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Általános bevezető

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a szociális biztonság megteremtése,
megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében, meghatározza az
állam és az önkormányzatok által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátások formáit, szervezetét, a működésük alapvető szabályait, ellátásra való
jogosultság feltételeit és érvényesítésük garanciáit.
Mindkét törvény kimondja, hogy a szociális, család- és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi ellátások feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és
családjukért, valamint kisebb közösségeknek a tagjaiért viselt felelősségen túl – az
állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1-től a szociális-,
gyermekjóléti-, gyermekvédelmi feladatokat, valamint az egészségügyi alapellátások
körébe tartozó védőnői és iskola-egészségügyi ellátást egy integrált – saját
fenntartásban működő – intézmény keretei között biztosította.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének IX-262/3443/2012.sz.
határozata értelmében az önkormányzat fenntartásában működő intézmények a
Miskolci Családsegítő Központba olvadtak be, és a jogutód intézmény neve 2013.
január 1-től Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ elnevezésre változott.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VI-144/4981/2013.sz.
határozatának 4. pontja alapján a Közgyűlés hozzájárult a Miskolci Egyesített
Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ
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fenntartói feladatainak a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás részére történő
átadásához.
2013. július 1-től a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ fenntartója a Miskolc Környéki Önkormányzati
Társulás. A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 11/2013.
(XI.27.) sz. Társulási Tanácsi határozatával – figyelemmel a 2012. évi CXCII. törvény
rendelkezéseire – döntött az intézmény feladatellátásnak módosításairól, továbbá
jóváhagyta Sajóörös Község önkormányzatának csatlakozását, illetőleg Sajópetri
Község Önkormányzatának kilépését, ezzel együtt az ellátott feladatok területi
módosítását. A Társulási Tanács jóváhagyta a GYÁO-CSÁO feladatellátásának
területi módosítását (a feladatellátás 2014. 01.01-től kiterjed a Társulás
településeire.)
2016. május 1. napjától az egészségügyi alapellátás feladatait a Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata által alapított Miskolci Egészségfejlesztési Intézet vette
át, melyet a MESZEGYI fenntartója 9/2016. (III.21.) sz. Társulási Tanácsi
határozatával hagyott jóvá.
2018. január 1-től az intézmény fenntartója Miskolc Megyei Jogú
Önkormányzata.

Város

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 118/2018 (XI.15.) számú
határozata alapján Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár
Otthont, mint költségvetési szervet 2018.12.31. napjával az államháztartásról szóló
2011.CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – egyesítéssel, melynek módja
beolvadás –jogutódlással megszüntette. A megszüntetésre kerülő Őszi Napsugár
Otthon jogutódja 2019. január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (továbbiakban: MESZEGYI).
Az integrált intézményben – szakmai és finanszírozási szempontok mentén –
feladatcsoportonként önálló szervezeti egységek (igazgatóságok) kerültek
létrehozásra, melyek között egyértelműen elkülönülnek az alap és szakellátási
feladatok, illetve a különböző célcsoportokat érintő – ezáltal eltérő szakmai
kompetenciákat igénylő – feladatok.
Az integrált intézmény szakmai feladatellátását az igazgató irányításával 3 szakmai
igazgatóság (Család- és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága, Gyermekek
Napközbeni Ellátása - Bölcsődei Igazgatóság, Szociális Ellátások Igazgatósága) és a
munkájukat segítő Stratégiai csoport biztosítja.
Az intézmény szakmai munkáját támogató és kiegészítő szervezeti egységek:
Gazdasági Igazgatóság, és a Humánpolitikai csoport.
A négy szakterületi igazgatóság alá rendeződnek az Szt. és a Gyvt. által ellátandó
alap- és szakosított ellátások.
A stratégiai igazgatóság koordinál, illetve irányít minden olyan feladatot, amely
valamennyi, illetve több szakterületet érint, összehangolja az egyes szakterületek
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munkáját (továbbképzés, képzési rendszer, fejlesztések – pályázati munka
koordinálása, intézményi szintű programok, rendezvények, intézmény arculata, PR
tevékenység, kommunikáció, információáramlást, stb.)
A gazdasági igazgatóságon kap helyet valamennyi támogató funkció (gazdasági
adminisztráció, pénzügy-, számvitel, beszerzés, műszak-szállítás, technikai kisegítő
feladatok ellátása, stb.).
Jogszabályi háttér
 2012. I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 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
 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről
 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról
 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz szükséges felhasználható bizonyítékokhoz.
 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző
személyek adatainak működési nyilvántartásáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 A bölcsődei nevelés-gondozás országos szakmai programja 2017.01.01.
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 A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai, Módszertani levelekben
szereplő
módszertani
kiadványok,
szakmai
segédletek
jegyzéke
(Szociális füzetek, Széchenyi terv 2012)
 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2018. (XII.17.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról, szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a
köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról
 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei

2

A szolgáltatás célja

A családban élő kisgyermek számára napközbeni ellátás keretében – a fizikai és
érzelmi biztonság és jóllét megteremtése, a harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődés
feltételeinek biztosítása.
A szociálisan rászoruló társadalom perifériáján élő gyermekek hátrányainak
csökkentése, gondozás-nevelés komplex eszközeivel felzárkózásuk segítése,
társadalmi integrációjuk megalapozása.
A csoportban nevelhető, gondozható sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésre,
gondozásra jogosult gyermekek habilitációja.
A szakmai elvekre és követelményrendszerre épülő célok
A Bölcsődei nevelés-gondozás alapprogramjának megfelelően a bölcsőde célja,
hogy a:
„kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik
őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális
környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei
nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi
nevelés elsődlegességének tiszteletét.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének
széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára
kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény,
szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok
életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.” A
BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA 2017.
A szakmai munka során arra törekszünk, hogy a nevelési-gondozási terveinket is
ennek figyelembevételével készítsük el. Valamint a gyermekek nevelése-gondozása
során ezen célok magvalósításán dolgozunk.
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2.1 A szakmai munka bemutatása, a létre jövő kapacitások, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek
A bölcsődei nevelés feladata:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) szerint, a családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves
egészséges, ill. 20 hetes - 6 éves sajátos nevelési igényű gyermekek testi, mentális
szükségleteinek kielégítése, optimális fejlődésük elősegítése.
Kiemelt célként kezeljük a bölcsőde jó hírének megtartását, és törekszünk az ellátás
színvonalának további emelésére. A szakmai előírásoknak minél tökéletesebben
megfelelni. Az itt gyakorló hallgatóknak ezt a tudást átadni. A megvalósításhoz
fontos, hogy tudásunkat folyamatosan fejlesszük, tudjunk megújulni. Így a Bölcsődei
nevelést-gondozást Alapprogramjának megfelelően a feladatadatunknak tekintjük:
- A családok támogatását, annak erősségeire építve a szülői kompetencia
fejlesztését
Csak úgy tudjuk támogatni a szülőket, ha mi is tanulunk, bővítjük ismereteinket, és
mind e mellett olyan szakmai munkát végzünk, hogy a szülők készek legyenek
elfogadni tőlünk azokat a segítségeket, melyek szülői szerepükben megerősítik.
- Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozását
Szintén a kisgyermeknevelő személyisége az (a szülők mellett) ami nagyban
befolyásolni tudja a gyermekben az egészséges életmód megalapozását. Milyen
mintaként van jelen a gyermek életében, hogyan kommunikálja az egyes
tevékenységeket, amik majd helyes higiéniai szokásként fognak megjelenni később a
gyermek életében. Pl.: miért kell kezet mosni, miért ne igyon sok édes folyadékot,
miért kell levegőre menni stb.
- Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztését
A bölcsőde másodlagos szocializációs szintérként jelenik meg a gyermek életében.
Még ha nagycsaládban is nevelkedett a bölcsődét megelőzően, akkor is meg kell
tanulnia közösségben élni, a közösségi szabályokat elfogadni. Ebben van nagy
szerepe megint a kisgyermeknevelőnek, mennyire van a gyermek mellet, amikor
például meg kell osztozkodni egy játékon, vagy hogyan oldjon meg konfliktus
helyzeteket, stb. Döntő fontosságú, hogyan éli meg ezeket, mert kihat későbbi
kapcsolataira is.
- A megismerési folyamatok fejlődésének segítését
Komplex feladata a kisgyermeknevelőnek, hiszen a gyermek értelmének
fejlesztéséről van szó. Mennyire segíti gondolkodását, beszédét, képzeletének
fejlődését, pl.: énekléssel, meséléssel, bábozással, ismeretek nyújtásával; hogyan
hat figyelmének fejlesztésére, pl.: kreatív játékokkal, építő- konstruáló játékokkal,
nagymozgásokkal, stb.
Az Alapprogramban foglaltak helyi viszonyokra adaptált gyakorlatának
bemutatása
- A család rendszerszemléletű megközelítése
Családlátogatás alkalmával tudunk képet kapni a család helyzetérő. Ha
hiányosságokat észlelünk, próbáljuk valamilyen módon kompenzálni.
- A kisgyermekkori intervenciós szemlélet befogadása
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A gyermek sajátosságainak, egyéniségének, fejlődésének megfigyelése, esetleges
lemaradás esetén a családdal való együttműködés, valamint fejlesztés.
- A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A szülők által felvetődött kéréseket (családi szokások, hagyományok, vallás)
igyekszünk a lehetőségekhez mérten teljesíteni.
- A gyermeki személyiség tiszteletének elve
Minden gyermeknél különös figyelmet fordítunk az egyéni sajátosságokra,
megnyilvánulásaira, szükségleteinek kielégítésére, bánásmódra.
- A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
Példamutató magatartást kell gyakorolnia minden szakembernek, hogy a gyermek
számára megfelelő és követendő minta legyen. Kommunikációja fontos
munkaeszköz, ezért nem mindegy mennyire pontos és hiteles. Szakmai tudását
állandóan szinten kell tartania.
- A biztonság és stabilitás megteremtése
Ahhoz, hogy a gyermek jól és biztonságban érezze magát, alapvető feltételeket kell
megteremtenünk, mint pl.: fokozatos szülővel történő beszoktatás, jól kialakított
napirend, hely és tárgy állandóság, és nem utolsó sorban a saját kisgyermeknevelői
rendszer.
- Fokozatosság megvalósítása
A gyermek biztonságérzetének, és egészséges fejlődésének szintén fontos feltétele,
hogy fokozatosan szoktassuk minden új helyzethez, ez értendő az étkezésétől
kezdve a szobatisztaságra nevelésen keresztül, új környezet, személyek
megismeréséhez is.
- Egyéni bánásmód érvényesítése
Minden gyermek más és más, de még ugyan az a gyermek is mást igényel attól
függően, hogy milyen a hangulata, mennyire vannak kielégítve szükségletei stb.
ezért fontos, hogy mindég az adott gyermekre szabva, és adott állapotától függően
bánjunk vele.
- Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
Nagy jelentősége van a gondozási helyzetek során megvalósuló, a gyermek spontán
érésének támogatására, egészség,- esztétikai nevelésre, kulturhigiéniai szokások
kialakítására és a szocializáció fejlesztésére. Törekszünk arra, hogy a gyermekek jól
érezzék magukat a gondozási tevékenységek során, érzelem dús légkör vegye körül,
kellemes élmény legyen számára, és megfelelő információt kapjanak arról, mi
történik velük az adott helyzetben.
- A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása
Óriási felelősségünk van abban, hogy a gyermekek mennyire lesznek önállóak, mire
elhagyják a bölcsődét. Kiemelten fontos, hogy megteremtsük azokat a feltételeket –
kellő idő, gyakorlás, biztatás, dicséret – ami elősegíti ezt a folyamatot.
Eredményességét a szülői visszajelzésekből tudjuk mérni.

2.2

A bölcsődei nevelés főbb helyzetei

 Tanulás
A kisgyermek minden helyzetben tanul, legyen az gondozási folyamat, vagy szabad
játéktevékenység, a lényeg az, hogy biztosítsuk számára a megfelelő tárgyi
környezetet, ami arra ösztönzi, hogy mindent megfigyeljen, tapasztaljon, magáévá
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tegyen. Valamint legyen körülötte egy olyan állandó személy, aki megfelelő példakép
arra, hogy megtanulja tőle a helyes viselkedési szabályokat, magatartási formákat,
és kellő ismereteket nyújtson, amit hiteles kommunikációval érhet el.
 Gondozás
A tanulás egyik fontos színtere, ezért fontos, hogy a felnőtt hogyan viselkedik a
gondozások során, mennyire empatikus, türelmes, kedves, mennyire finomak a
mozdulatai, hagy-e kellő időt az önállóságra, dicsér, elismer, megerősít.
 Játék
A tanulás másik színtere, hiszen a játék során ismeri meg a környezetét, saját magát,
tapasztalatokat gyűjt. Ebben kell maximálisan támogatni a kisgyermeknevelőknek. A
helyzeteknek megfelelően, vagy csak felügyeletet kell biztosítani, vagy igénynek
megfelelően részt venni a játékban, akár kezdeményezni is lehet, sőt konfliktus
helyzetekben kell is.
 Mozgás
0-3 éves kor között fejlődik legintenzívebben a mozgás, a mi feladatunk, hogy
biztosítsuk számukra az életkornak megfelelő eszközöket, ugyanakkor, ha
mozgásukban eltérést, megakadást tapasztalunk, fejlesszük, segítsük őket.
 Mondóka, ének
Kisgyermeknevelőink, helyzetnek megfelelően gyakran énekelnek, furulyáznak,
mondókáznak. A gyermekek fogékonyak az énekszóra és igénylik, hogy minél többet
foglalkozzanak velük a nevelők. A nevelési év végére szinte „nótafák” nőnek ki a
csoportból és veszik át az irányítást, mint egy énekfoglalkozás címen. Az éneklési
vágy kiélésére évek óta szervezünk „Mazsola muzsikát” heti rendszerességgel, több
bölcsődénkben is.
 Vers, mese, bábozás
Szintén a mindennapi életünk szerves része, hiszen imádják a gyermekek a meséket
hallgatni, ami részben az ő életükről szól, vagy a könyvekben szereplő képekről
mesélnek a kisgyermeknevelők. A bölcsődében használt bábokon kívül, évente
kétszer meglátogatnak a Miskolci Csodamalom Bábszínház előadói egy-egy
interaktív előadással, amit nagyon kedvelnek a gyerekek.
A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei
Fokozatos szülővel történő/anyás beszoktatással kezdik meg bölcsődei életüket
felvételre kerülő gyermekeink. A fokozatosságra mindenképpen ügyelünk, és a
gyermek alkalmazkodásától tesszük függővé, hogy milyen ütemben történik az
adaptáció, ami nem biztos, hogy két hét, akár három- négy hétre is elhúzódhat. Az
ismerkedés legtöbb estben anyával történik, viszont megesik, hogy apa, vagy a
nagyszülők jönnek a beszoktatásra.
A beszoktatás egyik fontos része az ütemezéshez, vagyis egy kisgyermeknevelőnek,
két hétig csak egy beszoktatós gyermekkel kell foglakoznia, elegendő időt hagyva az
egymásra hangolódásra. Kivéve testvérek vagy ikrek esetén.
A kisgyermeknevelők igyekeznek az első beszoktatási napon megejteni a
családlátogatást. A saját és társ kisgyermeknevelők mennek együtt látogatni, apró
meglepetés ajándékkal kedveskedve.
Bölcsődéinkben megvalósul a „saját kisgyermeknevelői” rendszer, mely segíti a
gyermekek alkalmazkodását az új környezethez, valamint érzelmi biztonságot nyújt.
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Nagyon ritka esetben történik nevelői csere, pl.: nyugdíjba vonulás, szülés,
hosszantartó betegség.
Gyermekcsoportok kialakításánál több szempontot veszünk figyelembe, mint pl.:
törvényi előírások, szülők igényei, nemek aránya, SNI-s gyermekek, korai
fejlesztésben résztvevő gyermekek.
Napirendünk kialakításánál szintén több szempontot veszünk alapul, elsősorban a
gyermekek életkori sajátosságait, időjárást, évszakokat, és bizonyos keretek között
rugalmasan kezeljük, annak függvényében, hogy a gyermekeknek milyen egyéni
szükségleteik vannak.
Általános napirendet lásd a mellékletben. A csoportok aktuális összetételéhez
igazodó napirend a Csoportnaplóban jelenik meg.
A bölcsőde tárgyi feltételei részben adottak. A belső eszközök, játék készletek
megfelelőek, egyre inkább kicserélődnek a régi bútoraink újakra. A játékeszközöknél
nagy gondot fordítunk arra, hogy ne csak a finom és kis mozgásokat elégítsük ki
csoport szobán belül, hanem legyen nagy mozgásra is lehetőség pl.: csúszda,
alagutak, szoba motorok- autók, kerekes katicák stb.
A beszoktatást követően is törekszünk arra, hogy minél több formában tartsunk
kapcsolatot a szülőkkel, ezek közül is a legfontosabb a napi beszélgetések reggeli,
délutáni átadás/átvétel során. Bölcsődevezetőinkkel a nap folyamán bármikor
lehetséges a konzultáció, személyesen, telefonon, e-mailben.
Szülői értekezleteket a gondozási- nevelési év megkezdése előtt, valamint az óvodai
beiratkozást megelőzően, vagy szükség esetén tartunk.
Szülőcsoportos beszélgetéseket szervezünk, a szülőket foglalkoztató témák
átbeszélésére, az előírtaknak megfelelő módon.
Átadóinkban folyamatosan írásban is informáljuk a szülőket adott eseményekkel
kapcsolatban.
Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása
Felvételük a törvényi előírások betartásával:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998.(IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 46. § (1) pontja szerint:
„A bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető,
gondozható, kivéve, ha ………….
a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy
b) sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermeket is nevelnek, gondoznak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb
tizennégy gyermek nevelhető, gondozható.
(3) * Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha
a) egy bölcsődei csoportban egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre
és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tizenegy gyermek,
b) egy bölcsődei csoportban kettő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre
és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek,
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c) egy speciális bölcsődei csoportban három-hat sajátos nevelési igényű, illetve
korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek
nevelhető, gondozható.
Integrálva az egészséges gyermekekkel történik a gondozásuk –nevelésük. Fokozott
figyelmet fordítanak kisgyermeknevelőink a lemaradt fejlődési terület fejlesztésére és
magával a gyermekkel való többletfoglalkozásra, törődésre, kommunikációra, stb.. A
szülőkkel kölcsönösen folyamatos tájékoztatás történik a gyermek állapotának
változásairól, pl.: ha jár korai fejlesztésre, mit alkalmaznak, mi az, amit mi is meg
tudunk belőle valósítani.

2.3

Az alapellátáson túli családtámogató szolgáltatások bemutatása

Bölcsődéinkben játszó csoport és gyermekfelügyelet szolgáltatásokra van lehetőség.
Az igény, változó, inkább a tavaszi hónapokra jellemző. Külön erre a célra kialakított
helyiségben fogadjuk a családokat.
A Napsugár Bölcsődében Mozgás, Kognitív és Manuális készségfejlesztő termek
állnak a beíratott gyermekek rendelkezésére.
A Dobó Katica, a Mesemalom, a Katica és a Napraforgó Bölcsődékben só-szoba
szolgálja a gyermekek egészségvédelmét.

3
Az intézményen belüli és más intézményekkel történő
együttműködés módja
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
Gyermekek Napközbeni Ellátása Igazgatósága – Bölcsődei Igazgatóság szakmai
tevékenysége során együttműködik, kapcsolatot tart:
 az intézmény más szervezeti egységeivel
 a jelzőrendszer tagjaival (Gyvt. 17.§. (1)-(2) bekezdések), de különös
tekintettel a jelzőrendszer működését koordináló család és gyermekjóléti
szolgálattal
 oktatási, nevelési intézményekkel – különös tekintettel az óvodákra
 egészségügyi szolgáltatókkal – védőnők, házi gyermekorvosok
 gyermekjóléti alapellátás és szakellátás intézményeivel
 a gyermek és családja problémájában érintett hatóságokkal
 civil és egyházi szervezetekkel, amelyekkel szakmai tevékenysége során
kapcsolatba kerül.
Az együttműködés kiterjed a kölcsönös tájékoztatásra, információcserére, közös
szakmai tevékenység végzésére, szakmai rendezvények szervezésére.

3.1 A szolgáltatáson belüli együttműködés a kooperáció és a szakmai
információáramlás
A bölcsődék a MESZEGYI Igazgatóságának irányítása alatt, a szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásokkal egy gazdasági egységben integráltan működik. Az
egyes szakterületekkel elsősorban a Családsegítés – Gyermekjóléti szolgáltatást
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nyújtó munkatársakkal és a Stratégiai Igazgatóság referenseivel állunk szoros
kapcsolatban.
A bölcsődék kapcsolata, a bölcsődei hálózaton belüli feladat, az egymás kölcsönös
segítése és folyamatos figyelemmel kisérése. A vezetők mindennapos munkájának
segítése érdekében, a kapcsolattartás, a kommunikáció, a nyitottság, a szakmai
információ átadás fontos motívum kell, hogy legyen

3.2 A szülőkkel való együttműködés, a velük való kapcsolattartás
formái
- Beszoktatást megelőző találkozások: előjegyzés, bölcsődekóstoló, felvételt
megelőző beszélgetés- minden alkalom az ismerkedésre szolgál, a szülök
tájékoztatására, a bölcsődei élettel kapcsolatban. Házirend, napirend
ismertetése, leendő csoport, kisgyermeknevelő megismerése.
- Szülői értekezlet: szintén tájékoztató jellegű, a bölcsődét érintő legfontosabb
tudnivalókról.
- Családlátogatás: személyesebb ismerkedés a család és kisgyermeknevelő
között, fókuszálva a gyermekre.
- Beszoktatás: fokozatos ismerkedés, és információ csere a gyermek
szokásairól, érzelmi megnyilvánulásairól, azok kezeléséről, stb.
- Napi beszélgetések: reggeli és délutáni átadáskor, mi történt a gyermekkel,
milyen volt a napja, éjszakája, stb.
- Szülőcsoportos beszélgetések: a szülőket foglalkoztató gyermeknevelési
kérdések, problémák átbeszélése, megszabott keretek előírások szerint.
- Írásos formák: Családi füzet: rendszeresen visszajelzést kapnak a szülők
gyermekeik bölcsődei fejlődéséről. Faliújság: aktuális eseményekről
tájékoztatás.
A szolgáltatáson kívül más intézménnyel, szakértőkkel, gyermekjóléti
szolgáltatókkal,
védőnővel,
pedagógiai
szakszolgálattal,
óvodával,
szakhatóságokkal, stb. való kooperáció jellemzői
Az ellátott gyermekek és családjaik korosztálytól, fejlettségtől, egyéni igényektől
függően keressük/elfogadjuk a kapcsolattartási lehetőséget. Pl.:
- HH, HHH, védelembe vett gyermek esetében Bölcsődei szociális munka zajlik,
így támogatva a családon belüli pozitív irányú változási folyamatok elindulását
- a körzeti védőnők rendszeresen érdeklődnek, személyesen követik nyomon az
általuk gondozott gyermekek fejlődését
- a körzetben lévő óvodákból meghívott vezetők, óvodapedagógusok vesznek
részt a szülőértekezleteken, nyílt napokon fogadják a bölcsődés gyermekeket
és családjaikat
- szakértőkkel, szakhatóságokkal az esetlegesen jelentkező igényeknek
megfelelően tartjuk a kapcsolatot, pl. Pedagógiai véleményt készítünk, részt
veszünk esetmegbeszéléseken, előadásokra hívjuk az érintett szakembereket.
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4

Az ellátandó célcsoport megnevezése jellemzői

4.1

Az ellátandó célcsoport megnevezése

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni
ellátásának egyik formája. A családban élő, a szülők munkavégzése, betegsége
vagy egyéb ok miatt napközbeni felügyeletet ellátást igénylő – 20 hetestől 3 éves
korú – gyermekek szakszerű gondozását, nevelését biztosító intézmény.






4.2

Bölcsődei ellátás biztosítható minden – 20 hetestől 3 éves korú gyermek
számára, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt napközben
gondoskodni nem tudnak.
Amennyiben a gyermek 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi
szintje alapján nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő
augusztus 31-ig bölcsődében nevelhető és gondozható.
A Gyvt. 41.§. (2) bekezdése értelmében bölcsődei ellátást különösen azon
gyermekek számára kell biztosítani
- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról
nem tud gondoskodni.
A bölcsőde vállalhatja sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésre,
gondozásra jogosult gyermekek napközbeni ellátását, ill. valamilyen
fogyatékossággal élő 6 év alatti gyermekek korai fejlesztését, gondozását,
amennyiben
erre
személyi
és
tárgyi
feltételei
alkalmasak.
A
csoportszervezésénél a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló NM. rendelet szakmai előírásait kell figyelembe
venni.

Az ellátandó célcsoport jellemzői

A bölcsődei ellátás Miskolc közigazgatási területére terjed ki. Miskolc közigazgatási
területén a gyermekek napközbeni ellátását 10 bölcsőde összesen 56 bölcsődei
csoport működtetésével biztosítja. A Gyvt. szerint az egyes bölcsődékben a
férőhelyek 25%-ig Miskolc közigazgatási területén kívülről is fogadunk gyermekeket,
akik szülei miskolci munkahellyel rendelkeznek.

4.3 Település és az ellátási terület földrajzi, gazdasági jellemzőinek
bemutatása
A szolgáltatást igénybevevő lakosság összetétele vegyes, ha az iskolázottságot,
szociális helyzetet vesszük figyelembe. A jobb anyagi helyzetben lévő családok
mellett, minden gondozási-nevelési évben változó létszámmal kerül felvételre
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek is, orvosi, védőnői
javaslatra érkezők, de gyakran tapasztaljuk a mindennapok során, hogy több család
is küzd anyagi problémákkal, még ha azt hivatalos határozat nem is támasztja alá.
Szolgáltatásunkra nagy igény van, az utóbbi években várólistásaink is vannak, hol
kisebb, hol nagyobb számban.
3530 Miskolc, Arany János u. 37.
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Tapasztalataink, hogy korai fejlesztésre egyre több gyermeknek lenne szüksége.
Egy-egy fejlődési területen mutatkozó lemaradás, minél előbb történő megsegítése,
igen hatékony lenne a gyermekek fejlődése szempontjából.

4.4 A bölcsődei ellátást igénybevevők elvárásainak, szükségleteinek
megjelenítése
A szülőkkel való jó kapcsolat építésére törekszünk, igyekszünk figyelembe venni
kéréseiket, elvárásaikat. Lehetőséget biztosítunk a bölcsődével való ismerkedésre,
még a beszoktatás előtt (bölcsődekóstoló), szinte minden alkalommal tudtuk még
eddig biztosítani, hogy a kiválasztott, vagy már korábbról megismert
kisgyermeknevelőhöz kerüljön a gyermek. A beszoktatások idő tartalmát a
gyermekek egyéni alkalmazkodásának megfelelően, akár 3-4 hétre is
meghosszabbítjuk, viszont arra is van lehetőség, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, ha
a szülők már dolgoznak.
Rendszeresen szervezünk nyílt napokat, szülőkkel közös programokat, pl. farsang,
Nyuszi buli, Gyereknap, Bölcsődekóstolgató, Mikulás, stb.

4.5 Az ellátandó célcsoporthoz tartozó családok jellemző körülményei,
életmódja, szemlélete
A bölcsődébe felvett gyermekek átlag életkora másfél év, de egyre több csecsemő
felvételét kérik a szülők.
Az ellátásba kerülő gyermekek közül, gondozási-nevelési évente bölcsődénként 2-4
SNI-s, HH-s, HHH-s van, ezen felül tapasztalunk olyan eseteket, amikor pl.: korai
fejlesztésre lenne szüksége egy-egy gyermeknek a fejlődésében mutatkozó
eltérések, megakadások miatt, vagy épen rossz szociális körülményekről árulkodik a
gyermek ápolatlansága, éhsége, stb. amit próbálunk valamilyen szinten kompenzálni.
Városi szinten kerülnek felvételre Családok Átmeneti Otthonaiban lakó anyák
gyermekei, Nevelésbe vagy Védelembe vett gyermekek is.

5

A feladatellátás szakmai tartalma, módja

A bölcsőde a családi neveléssel együtt, azt jól kiegészítve segíti a gyermekek
fejlődését. A gyermekek nevelésénél nagyon fontos, hogy a szülők és
kisgyermeknevelők azonos célokért azonos, de legalább hasonló módszereket
alkalmazzanak, mert a családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a
szülők és a gondozónők közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen
feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének.
Fontos, hogy a szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztassák
egymást a gyermek fejlődéséről, ezzel megalapozzák az egyéni bánásmód
kialakítását.
A bölcsődékben már kialakult hagyományai vannak a szülőkkel való
kapcsolattartásnak.

3530 Miskolc, Arany János u. 37.
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Kapcsolattartás formái és módszerei
Egyéni formák és módszerek
Szóbeli formák

Írásbeli
formák

Regisztráció
Beiratkozás
Napi találkozások,
Egyéni beszélgetések,
Családi füzet
Családlátogatás,
Szülővel/anyával
történő fokozatos
beszoktatás

5.1

Csoportos formák és módszerek
Szóbeli formák

Írásbeli
formák

Szülői értekezlet,
Szülőcsoportos
beszélgetés,
Szülői fórum,
Nyílt nap, fórum, előadás,
bemutató, Családi délután,
Játszó csoport, Baba-mama
klub, Egyéb programok

Üzenő fal,
Szórólapok,
Kiadványok

Családlátogatás

Célja, a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek otthoni
környezetben való megismerése. Lehetőség nyílik arra, hogy a szülő bővebben
informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket,
akikre gyermekét bízza.
A kisgyermeknevelők igyekeznek a látogatás során megismerni a gyermeket és
családját, ezért megfigyelik többek közt:
a gyermek helyét a családban, napirendet,
eddigi fejlődését, megismerik a gyermek életének fontosabb történéseit,
a gyermek szokásait, igényeit, személyiségét.
A kisgyermeknevelő válaszol a szülő kérdéseire, tájékoztatja Őket a következőkről,
pl.:
a bölcsődei életről, a napirendről
a beszoktatás menetéről, stb.
A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás
lehetőségének ajánlásakor, az időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és
után a család kívánságait tiszteletben tartjuk.

5.2

Adaptáció – beszoktatás

Az anyától való elszakadás egyik érzékeny időszaka a gyermek bölcsődébe
kerülése, ezt igyekszünk segíteni az anyával történő fokozatos beszoktatással,
melyet a gyermek egyéniségét, fejlettségi szintjét és az intézmény működési rendjét
figyelembe véve ütemezzük.
A beszoktatás fokozatos, mert az első napokban mindössze 1-2 órát tölt a gyermek a
bölcsődében, majd napról-napra növekszik ez az időtartam. A gyermek igényeit,
alkalmazkodását figyelembe véve történik. Lehetőség szerint az anyuka vagy a
család más tagja, apa, nagyszülő van jelen az első napokban teljesen, majd
fokozatosan
adja
át
gyermekének
gondozását-nevelését
a
bölcsődei
szakembereknek.
Az anyával történő beszoktatás során az első napokban a kisgyermeknevelő,
megfigyeli anya és gyermeke együttműködést. Ez alatt az anyuka látja, hogy a
3530 Miskolc, Arany János u. 37.
Telefon: +36 46/562-276
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kisgyermeknevelők hogyan nevelik-gondozzák a már beszokott gyermekeket. Az
anyukák számára kommunikációs mintát nyújtanak a hivatásukat teljesítő
szakemberek. A beszoktatási időszak két-három hete alatt a szülők és a
kisgyermeknevelők informálódnak, tapasztalatokat tudnak szerezni egymástól.

5.3

Szülőértekezlet

Évente legalább két alkalommal tartjuk. A nevelési gondozási év megkezdése előtt
az általános tudnivalókról, pl. napirend, a napi ellátás legfontosabb sarokpontjai:
(nyitva tartás, térítési díj befizetése stb.), majd tavasszal az óvodai beíratás előtt álló
gyermekek szüleinek. Az intézményre vonatkozó információkról tájékoztatják a
szülőket az intézményvezető/bölcsődevezető, ha indokolt más szakember
meghívására is sor kerülhet.

5.4

Szülőcsoportos beszélgetések

Egy-egy a szülőket aktuálisan érintő témát dolgoznak fel a csoport
kisgyermeknevelőinek
vezetésével.
A
problémák
megosztása,
egymás
meghallgatása segíti a szülők gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos
kérdéseinek megválaszolását. Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési
módok továbbgondolására, ezáltal a saját viselkedéskészlet bővítésére.

5.5

Érdekképviseleti fórum

A Gyvt. 35. §-ában előírja gyermekek jogi képviseletének létrehozását minden
gyermekvédelmi intézményben, így a bölcsődékben is.
A nevelési-gondozási év kezdetén megválasztásra kerülnek a Szülői fórum tagjai,
kisgyermeknevelők és a gyermekek szülei közül.
A Érdekképviseleti fórum tagjai kapcsolatot tartanak az ellátott gyermekek szüleivel,
a kisgyermeknevelőkkel és az intézményvezető/bölcsődevezetővel
Évente legalább két alkalommal üléseznek, melyről jegyzőkönyv készül
Amennyiben a gyermekek érdekei sérülnek, egyéb más indok merül fel, rendkívüli
megbeszélést tartanak.
Probléma esetén, ha nem történik megfelelő változás – az intézmény
eljárásrendjének megfelelően – panaszaikat továbbítani kell az intézmény
Igazgatósága felé.

5.6

Szervezett programok, rendezvények

A családok igényeihez igazodnak. Formái, pl. előadás, beszélgetés szakemberrel a
szülőket érdeklő témákról, étel-, könyv-, játékbemutató szaktanácsadással, klubjellegű családi programok ünnepekhez kapcsolódóan vagy alkalomtól függetlenül (pl.
Farsang, Nyuszi-buli, Gyermeknap, Nyílt nap, Mikulás ünnepség, Adventi
készülődés, stb.). Ezek a közös élmények, a tapasztalatok hozzájárulnak a szülői
kompetencia megerősítéséhez, a családi nevelés és a gyermek fejlődésének
segítéséhez.
3530 Miskolc, Arany János u. 37.
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5.7 A gyermekek napközbeni ellátása – Bölcsődei Igazgatóság
telephelyeinek kapacitása
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény keretei
között működő gyermekek napközbeni ellátását Miskolc Megyei Jogú város
Önkormányzata 10 bölcsőde 58 bölcsődei csoport működtetésével összesen 812
férőhelyen biztosítja.
A bölcsődei férőhelyek alakulása:
Bölcsőde neve, címe
Napsugár Bölcsőde
M. Selyemrét u.36
Dobó Katica
M. Hadirokkantak u.26
Petneházy Bölcsőde
M. Petneházy u.10-12
Kilián Bölcsőde
M. Könyves K. u.31
Heim Pál Bölcsőde
M. Kassai u.19
Margaréta Bölcsőde
M. Bokréta u.1
Diósgyőri Bölcsőde
M. Kuruc u.65/a
Katica Bölcsőde
M. Szilvás u.39
Mesemalom Bölcsőde
M. Dózsa Gy.u.36
Napraforgó Bölcsőde
M. Hajós u.1
Összesen:

Férőhelyek száma

Csoportok
száma

56

4

84

6

56

4

84

6

84

6

112

8

84

6

56

4

84

6

112

8

812

58

Az egyes csoportok tényleges gyermeklétszámának meghatározása a jogszabályi
előírások szerint történik, figyelemmel a gyermekek életkor szerinti összetételére, ill.
a sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre vagy gondozásra jogosult gyermekek
integrált nevelésének szakmai szempontjaira.
Bölcsődéink az előírásoknak megfelelően, típus bölcsődéknek épültek. A gondozási
egységekben minden helyiség megfelelő kapcsolódással és méretekkel
rendelkeznek.
2011-ben a Napsugár, Heim Pál, Kilián Bölcsődék teljes körű, a Margaréta Bölcsőde
egy gondozási egységet érintő felújítása történt meg.
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2014-ben a Diósgyőri, Mesemalom, és a Napraforgó Bölcsődékben zajlottak felújítási
munkálatok. A Napraforgó Bölcsőde esetében 28 férőhellyel bővült az engedélyezett
létszám.
2017-ben a Katica és a Dobó Katica Bölcsődéket érintette a teljes körű energetikai,
és gépészeti felújítás. Ezen munkálatok során megújultak a gondozási egységek, a
játszó udvarok.
2019-2020-ban a Margaréta Bölcsődében további gondozási egységgel bővült a
bölcsőde. Az épület teljes energetikai, gépészeti és infrastrukturális felújítás
keretében további 28 férőhelyen fogadja a gyermekeket.
Bölcsődéinkben rendelkezünk a mai szabványoknak megfelelően a kötelezően
elrendelt felszerelési tárgyakkal. Az elhasználódott, megrongálódott tárgyi eszközök
pótlásáról intézményi szinten folyamatosan gondoskodunk.
A bölcsődéinkben a gyermekek életkorának, fejlettségének, egészségi állapotának
megfelelő étkeztetést vásárolt szolgáltatással biztosítjuk. Az épületekben - a
korábban főzőkonyhaként funkcionáló – tálaló konyhákról történik a gyermekek
ételeinek tálalása. Az ételek készítése a Gaszt-Vital Kft főzőkonyháján történik, és
kiszállítók segítségével érkezik a bölcsődékbe. Csecsemőket ellátó bölcsődék
esetében a Tej konyhák kialakítása, engedélyeztetése megtörtént. Így helyben
elkészíthető a csecsemők tápszere, tejpépe.
A bölcsődék egyéb helyiségei, irodái, szociális helyiségei általában kisebb, nagyobb
felújítást igényelnének. A felújítások során ezen helységek korszerűsítése csak a
Margaréta Bölcsőde esetében történt meg.
A gondozási egységekben található eredeti bútorokat festéssel, ajtó bútorlapok
cseréjével igyekeztünk megújítani, részben cseréjükre is sor került.
A játékkészleteket sok esetben támogatásokból cseréljük, ütemezve megkezdtük
intézményi szinten saját forrásból is beszerezni az elhasználódott eszközöket.
A játszóudvarok burkolata is szintén több helyen felújításra került, balesetmentessé
vált. A beépített játékaink fogynak és cseréjükre, pótlásuk ütemezve megkezdődött.
A későbbiekben további projektek keretében tervezett férőhelybővítést eredményező
felújítási munkálatok várhatóak. A Heim Pál Bölcsődében újra bölcsőde ellátást
biztosító funkciónak megfelelően kerül majd felújításra három gondozási egység. Az
épület és a játszóudvarok felújítását követően újabb 84 férőhely kerül kialakításra.
Így a város legnagyobb bölcsődéjeként 168 férőhellyel fogadja majd a gyerekeket.
Helyi sajátosságként kiszélesíthető a már jelenleg is működő jó kapcsolatot a
BOSCH ZRT üzemegységeivel. Így az itt dolgozó szülők gyermekeit előnyben tudjuk
részesíteni.

6

Az ellátás igénybevételének módja, felvétel rendje

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő, törvényes képviselője kérheti, a
szülő, törvényes képviselő hozzájárulásával kezdeményezheti:
- védőnő
- házi orvos, házi gyermekorvos
- szakértői, rehabilitációs bizottság
- család,- és gyermekjóléti szolgáltatás szakemberei
- gyámhatóság
3530 Miskolc, Arany János u. 37.
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Védelembe vett gyermek esetén a szülő kötelezhető a bölcsődei ellátás
igénybevételére. A bölcsőde a védelembe vett gyermeket az NM rendeletben
meghatározott létszámot meghaladóan is felvehető.
A szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolnia
kell a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján
bölcsődében gondozható.
A bölcsődei beszoktatás szülővel történik, melynek időtartama általában két hét.
A bölcsődei ellátás biztosítása, igénybevétel további szabályait a Házirend
tartalmazza.
A felvétel rendjét továbbá az intézmény Felvételi szabályzata határozza meg.
A bölcsődébe a regisztráció, a beiratkozás folyamatos. Minden gyermekeket a szülő
jelzésének megfelelően regisztrálunk.
A gyermekek felvételénél figyelembe vesszük a:
- regisztráció időpontját
- a szülő munkaviszonyát, munkába állásának időpontját
- a család és a gyermek helyzetét, melyek fokozottan indokolják a bölcsődei
ellátás biztosítását, pl. 3 vagy több testvér, idős, beteg szülők, HH, HHH,
védelembe vett, SNI vagy korai fejlesztésre járógyermek. Ezekben az
esetekben a megfelelő szakemberek javaslatával támasztjuk alá a gyermek
felvételét.
A Gyvt. 42/A. §-ának (4) pontja szerint „Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a
bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt
bölcsődében nem gondozható.”
A felvett gyermekek szüleit írásban/e-mailben tájékoztatjuk arról, hogy a gyermeket
felvettük a szülő által kért időpontban, vagy ha nem tudunk számára férőhelyet
biztosítani.
A beiratkozás része, a felvételi dokumentáció kitöltése, pl. a:
- Bölcsődei törzslap,
- a Felvételi szabályzat mellékletei, kiemelten a Megállapodásra, a Gyvt. 33. § (3)
bekezdés c) pontja szerint Szülői tájékoztatást igazoló nyilatkozat, stb.
A beszoktatás menetét – a szülőkkel, a csoportvezetőkkel, kisgyermeknevelőkkel
történt egyeztetésnek megfelelően – az intézményvezető/vezető által elkészített
beszoktatási ütemterv alapján történik. A terv elkészítésekor több szempontnak is
érvényesülni kell, pl.:
- A Gyvt. és az NM rendelet bölcsődei gyermekcsoportok kialakítására vonatkozó
előírásai
- gyermekek életkora, fejlettségi szintje, pszichés jellemzői,
- szülői igények, pl. munkába állás időpontja, ha lehetséges a kisgyermeknevelő
személyének megválasztása
- gyermekek neme, a nemek aránya
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6.1

Térítési díj

A bölcsődében az 1997. évi XXXI. törvény 148. §-a értelmében csak az étkezésért
kell térítési díjat fizetni. A térítési díj összege a hatályos és érvényben lévő
jogszabályok, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, szociális
szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a
köznevelési intézmények étkeztetéséért fizetendő térítési díjakról szóló 26/2018.
(XII.17.) önkormányzati rendelete alapján kerül meghatározásra.
A térítési díjat előre, egy összegben minden hónapban a megjelölt napokon kell
befizetni. Az igénybe nem vett étkezés díja a következő hónapban kerül
beszámításra.
A normatív kedvezmény igénybevételének feltétele a Nyilatkozat nyomtatvány
kitöltése.
A gyermek bölcsődei ellátásának megszűnését követően a vezető írásban
tájékoztatja a szülőt a térítési díj túlfizetéséről, a visszafizetés módjáról, illetve
szintén írásban keresi fel azt a szülőt, akinek térítési díjhátralék fizetési
kötelezettsége van. A vezető mindkét esetben 15 napos határidőt jelöl meg.

7

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás

7.1

A szolgáltatás közzétételének helyi módja







7.2

internetes elérhetőség, intézményi honlap
helyi médiákban való megjelenés
szórólap, tájékoztató programfüzet
társintézményekkel – jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás
szakmai rendezvények, konferenciák

Konkrét tájékoztatási kötelezettség

 az intézményvezető/bölcsődevezető teljes körű tájékoztatást nyújt az
intézmény által biztosított szolgáltatásokról, ellátási formákról,
 a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
igazgatója – az Szt. 94/E.§ (3) bekezdésben foglaltaknak eleget téve az
intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos adatokról tájékoztatót
készít. A tájékoztató valamennyi telephelyen jól látható módon ki kell
függeszteni,
 valamennyi telephelyen ki kell függeszteni az intézmény házirendjét, ellátott
jogi és gyermekjogi képviselő nevét, elérhetőségét, a szolgáltatás nyitvatartási
rendjét, elérhetőségének módját, formáit (cím, telefon, e-mail)
 a panaszkezelés rendjét intézményi eljárásrend tartalmazza
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7.3

A Házirend tartalma, szerepe

- Bölcsőde neve, Bölcsőde címe, vezető neve, Elérhetőségek
- Bölcsődébe járás szabályai
- Gyermekek a bölcsődében
- Egészségvédelmi szabályok
- Gyermekek étkeztetése a bölcsődében
- Szülők a bölcsődében
- Hatályosság
A házirend szerepe, hogy a szülőkkel megismertesse, elfogadtassa azokat az
alapvető szabályokat, melyek a bölcsődei élet, a gyermekek megfelelő nevelésének,gondozásának biztosításához szükségesek. Összehangolja a családi nevelést a
bölcsődei neveléssel. Megalkotásánál fontos figyelembe venni többek közt a
következőket:
- A Gyvt. és az NM rendelet előírásait
- A bölcsődei csoport igényeit, a gyermekek elsődleges érdekeit
- A szülők véleményeit, melyet elsősorban a Érdekképviseleti fórum tagjain
keresztül közvetíthetnek.

7.4

Személyes tájékoztatás lehetőségei:

Bölcsődéinkben elsődlegesen a személyes tájékoztatást részesítjük előnyben,
szükség szerint egyénileg és csoportban, lásd a fentiekben részletezve.

További lehetőségeink:
- „Bölcsődei kisokos”, melyben bölcsődéink sajátosságain kívül alapvető
szakmai elveket is bemutatunk a szülőknek szóló egyszerű, átlátható, tömör
megfogalmazásban.
- „Házirend”, melyet minden szülő átvesz és nyilatkozik, annak megismeréséről,
az abban megfogalmazott szabályok elfogadásáról, betartásáról.
- Intézményi honlap: www.meszegyi.hu. melyen az intézményünk minden
ellátási formájáról, szolgáltatásáról, stb. tájékozódhat az érdeklődő
- Szórólapok, is rendelkezésre állnak, ezeket elsősorban konferenciákon
különböző rendezvényeken vehetik kezükbe az érdeklődők
- A bölcsődében tervezett programokról a szóbeli tájékoztatás mellett a
Faliújságon, illetve Meghívók segítségével tájékoztatjuk a szülőket.
- Faliújságon tájékoztatjuk továbbá a szülőket a heti étrendről, mely igazodik a
gyermekek életkorából, fejlettségéből és egészségi állapotából fakadó
igényeihez.
- A gyermekek szomatikus, kognitív és emocionális fejlődést a Fejlődési
naplóban rögzítjük, melybe a szülőnek joga van betekinteni. Továbbá az
Családi füzetben is tájékoztatják a kisgyermeknevelők a szülőket.
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8
Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző
személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok
8.1

Az ellátottak jogai

Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára
tekintettel az intézmény által biztosított szolgáltatások teljes körű igénybevételére,
valamint speciális helyzete, állapota alapján – az intézmény által biztosítható egyéni
ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód elvét meg kell tartani.
A szolgáltatás az általa biztosított ellátást olyan módon végzi, hogy figyelemmel
legyen az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel:
 az élethez, emberi méltósághoz
 testi épséghez
 testi-lelki egészséghez való jogra.
A szolgáltatás igénybevételét mindenki számára elérhetővé kell tenni. Az intézmény
adottságait figyelembe véve törekedni kell az egyenlő esélyű hozzáférés
biztosítására.
A szociális szakember az igénybe vevő érdekeit képviseli, de ezzel nem sértheti
mások jogos érdekeit.
Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. A titoktartás védelme minden szóbeli,
írásbeli, hang és képanyag rögzített és azokból kikövetkeztethető információra,
esettanulmányokra, esetismertetésre is vonatkozik.
A szociális szakember, ill. az őt foglalkoztató intézmény – köteles biztosítani, hogy az
ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival
kapcsolatos információról más ellátást igénybevevő, valamint arra illetéktelen
személy ne szerezhessen tudomást.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. tv. szabályait figyelembe véve személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz
az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az
abban meghatározott körben – végrehajtási rendelet, helyi önkormányzati rendelet
elrendeli. Valamint, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló
2016/679 Európai Parlament és Tanács rendeletében foglalt előírásoknak
megfelelően. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett
írásban hozzájárul.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését.
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Panasz esetén jogorvoslat kérhető szóban és írásban az intézmény igazgatójától, a
fenntartótól, az ellátott jogi, valamint a gyermekjogi képviselőtől.
Az intézmény igazgatójához benyújtott panaszt az érintettek bevonásával ki kell
vizsgálni, és arról a panaszt tevőt 15 napon belül írásban értesíteni kell. Ha az
intézmény igazgatója határidőben nem intézkedik, vagy a panaszt tevő nem ért egyet
az intézkedéssel, a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége, hogy munkájával a
gyermeki jogok maradéktalan érvényesülését szolgálja. A gyermeki jogokat a
Gyermek jogairól szóló NEW Yorkban 1989. november 20-án kelt egyezmény
kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. Tv. , a szellemében a Gyvt. tartalmazza
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége,
aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő
gyermek Gyvt.-ben meghatározott jogainak védelmét, segíti a gyermekek jogainak
megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és
teljesítésében.
Az intézmény munkatársai – a gyermekjogi képviselővel – együttműködnek,
munkáját segítik.
Az ellátottak jogait a továbbiakban az Szt. 94/E §-a határozza meg. Az egyes ellátotti
csoportok speciális jogait: az Szt. 94/F.-94 J./§-a tartalmazza

8.2

A szülők jogai
-

Megválaszthatja az intézményt
Megismerhesse a gyermekcsoport életét
Megismerje a nevelési-gondozási elveket
Véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsődék működésével
kapcsolatban
- Megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat

8.3

Személyes gondoskodást végző személyek jogai

A dolgozók jogait és az igénybe vehető juttattatások körét Intézményünk Szervezeti
és Működési Szabályzata és az érvényben lévő Kollektív szerződés tartalmazza.
Az intézményben dolgozók számára biztosítani kell, hogy:
 a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják
 tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat
 munkájukat elismerjék
 munkájukat megfelelő munkakörülmények között végezhessék.
Az intézményben a szakmai munkakörben foglalkoztatottak közfeladatot ellátó
személynek minősülnek (Szt. 94/L.§ (2) bekezdés).

8.4

Érdekképviseleti Fórum működése

Bölcsődéinkben Érdekképviseleti Fórum az előzőekben ismertetett módon működik
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8.5 A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége
biztosítása – módja, formái
önképzés megvalósulása
A kisgyermeknevelők saját érdeklődési körüknek megfelelően olvasnak
szakirodalmakat, tájékozódnak az internetről, kreatív ötleteket gyűjtenek,
nyelvet tanulnak, javító érettségire készülnek.
 tematikus belső továbbképzések
A nevelési-gondozási év tervezése során ütemezzük a kisgyermeknevelők
egy-egy témához kapcsolódó előadását. Akik részt vesznek szakmai
konferenciákon, továbbképzéseken rövid összegzéssel mutatják be az
ismereteket.
 szakmai továbbképzéseken való részvétel gyakorlata
A dolgozók kreditpontos továbbképzéseken részt vett dolgozók pontjait a
Stratégiai Igazgatóság munkatársai tartják nyilván. Az intézmény saját
akkreditált képzésin is részt vehetnek a dolgozók. EFOP pályázatok keretében
és egyéb külső képzőhely által meghirdetett programok, helyi
megszervezésével biztosítjuk a dolgozók szakmai fejlődését.


8.6

Az intézményben működő szakmai/koordinációs fórumok
a) Vezetői értekezlet
b) Munkacsoportok – szakmai-, szervezeti egységek – csoportmegbeszélései:
c) Egyéb munkacsoportok

Miskolc, 2022.………………………………………….
………………………………..…………..
igazgató/intézményvezető
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Záradék
A Szakmai Program Miskolc
jóváhagyásával lép életbe.

Megyei

Jogú

Város

Polgármesterének

Jóváhagyta:

Miskolc, 2022…………………………………………

……………………………………………….
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere
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Szakmai Program melléklete
Bölcsőde bélyegzője:
MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézmény, …………….. Bölcsőde, vezetője: ………….. (intézményvezető / bölcsődevezető).
Másrészről …………………………………..………………….. szülő (törvényes képviselő)
………………………………………… nevű gyermekének bölcsődei elhelyezése tárgyában.
A gyermek adatai:
Születési hely, idő: …......................................... 20 . ........................... hó ..................... nap
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….
Lakcím: ………………………………………………………………………………………...
TAJ száma: …………………………………………………………………………………….
A bölcsődei ellátás kezdete: …….... év ....................... hó ............. naptól határozatlan ideig /
határozott ideig: ….... év ....................... hó ................... napig szól.
Igénybevétel módja:

önkéntes;

javasolt;

ellátás igénybe vételére kötelezett;

Javaslat
esetén:
védőnő,
gyermekorvos,
gyermekjóléti
szolgálat,
gyámügy,
……………………………………….……………………..………..szervezet/szakember által.
A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára a:
1. szakszerű gondozást, nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését és a
szocializáló segítését,
2. az életkornak és az egyéni fejlettségi szintnek megfelelő, napi négyszeri étkezést,
3. anyagcsere betegségekben szenvedő, táplálékallergiás gyermekek diétás étkeztetését,
4. fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,
5. egészségvédelmet, egészségnevelést, kulturhigiénés szokások kialakulásának segítését,
6. egyéni bánásmódot, az önállósodáshoz, helyes szokások kialakításához szükséges
napirend szervezését, a gondozási folyamatok során alkalmazott bíztatást, bátorító
nevelést
7. minőségi tevékenységeket és az ahhoz szükséges időt, a szabadban való
tartózkodáshoz,
8. személyes higiénét
9. korcsoportnak megfelelő játékeszközöket,
10. bölcsődei orvosi ellátást
11. óvodai életre való felkészítést
12. felmerülő probléma esetén a korai intervenciós szemléletű segítségnyújtás lehetőségeit,
a szolgáltatások elérhetőségeit
13. a sajátos nevelési igényű gyermekek esetén az egyéni fejlődéshez szükséges feltételek
megteremtését és differenciált bánásmódot
A bölcsőde a szülő számára biztosítja:
1. a házirend és az ellátás megismertetését,
2. a beszoktatáshoz, adaptációhoz szükséges időt, feltételeket,
3. tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről,
4. rendszeres betekintést a kisgyermeknevelők által vezetett, gyermekfejlődését nyomon
követő dokumentációba
5. szülőcsoportos beszélgetéseket, egyéni beszélgetéseket kisgyermeknevelővel, vezetővel
6. tájékoztatók, étrendek megismertetését
7. gyermekük játéktevékenységébe való betekintést
8. a bölcsőde által szervezett nyílt napokon való részvételt
9. a panaszjog gyakorlását
10. a személyes adatok védelmét, a titoktartást.
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A térítési díj fizetésével kapcsolatos tudnivalók
A bölcsődében az 1997. évi XXXI. törvény 148. §-a értelmében csak az étkezésért kell térítési
díjat fizetni. A térítési díj összege a 48/2003. (X.7.) Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi
térítési díj kedvezményének helyi szabályairól, 26/2018. (XII.17.) számú, önkormányzati rendelet
mely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelet módosítása alapján kerül
meghatározásra.
A térítési díjat előre, egy összegben minden hónapban a megjelölt napokon kell befizetni.
Az igénybe nem vett étkezés díj a következő hónapban kerül beszámításra/visszafizetésre.
A normatív kedvezmény igénybevételének feltétele a Nyilatkozat nyomtatvány kitöltése.
A gyermek bölcsődei ellátásának megszűnését követően a vezető írásban tájékoztatja a szülőt a
térítési díj túlfizetéséről, a visszafizetés módjáról, illetve szintén írásban keresi fel azt a szülőt,
akinek térítési díjhátralék fizetési kötelezettsége van. A vezető mindkét esetben 15 napos
határidőt jelöl meg.
A szülő tudomásul veszi, hogy:
1.
a bölcsőde házirendjét betartja
2.
az ellátás igénybevételéhez szükséges igazolásokat, dokumentációkat beszerzi
3.
együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel
4.
a térítési díjra vonatkozó előírásokat betartja
5.
a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek
elmulasztása esetén a szülő panaszával a bölcsődében működő Szülői Fórumhoz
fordulhat.
6.
betegség miatti hiányzást követően a gyermeket orvosi igazolással fogadja a
bölcsőde, mely orvosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a „gyermek egészséges,
közösségbe jöhet” a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát
7.
egy hétnél hosszabb – nem betegség miatti – távolmaradás esetén a szülő –
megfelelő nyomtatványon – nyilatkozik a gyermeke egészségi állapotáról
A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás:
1.
ha a gyermek betöltötte a 3. életévét és az óvoda átveszi
2.
ha a gyermek betöltötte a 3. életévét és a bölcsődei gondozási-nevelési
évvégéhez ért, vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31-én,
3.
ha a felvételt követően a szülő a gyermeke részére a bölcsődei ellátást
egybefüggően 15 napon át, bejelentés nélkül – igazolatlanul - nem veszi igénybe
4.
ha az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri 8 napon belül
5.
ha magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését, és erről a
bölcsődeorvos a gyógypedagógus, kisgyermeknevelő, szükség esetén pszichológus
véleménye alapján szakvéleményt alakít ki.
A szülő nyilatkozik arról, hogy a bölcsődevezető által adott tájékoztatást megismerte,
annak tartalmát megértette és elfogadta, amely a:
1. bölcsődei ellátás tartalmáról, feltételeiről
2. az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, (TAJ alapú, étkeztetés nyilvántartása)
3. a gyermekek fejlődéséről vezetett dokumentumokról (Csoport napló, Fejlődési napló,
Családi füzet, Bölcsődei törzslap)
4. az érték megőrzés módjáról, az intézmény házirendjéről,
5. a Szakmai programban részletezett, panaszjog gyakorlásának módjáról, melyet
szóban és írásban is érvényesíthet az intézmény vezetése és a bölcsődében
működő Szülői fórum felé
6. a fizetendő térítési díjról szóló tájékoztatásról szól.
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Továbbá:
1. engedélyezi a bölcsőde orvosának, hogy tanácsadás céljából megvizsgálja
gyermekemet, illetve esetleges baleset, hirtelen rosszullét esetén a bölcsődei
dolgozókkal együtt eljárjanak,
2. gyermeke lázas állapotát ………………………………. lázcsillapító beadásával
csökkenthetik, amíg érte jön,
3. hozzájárul a szakmai színvonal segítéséhez szükséges, illetve szakmai képzésekhez
kapcsolódó, a gyermek csoportokban történő megfigyelésekhez, illetve hang-és
képanyag készítéséhez; a bölcsőde dolgozói ezen információkat felelősen kezelik, és
titoktartást biztosítanak, illetve erre vonatkozóan, a konkrét eseményekhez kapcsolódó
nyilatkozatban lesz lehetősége a hozzájárulását megerősíteni,
4. ha adataiban (személyes adatok, lakcím, munkahely) változás következik be, azt a
bölcsődevezetőnek 8 napon belül jelzi
5. amennyiben gyermek hazavitelében akadályoztatása miatt nem tud időben gondoskodni,
úgy kéri az alább felsorolt – 18. életévet betöltött – személy(ek) értesítését, ill.
hozzájárul, ahhoz hogy gyermekünket bármelyiküknek kiadják:
Név : ……………………………………………………..............
Lakcím :………………………………...............................
Telefonszám :……………………………………………...
Meghatalmazott aláírása:…………………………………
Név :………………………………………….…………………..
Lakcím :……………………………………………………
Telefonszám :………………………………………………
Meghatalmazott aláírása:…………………...…………….
Név : ……………………………………………………..............
Lakcím :………………………………...............................
Telefonszám :……………………………………………...
Meghatalmazott aláírása:…………………………………
Név :………………………………………….……………………
Lakcím :…………………………………………………….
Telefonszám :………………………………………………
Meghatalmazott aláírása:…………………...…………….
A Megállapodás tartalmát megismertem, tudomásul vettem.
Egy az eredetivel mindenben megegyező másolati példány átvettem.
Miskolc, …..... év ............................. hó .......... nap
……………………………….…….
szülő(k) (törvényes képviselő)
Ellátás megszűnésének dátuma:

……………………………………
intézményvezető/bölcsődevezető
Miskolc, …..... év ............................. hó .......... nap

……………………………….…….
szülő(k) (törvényes képviselő)

……………………………………
intézményvezető/bölcsődevezető
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