2015. évi LXIII. törvény a 
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gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
ingyenes a bölcsődei étkezés ha szülő megfelel  a törvényben előírtaknak  felelősségteljes 
tudatában nyilatkozik. Amennyiben  térítési díjra kötelezett  azt előre jelzett napon kell befizetni 
a bölcsőde vezető irodájában, aki a fenntartó felé pontos elszámolással köteles megfelelni. 
Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék  a bölcsőde vezetőjét, 
aki felvilágosítással és segítőkészséggel  áll szíves  rendelkezésükre. 
 
 
13.A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére  lehetőséget  biztosítunk a szülővel történő 
beszoktatáson túl a kisgyermek-nevelő és szülő napi találkozásaira, szülői értekezletre, 
csoport meg beszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. 
Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermekük kisgyermek-nevelőjével előre egyeztessék. 
 
14. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen  vesszük, akár a gyermek egészségi 
állapotára, akár a gyermek fejlődésére vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 
 
15. A bölcsőde egész területén szigorún TILOS a dohányzás! 
 
16. A bölcsőde ünnep napokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli  
zárás időpontját minden évben  március 30-ig közöljük a szülőkkel. 
 
17.Intézményünkben a Gondozási díjról faliújságon tájékoztatást talál. Kérem rendszeresen 
figyelemmel kövesse  a fali táblán a hirdetéseket ,  fontos dolgokat tájékoztatunk azon a szülők 
részére.  
 
18.A bölcsőde napirendje. 6.30 tol  8 óráig gyermekek  folyamatos átvétele, gondozása.  
                                              8 óra reggeli , utána szükség szerint gondozás időjárás függvényében            
udvarra kimegyünk  
                                             10 óra Tízórai játék szabadban időjárás függvényében. 
                                             11 óra bejövetel az udvarról, tisztálkodás , csoportszobában játék. 
                         11.30 Ebéd – altatás 
                         14.30 Ébredés- gondozás- uzsonna ezek ébredéstől  függnek. 
                                                       Játék időjárástól függően szobában vagy udvaron.  
                         17.30-ig        Gyermekek  haza adása 
Téli és  nyári napirendet különböztetünk meg, télen nem megyünk ki ébredés után az udvarra, 
mivel korán sötétedik és  rövid ideig tudnának kint lenni. 
 
19.Bölcsődénkben  szülővel történő fokozatos beszoktatás van.  Az anya vagy apa jelenléte 
biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást.  A 
kisgyermek és  a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a 
gyermeket az új környezetének elfogadásában., jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést. 
 
20. Intézményünkben riasztó van felszerelve. Fenntartó döntése alapján tárgyi eszközök 
megóvása céljából. Elhelyezése a játszóudvarban és a bejárati ajtónál van. EU 2016/679 
rendelete alapján készült Adatkezelési Szabályzat szerint a szülők tájékoztatást kaptak 
felvételkor.  A Megállapodás című dokumentumban is rögzítésre került.  
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                                   Érdek-képviseleti Fórum működése: 
 
A bölcsődék Érdek-képviseleti Fórumot működtetnek, melynek munkájában a szülők, a 
dolgozók és az Önkormányzat képviselői vesznek részt. A Fórum szükség szerint, de legalább 
évente  két alkalommal ülésezik. Az érdek-képviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi 
panaszokról, intézkedéseket  kezdeményez az önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi és 
tisztiorvosi  -szolgálat intézeténél, és más hatáskörrel rendelkező szervnél.  
Az Érdek-képviseleti Fórumnak címzett panaszt az intézményvezetőnél kell benyújtani. 
 
 
  
Az intézmény vezető haladéktalanul értesíti az Érdek-képviseleti Fórum elnökét a panasz 
benyújtásáról. 
Az Érdek-képviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze. A panasztevőt kifejezett kérelmére az 
Érdek-képviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni. 
A panasztevőt  az Elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés 
megtartását és a panasz kivizsgálását nem akadályozza. Az Érdek-képviseleti Fórum Elnöke a   
panasz intézményvezetőnél történt benyújtásától számított 15 napon belül értesíti a panasztevőt 
a panasz kivizsgálásának eredményéről. 
A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához, vagy a 
gyermekjogi képviselőjéhez fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy az Érdek-képviseleti  
Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett 
intézkedéssel nem ért egyet. 
 
 
  
 
 
GYERMEKJOGI  KÉPVISELŐ:  HOLLIK  Zsuzsanna     Telefonszám: 20/489-96-37  
 
 
                                         
                                                A házirend betartását köszönjük! 
 
 
 
 
Cserkeszőlő, …....................... 
 
 
…........................................................... 
Gulyásné Czeczon Veronika                                     …............………………………… 
Bölcsőde tagintézmény vezető                                  Érdek-képviseleti Fórum Elnöke 
                                                                                         
 


