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Családi Bölcsőde adatai 

 

 

Családi bölcsőde neve :                                                           Jázmin Családi Bölcsőde 

Címe :                                                                                         2373 Dabas, Luther utca 8. 

Nyitva tartás :                                                                           hétfőtől péntekig 7.30‐16.30 óráig 

                                                                                                     ügyelet: 7.00‐7.30, 16.30‐17.00‐ig 

Programért felelős :                                                                 Jurácsik Andrea 

Telefonszám :                                                                            06‐70‐503‐36‐11 

E‐mail :                                                                                       juracsik.andrea@dabas.hu 

 

Fenntartó neve :                                                                      Dabas Város Önkormányzata 

Székhely :                                                                                  2370 Dabas Szent István tér 1/b 

Telefonszáma:                                                                          06‐29‐561‐200 

Képviselő neve :                                                                       Jurácsik Andrea koordinátor 

Telefonszám :                                                                           06‐70‐ 337‐08‐30 

E‐mail :                                                                                      juracsik.andrea@dabas.hu 

 

 

Érvényes a Dabas Város Önkormányzata Luther utca 8. szám alatt működő Jázmin Családi 

Bölcsődére.  

A családi bölcsőde szolgáltatását nyújtók és a szolgáltatást igénybe vevő köteles elfogadni és 

betartani.  

A szakmai program 5 éves időtartamra szól, évente és szükség szerint felülvizsgálandó, 

módosítandó. 
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1. Ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői  
 

Családi Bölcsődénk maximum 7 fő, leginkább 1-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására 
vállalkozik. A családi bölcsődei ellátásra, a nyitva tartási időn belül, munkanapokon reggel 7.00 
órától délután 17.00 óráig kerül sor. Hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tartunk.  A 
gyermeklétszámtól függően heti, vagy heti fél napos  felügyeletet is vállalunk. 
Szolgáltatásunkat elsősorban minden Dabason élő kisgyermekes család számára kínáljuk, 
ellátási területünk Pest megye. 

 Dabas város lakosságszáma folyamatosan nő, az idei évben meghaladta a 17.000-et. Egyre 
több kisgyermekes család választja otthonául, a sok lehetőséget kínáló , folyamatosan fejlődő 
kisvárost. Ennek következtében jelentősen megnövekedett a bölcsődei korosztály napközbeni 
ellátását biztosító férőhelyek iránti igény. Jelenleg a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat mellett 
a katolikus egyház által működtetett 2 működési engedéllyel 2x7 férőhellyel rendelkező családi 
bölcsőde látja el a feladatokat. Mindkettőnk célja, hogy bővítsük a hálózatunkat, hogy ezáltal 
még több kisgyermek családias hangulatú elhelyezését biztosítsuk.  

2.  Szakmai célunk és feladatunk 

Dabas Város Önkormányzatának vezetősége első sorban a családi bölcsődék létrehozását 
támogatja. A családi bölcsődénk indítása, fenntartása, támogatása nem csak indokolt, hanem 
szükségszerű. Szakmai céljaink és feladataink, hogy azon szülőknek, akik GYES, GYED 
mellett vissza szeretnének menni dolgozni, lehetőséget biztosítsunk a családi bölcsődénk 
keretein belül, az elsősorban 1-3 éves korú gyermekek napközbeni felügyeletére, nevelésére, 
gondozására életkoruknak megfelelően. A ránk bízott gyermekek szeretetteljes gondozása és 
nevelése családias körülmények között zajlik. Fontos testi- és pszichés szükségleteik 
kielégítése, személyiségfejlődésük  elősegítése az egészségvédelem, a szocializáció, és egyéni 
és társas készségeik, önállóságuk fejlődése terén. További célunk, hogy támogassuk a 
kisgyermekes szülők munkába való visszatérését, illetve a gyermek személyiségfejlődését 
családon kívüli tevékenységgel. Fontos a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az 
alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi 
bölcsőde koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodik a gyermekekről, lehetőség 
szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. 

Feladataink, szolgáltatásunk céljait a vonatkozó jogszabályoknak, a szakmai módszertani 
előírásoknak megfelelően, tudásunk folyamatos bővítésével, az alábbi feladatok ellátásával 
kívánjuk megvalósítani : 

-  segítjük a gyermeket a közösségbe való átlépés folyamatában, a szülőtől való távolság 
megkönnyítésében, 

-  segítjük az életkoruknak és önállóságuknak megfelelő személyi higiéné biztosítására 
szolgáló helyes szokásrendszer kialakításában, biztosítjuk az egészséges, változatos 
étrendet, 

-  segítjük a helyes táplálkozási szokások kialakításában,  
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- biztosítjuk a megfelelő időt és lehetőséget a gyermekek mozgásigényének 
kielégítéséhez, 

-  biztosítjuk az elmélyült játéktevékenység gyakorlásához szükséges légkört és 
feltételeket, 

-  biztosítjuk a szabad levegőn való tartózkodást, 
-  biztosítjuk a pihenéshez, alváshoz elegendő megfelelő nyugodt légkört,  
- biztosítjuk a családi bölcsőde balesetmentes berendezéseinek, a személyi higiéné és 

egészségvédelmi előírások betartását és betartatását.  
-  Személyes kapcsolatot tartunk és ápolunk a szülőkkel, véleményeik megkérdezésével 

és figyelembe vételével, betartjuk a gyermekvédelmi törvény és egyéb vonatkozó 
jogszabályok adatkezelésre, nyilvántartásra és érdekvédelemre, valamint tájékoztatási 
kötelezettségre vonatkozó előírásait, folyamatosan értékeljük és fejlesztjük 
tevékenységünket.  
 
 Kiemelt feladatunknak tekintjük a - nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott háttér biztosítása 
mellett - a gyermekek játékhoz való jogát.  

 

 

3. A Jázmin Családi Bölcsőde bemutatása: 

 

A Jázmin Családi Bölcsőde helyszínéül szolgáló épület a XX. sz. elején épült. Évtizedeken 
keresztül gyóni Községházaként működött. A gyönyörűen felújított épület Dabas Gyón 
központjának egy csendes mellékutcájában helyezkedik el.  

Az L alakú épület 2010-ben egy pályázat adta lehetőségek keretein belül átalakításra, felújításra 
került. Jelenleg  egy épületben, de külön bejárattal védőnői szolgálatnak és családi bölcsődének 
ad otthont. 

Hátsó bejáratán a zárt udvaron keresztül közelíthető meg a Családi Bölcsőde. A barátságos 
öltözőből 2 csoportszoba, mellékhelyiségek és kiszolgáló helyiség nyílik. A szabad játékot és 
a levegőztetést az udvaron elkülönített területen biztosítjuk. Az udvar árnyékos, csendes 
környezetben helyezkedik el, fűvel borított amely biztosítja a balesetmentes játékteret. A 
gyermekek biztonságát kerítés biztosítja.  Az udvari játékok (homokozó, fa és műanyag kerti 
játékok) biztonsági tanúsítvánnyal ellátottak. 

Az öltözőben kulturált tágas tér, beépített szekrények és tárolók állnak rendelkezésre, a 
gyermekek fogadására, átadására, ruházatuk és egyéb eszközeik elhelyezésére. A foglalkoztató 
szobát a gyermekek méretéhez és igényeihez szabott bútorokkal, ágyakkal, székekkel, 
asztalokkal rendeztük be. A bútorok falhoz rögzítve garantálják a gyermekek biztonságos 
napközbeni játékát. A foglalkoztató szoba, az előtér könnyen tisztántartható, résmentes meleg 
burkolattal ellátott. Az étkezés lebonyolítására a tálaló konyhában kerül sor. A közétkeztetés 
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által szállított meleg étel, (szükség esetén bébiétel) valamint a köztes étkezések tálalásig való 
előkészítését a célnak megfelelő helyiségben, tálalókonyhában végezzük. 

 Alváshoz saját, jellel ellátott ágyneműt használunk, melyet a szülők biztosítanak a gyerekek 
számára. Bölcsődei fektető a kényelmes és nyugodt alvást biztosítja számukra. A csecsemők 
számára kiságyat biztosítunk. A játékokat a korosztály igényeinek figyelembe vételével 
választottuk, több tevékenységre alkalmasak. A szerepjátékokhoz kialakított sarkok az otthon 
szerzett tapasztalatok, élmények újra játszására adnak lehetőséget. A babasarok puha párnákkal, 
kis kuckóval, bölcsővel, babákkal biztosítja a kreativitást, készségfejlesztést. Autózásra külön 
szőnyeg, parkolóház, és autók várnak a gyermekekre. A foglalkoztató szoba lehetőséget ad, 
hogy mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló játékot és elfoglaltságot.  

A gyermek mosdóban csúszásgátló dobogó segíti a kézmosó használatát. Itt található a 
pelenkázó asztal, méretükhöz igazított tükör, valamint három gyermek méretű mosdó. A 
törölközők, fésűk és fogmosó poharak jellel ellátottak. A családi bölcsődében csoportonként 
két-két szakképzett családi bölcsődei végzettséggel rendelkező gondozónő látja el a gondozási-
nevelési feladatokat. 

 

4. A családi bölcsőde minőségpolitikája 

 
A családi bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek: 

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

- 1997. évi XXXI. Törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

- 6/2016.(III.24.) EMMI rendelet. 

A családi bölcsőde legfeljebb hét gyermek részére nyújt napközbeni ellátást 20 hetes kortól 3 

éves korig. 

Célunk, hogy családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált 
bánásmóddal járuljunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához. A gyermekek 

korának és személyiségének figyelembe vételével látjuk el feladatunkat, tiszteletben tartva a 

családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Intézményegységünkben a 
minőségi munka alapkövetelmény. Ennek garanciája dolgozóink rendszeres továbbképzése, 
folyamatos szakmai fejlesztése, és az önképzés.  
Az ellátást és a szolgáltatás iránti igényt folyamatosan vizsgáljuk, mérjük. Az igényeket és a 
mérések eredményeit beépítjük az Intézmény további működésébe, folyamataiba. Felelősek 
vagyunk a szülők tájékoztatásáért, azért, hogy partnereinkkel összhangban, megelégedésükre 
végezzük munkánkat.  
A minőségfejlesztés érdekében fontosnak tartjuk a folyamatos szakmai fejlődést, a 
gyermekellátás színvonalának megtartását, növelését, az új kutatások eredményeinek 
megismerését, szakmai munkában való felhasználását, a szakemberek közötti kapcsolat 
erősítését, az egységes szakmai szemlélet kialakítását, megőrzését.  Törvényes keretek között, 
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szakszerűen, hatékonyan végezzük feladatainkat. Szolgáltatásaink fejlesztése minden 
dolgozónk felelőssége.  
A családi bölcsődei koordinátor egész évben, folyamatosan ellenőrzi a bölcsődében folyó 
munkát. A fenntartó évente egyszer ellenőrzi a bölcsődei tevékenységet, az átfogó ellenőrzések 
pedig kétévente a munka minden területére kiterjednek.  
A minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy intézményünk hosszú távú céljai hatékonyan 
valósuljanak meg a gyakorlatban.  
A szakmai program megvalósulását folyamatosan nyomon követjük.  
• a bölcsődénk jól megközelíthető  
• szakképzett gondozónők 
• működő kapcsolatrendszer, különösen az óvodával, a családokkal és az intézményekkel  
• közösségépítő programok  
• a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása  
• a minőségi kisgyermek ellátás  

• továbbképzések, közösség építő tevékenységek 
 
 Fejlesztést igénylő területek:  
 
• bölcsődéink info–kommunikációs eszközökkel való felszerelése  
• a kinti altatás megteremtése  
• csecsemő-és kisgyermeknevelő képzésen való részvétel 
• kisgyermeknevelők attitűdjének változása, a felnőttekkel való társas készségeinek fejlesztése 
 
 Szülői elégedettség mérés  
 
 
Az alapellátáson túl figyelembe vesszük a családok igényeit, elvárásait. A szülői elégedettség 
mérése kérdőív formájában történik. A vizsgálat kiterjed a tárgyi környezet, gondozás, nevelés, 
a kapcsolatok, a kommunikáció területeire. A kitöltés önkéntes, anonim, a kérdőívet 
személyesen adjuk át a szülőknek. A válaszokat a koordinátor összegezi, elemzi, a családi 
bölcsődei gondozónőkkel az eredményeket megbeszéli. A mérés lehetőséget ad, hogy lássuk 
munkánk eredményességét, az elvárásokhoz igazítsuk, fejlesztési tervet dolgozzunk ki.  
 

 

5.  Kiemelt szakmai feladatok  
 

 Családi nevelés segítése, családokkal való kapcsolattartás  
 
 
A gyermekek egészséges szocializációja, a személyiségfejlődése érdekében kiemelt szakmai 
feladat a család –  családi bölcsőde közötti kapcsolat erősítése, a családi nevelés segítése. A 
családi és a családi bölcsődei nevelés közötti összhang, a szülők és a családi bölcsődei 
gondozónők között kialakult bizalom, együttműködés elősegíti a gyermekek egészséges, testi, 
lelki és szociális fejlődését.  
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Mindenkor nyitottak vagyunk a kisgyermekes családok számára. A szülők a  családi bölcsődébe 
való jelentkezéskor széleskörű tájékoztatást kapnak a bölcsődei életről, a szokásokról, 
szabályokról, a beszoktatás módjáról. Megtekinthetik a gyermekek által használt helyiségeket, 
a játszóudvart. Megismerhetik gyermekük leendő gondozónőit. Az intézményben, telefonon, 
honlapon, faliújságon nyújtunk információt az ellátásról, a helyi szakmai programról.  
A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más–más szerepet tölt be, 
ezért párhuzamosan többet alkalmazunk közülük. A közös élmények, az emberi kapcsolatok, 
és a tájékozottság nagymértékben hozzájárul a szülői hatékonysághoz, segíti a családi nevelést 
és a gyermekek fejlődését.  
 
• Szülővel történő fokozatos befogadás - adaptáció:  
 
A beszoktatást szülővel együtt tervezzük és végezzük. Ez a módszer lehetőséget ad arra, hogy 
a lehető legkíméletesebben történjen az elválás, és a gyermek biztonságban érezze magát az új 
környezetben. Az anya vagy apa jelenléte megkönnyíti a gyermek számára az új környezet 
elfogadását, elősegíti a családi bölcsődei gondozónővel való jó kapcsolat, érzelmi kötődés 
kialakulását. A szülők megismerhetik az ellátás minden részleteit, közvetlenül láthatják a 
nevelő munkát, a nevelői magatartást, módszereket.  
 
• Szülői értekezlet év közben:  
 
Esetenként – évente legalább kétszer – az aktuális programok, felmerülő kérdések, problémák 
megbeszélésére szolgál az egész csoportot érintő dolgokban.  
 
 
• Napi beszélgetések a szülővel:  
 
Fontosnak tartjuk a kölcsönös tájékoztatást a  családi bölcsődébe érkezéskor és a hazaadáskor. 
Érkezéskor a szülő nyújt információt az előző nap gyermekkel kapcsolatos eseményeiről, a 
gyermek egészségügyi állapotáról, változásairól. Hazaadáskor a családi bölcsődei gondozónő 
tájékoztatja a szülőket a gyermekről (hangulata, közérzete, társkapcsolata, beszéd, játék, 
mozgás, étkezés, alvás, levegőzés, önállóság, stb.) Ügyelünk arra, hogy a beszélgetés ne a 
gyermek „feje felett”, hanem őt bevonva történjen. A napi beszélgetések formálják a 
kapcsolatot, erősítik a bizalmat, lehetővé teszik a gyermek és egymás minél teljesebb 
megismerését, a nevelés összehangolását.  
 
 
• Nyílt nap:  
 
Gyermekük bölcsődei tevékenységébe – a gyermekcsoport megzavarása nélkül –bármikor 
betekinthetnek a szülők. Igény szerint, előzetes egyeztetést követően tudjuk fogadni a szülőket. 
Szervezett formában is, évente legalább egyszer – tavasszal – tartunk nyílt napot. Ilyenkor a 
szülők ismerkedhetnek a bölcsődével, beszélgethetnek a koordinátorral és a dolgozókkal.  
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• Üzenőfüzet:  
 
A tájékoztatás írásos formája, mely nem helyettesíti a személyes, közvetlen kapcsolattartást, de 
kiegészíti és megerősíti azt. Tájékoztatást ad a családi bölcsődei gondozónő a gyermek 
fejlődéséről, a bölcsődei élet eseményeiről. Az üzenőfüzet bejegyzéseinek folyamatosságával 
a kisgyermek bölcsődében töltött időszakáról hagyunk nyomot a család, és a kisgyermek 
számára.  
 
 

6. Feladatellátás a családi bölcsődében 

 A gyermek legfejlesztőbb, legalapvetőbb tevékenysége a játék. Ehhez megfelelő teret, időt és 
eszközöket nyújtunk számukra. Mindennapjainkba szervesen illeszkednek a gyermekdalok, 
mesék, mondókák, kisebb gyermekeknél a „höcögtetők”. Kreativitásuk a szabad játékon kívül 
megnyilvánulhat festésben, rajzolásban, gyurmázásban, gyöngyfűzésben és papírtépésben. 
Harmonikus működésünkhöz, az ellátások-szolgáltatások során mindenekelőtt szem előtt 
tartjuk a gyermekek érdekeit, ezen kívül figyelembe vesszük a szülők igényeit, valamint 
lehetőségeinket. Szolgáltatásaink közé tartozik az étkeztetés, a különféle foglalkozások, a 
szabadidő megtervezése, a nyugodt pihenés, a benti és kinti játék biztosítása. Nagy gondot 
fordítunk: a szocializáció alapjainak megteremtésére, az önállóságra nevelésre (étkezés, 
öltözködés), a beszéd- és mozgáskészség fejlesztésére,  a higiéniára (tisztálkodás, wc 
használata), az egészséges életmódra történő nevelésre, illetve a korának megfelelő 
tájékozottság, tudás megszerzésére. 

 

7. Napirend 

 

A gondozónők az évszakhoz , gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas 
napirendet alakítanak ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres 
napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus 
környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönözzük a kisgyermekek kreatív, önálló 
tevékenységét. Igyekszünk a napirend és a szabályok révén állandóságot, és biztonságérzetet 
teremteni a gyermekek számára. Erre kisgyermek korban különösen nagy szükség van. Testileg 
és szellemileg akkor gyarapodik, ha tudja, ismeri a dolgok egymásutániságát, valamint azt is, 
hogy mit várnak tőle és mit várhat ő az őt körülvevő világtól. Ekkor készségesebben 
együttműködik majd, mert úgy fogja érezni, hogy neki is van némi befolyása a környezetére. 
Az ismerősség érzése egyszerre tölti el megnyugvással és támasztja alá tudását a világról. 

 

 



10 
 

Napirend: 

7:00  -  8:30 Folyamatos érkezés, átöltözés, játék, beszélgetés 

8:30  -  9:00 Közös reggeli 

9:00 -   10:00 Játék a szobában, foglalkozások 

10:00 – 10:30 Tisztálkodás, tízórai (gyümölcsözés) 

10:30 - 11:30 Játék az időjárástól függően a szabadban vagy a szobában 

11:30 - 12:30 Tisztálkodás, ebéd 

12:30 - 13:00 Készülődés az alváshoz / Hazamenetel 

13:00 - 15:00 Csendes pihenő meseolvasással, dallal, alvás 

15:00 - 15:30 Uzsonna 

15:30 - 17:00 Játék, folyamatos hazamenetel 

 

Kisebb gyermekeknél igény szerint a délelőtti (napi kétszeri) alvást biztosítjuk. 

 

8.  A gondozás-nevelés egyéni bánásmód, tevékenységi formák és az 
ahhoz kapcsolódó feladatok 

 A családi bölcsődébe járó gyermekek jó közérzetének, harmonikus testi-lelki fejlődésének 
alapfeltétele, a ránk bízott gyermekek megismerése, egyéni igényeik, tulajdonságaik 
felismerése, jelzéseik reakcióik, megnyilvánulásaik megértése. Kiemelkedő jelentőséget 
tulajdonítunk annak, hogy a gondozási feladatok - az etetés, az öltöztetés, a pelenka csere - apró 
eseményei örömtelik legyenek a gyermekek számára. Figyelembe vesszük a gyermekek 
igényeit, ízlését, jó hangulatot teremtünk a kölcsönös bizalmon alapuló meghitt kapcsolat 
kialakulása érdekében. A jó szokások kialakulásának alapja, hogy a gyermekekkel kapcsolatos 
események megszokott helyen, időben és sorrendben történjenek, mely megkönnyíti a 
beilleszkedést és megalapozza a biztonságérzetét. A játék a kisgyermek természetes 
életformája, központi tevékenysége, legfőbb öröme. Ehhez megfelelő helyet, időt, légkört és 
eszközt biztosítunk. A játékoknak állandó helyük van, ez ösztönzi a gyermekeket az önállóságra 
és a rend szeretetére. Elvünk a szabad játékválasztás. A gyermekek maguk döntik el, hogy mivel 
szeretnének játszani. Az elmélyült játék kap fő hangsúlyt. Ilyenkor kijátsszák gondolataikat, 
érzelmeiket. Fontos az inger gazdag környezet ezért sokat rajzolunk, festünk, gyurmázunk, 
gyöngyöt fűzünk. Ezek a tevékenységek, az apró mozgások gyakorlását teszi lehetővé, 
szépérzéküket fejleszti, ismerkednek a színekkel, különböző anyagokkal. Az építő játékok 
fejlesztik a koncentrációs készségüket, erősíti a kitartás, a térlátás, a mozgás koordinációját 
fejleszti. A szerepjátékok lehetőséget adnak érzelmeik hangulatuk kijátszására és a felnőttek 
leutánzására. A versek, énekek, mesék, mondókák fejlesztik gondolkodásukat, fantáziájukat, 
szókincsüket.  
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9.  Életkorhoz kötött fejlettségi szint: 

 

1-1,5 éves kisgyerek jellemzői: 
 
Mozgásfejlődés: 

 Egyre biztosabban és egyre egyenletesebben jár, kevesebbszer esik el. 

Egyensúlya jobb, a karját már közelebb tartja a testéhez. Ha korábban elkezdett járni, esetleg 

már szaladni is tud. Járás közben akár már megfordulni is képes. Egyedül feláll. Támaszték 

nélkül is le tud ülni. Érdeklik a lépcsők, amire szeret felmászni, de lejönni még nem biztos 

hogy tud. Gyakran hason csúszva, háttal lefelé sikerül lekerülni róla. Állásból próbálkozhat 

lehajolni egy játékért, de még gyakorta elborul. A járás begyakorlása után elkezd cipekedni, 

maga előtt tolni játékokat, esetleg zsinóron lévő tárgyat húzogatni. Játék gurulós autót ügyesen 
tologat. Labdát ügyesen rúg, vagy dob el. 

 

Manipuláció:  

Törekszik arra, hogy megfogja a kanalat, de egyedül még nem tud azzal enni 

(„kétkanalas” etetési módszerrel szükséges etetni). Kanalat forgatja a kezében annak 

érdekében, hogy annak tartalma bekerüljön a szájba. Viszont ügyesen felcsipeget, és 

élvezettel majszolgat darabos ételeket. Poharat felveszi, leteszi, egyedül iszik. Kezébe adott 

krétával vonalat rajzol. 2-3 kockából tornyot épít, de inkább még lerombolni szereti. Kemény 

lapú könyvet lapoz. Egy kézben képes akár két tárgyat egyszerre tartani. 

 

Beszédfejlődés:  

Nagy érdeklődéssel hallgatja a kortársai beszédét. Szókincse (gagyogás 

vagy halandzsa szöveg) egyre bővül, és körülbelül 2-3 jelentéssel bíró szót mond. Saját 

babanyelvén beszélve felfedezhető a nyelv ritmusa, sőt hajlításokat is alkalmaz, valamint 

mimikával színesít. Ismerős zene hallatán dallamos hangot ad, később akár a gondozónőkkel 

is megpróbálhat együtt „énekelni”. Ha mérges valakire akár kiabálhat is. Az alaputasítások 

egyre szélesedő skáláját érti, és tudja követni (pl.: vedd el a labdát). Tanulja testrészeinek nevét. 

 

Tanulási fejlődés:  

Testrészeit ismeri. Könyvében bizonyos tárgyakat felismer. Kezd kialakulni a tulajdon 
fogalma: a te babád, apa táskája, stb. Próbál koncentrálni, nagyon odafigyelni arra, amit csinál, 
igyekszik is befejezni egy-egy tevékenységet. Ha valamilyen foglalatossága közben 
megzavarjuk, feltekint, majd képes visszatérni ahhoz, amit csinált. 

Szeret egyedül boldogulni. Élvezi a színlelt játékokat egyedül és másokkal is. Rájön arra, 

hogy a neve különbözik a többiekétől. 
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Szociális fejlődés:  

Kedveli a társas összejöveteleket. Figyeli a kortársakat, vagy nagyobbak viselkedését, 
kommunikációját. Boldogságban szorosan magához öleli szerettét. 

Kezd elsajátítani különböző szociális képességeket: pl.: ha kér valamit, jelzi hogy köszöni 

amit kapott, köszön másoknak. 

 

 

1,5-2 éves kisgyermek jellemzői: 

 

Mozgásfejlődés:  

Hátrafelé is ügyesen megy. Biztosabban szalad. Képes megváltoztatni mozgásának az irányát, 
vagy hirtelen megállni, ha szükséges. Lassítani most tanul. 

Könnyedén leguggol és guggolva is játszhat. Lépcsőn is ügyesebben közlekedik, de egy 

kezével még falnak támaszkodik. Focizik, kis motort két lábbal hajt. Megtanul páros lábbal 

ugrani. 

 

Manipuláció:  

Egyesével is ügyesen lapoz. Szeret rajzolni, festeni. Megpróbál öltözni, vetkőzni. Zokniját 
leveszi. A cipzárt fül-le húzogatja. Mindent aprólékosan megvizsgál, leteker, lecsavar, benyom. 
Illeszt, és megtanul fűzni is. Dobáskor ügyesen céloz. Tárgyat feje fölé emelve dobja el. Egyik 
kezét a másikhoz képest szívesebben és többet használja. Játék barkács asztalnál vagy 
babakonyhánál szívesen tevékenykedik. 

 

Beszédfejlődés: 

 5 Akár 30 szavas szókészlete is lehet. Egyszerű kérdéseket tesz fel: mi ez, 

hová ment? Ezeket saját maga is válaszolhatja: labda, oda, el. Igen sok kétszavas kombinációt 

használ. Kezdi a birtokos névmásokat is beilleszteni szókincsébe. Ismerkedik a jelzőkkel, 

határozókkal. Tud tagadni, mondja a nemet. Megtanulja a párbeszéd ritmusát. Hol az egyik fél 

beszél hol a másik. Az egyik mindig kivárja, míg a másik befejezi a mondandóját. 

 

Tanulási képesség: 

 Tud idézni az emlékeiből. Ismerős arcokat fényképről is felismer. 

Bonyolult utasításokat is követ. Sokat kérdez. Minden érdekli, nagyon kíváncsi. Jól megfigyel 

és utánozza a felnőtteket. Elkezd számolni. Azonos tárgyakat párosít. Az egyszerű kirakós 

játékok már nem jelentenek neki gondot. Önmagát nevén szólítja. Tükörben felismeri 

önmagát: arcára kent foltot már nem a tükörben próbálja letörölni, hanem saját magán. Elkezd 

szimbolikusan gondolkodni: játékait fantáziajátékokban alkalmazza. Képes történeteket 

kitalálni. Egyre Összeszedettebb, határozottabb lesz. 
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Szociális fejlődés:  

A társaságában lévő többi gyerekkel egyre jobban együttműködik, kezd 

szóba elegyedni velük. Próbál alkalmazkodni is, de játékát többnyire még nem adja oda. E 

téren még sok alapvető szociális útmutatásra van szüksége. Élvezi a felnőttek társaságát, 

igyekszik bevonni őket a játékába. A felnőttek figyelmét továbbra is harapással, rúgással, 

tiltott dolgok végzésével, vagy hisztivel kelti fel. Az alapszabályokat megérti, de nem mindig 

tartja be azokat. Élvezi a kisebb feladatok elvégzésében rejlő felelősséget. 

 

 

2-3 éves kisgyermek jellemzői: 

 

Mozgásfejlődés: 

 Fürgébb. A lépcsőn váltott lábbal megy fel (1-1 lépcsőfokra egyet lép). 

Képes fél lábon is megállni rövid ideig. Triciklizik, azt pedállal hajtja ügyesen. Egy 

lépcsőfoknyi magasságból könnyedén leugrik. Próbálkozik nehezebb 

egyensúlygyakorlatokkal is (pl.: köveken lépked). Szereti a játszóteret. A másik mozdulatait 

viszonylag pontosan utánozza. 

 

Manipuláció: 

 Ügyesen rajzol, színez. Rajzai már többnyire felismerhetőek, szeret 

színezni. Egyedül öltözik, a gombot gond nélkül begombolja. Tisztán étkezik. Kísérletezik az 

olló használatával. Ujjbábokkal tud bábozni. ꞏ Beszédfejlődés: Szókincsében megjelennek a 

múlt, jelen, jövő fogalmakkal kapcsolatos szavak. Lassan rájön, hogy a beszéde nem önös, 

hanem társas célokat szolgál. ꞏ Tanulási képesség: 10-ig számol. Két tárgyat párosít, például 

szín alak, méret szerint. Működik a képzelete: egyszerű történeteket képes kitalálni. Múltbéli, 

izgalmas eseményeket felidéz, elmeséli. Már látja tetteinek következményeit: ha feldől a 

pohár, kiborul ami benne van. Kirakós játékokkal jól boldogul. Babáját öltözteti, szeret 

utánzós játékokat játszani. Tudja, hogy fiú vagy lány. 

Szociális fejlődés: 

Határozott öntudata van. A siker alapvető fontosságú számára. Szereti, ha dicséretet kap. A 

saját játékait, személyes mozgásterét félti. Tisztában van mások érzelmeivel, főleg a 

szomorúságra reagál intenzíven, együttérzését kimutatja. Ilyenkor megpróbálhat segíteni 

szomorú társán. Egyre magabiztosabb ismeretlen helyzetekben. Idegen gyerekekkel is 

könnyen felveszi a kapcsolatot. A szabályokat jobban betartja, egyre kevesebbet hisztizik. 

Lassan szobatisztává válik. 
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10.  Gondozási feladataink: 

 

9.1 Élelmezés:  

A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően naponta 
4x történik. A napirendünk lehetővé teszi, hogy minden gyermek nyugodt körülmények között 
étkezhessen. A gyermekek kis csoportokban ülhetnek az asztalhoz, ha már egyedül le tudnak 
ülni, illetve fel tudnak állni, és az ételadagjuk nagy részét önállóan el tudják fogyasztani. Új 
ételek, ízek bevezetésénél először mindig csak kis mennyiséggel kínáljuk a gyermeket és csak 
akkor adunk neki többet, ha szívesen fogadja. Az ételből minden gyermek egyéni étvágyának 
megfelelő mennyiséget kap. Fokozza a gyermekek étvágyát, ha nem sürgetjük őket, és az 
étkezések jó hangulatban zajlanak. Az étkezés közben szerzett tapasztalatok a gyermek tudását 
gyarapítják. Az étrendet legalább egy hétre előre kifüggesztjük, hogy a szülők figyelembe 
tudják venni az otthoni ételek tervezésénél. Szakorvosi igazolás mellett ételallergia esetén az 
egyéni étrendet biztosítani tudjuk. Az étkezés díját az intézményi térítési díj magában foglalja.  

 

Szobatisztaságra nevelés: 

 Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a pelenkázás, biliztetés, WC használat a gyermek 
fejlettségének megfelelően történjen. A szobatisztaságra nevelés menetét a szülőkkel közösen 
tervezzük meg, amikor a gyermek már hajlandóságot mutat az önállósodásra. 

 

 Mosakodás, mosdóhasználat: 

 Pelenkázás, WC és bili használat után minden alkalommal kezet mosatunk a gyermekekkel. 
Ehhez biztosítjuk számukra a szappant, folyékony szappant, a folyó meleg vizet, minden 
gyermek számára külön jelével ellátott törölközőt. Minden gyermeknek jellel ellátott külön 
fésűje, a már fogat mosóknak pedig saját fogkeféje, fogmosó pohara  és fogkréme van. Ezek az 
eszközök a gyermekek számára könnyen hozzáférhetőek és esztétikusak.  
 
 Fogápolás:  
 
A fogszuvasodás megelőzése érdekében fontosnak tartjuk a fogápolás, a helyes szájöblítés, a 
fogmosási technika megismertetését, elsajátítását már bölcsődés korban természetesen 
koruknak megfelelően. Célunk az egészséges fogfejlődés fenntartása, a fogazat védelme, a 
fogmosás igényének kialakítása. A rágás érdekében rendszeresen adunk nyers kerti 
veteményeket, gyümölcsöket.  
 
 

 Levegőzés:  
 
Minden évszakban biztosítjuk a szabadban, tiszta levegőn való rendszeres tartózkodást, kinti 
játékot, mozgást. A levegőzés időpontját, mértékét az évszaknak és az időjárási viszonyoknak, 
valamint a gyermekek életkorának megfelelően kell megválasztani.  
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Tapasztalataink szerint a gyermekek nagy része szívesebben játszik odakint, mint a 
csoportszobában. Éppen ezért – valamint a bölcsődék működési engedélyének szakmai 
követelményeinek megfelelően – a szabadban való levegőztetés csak akkor mellőzük, ha 
kánikula vagy eső, erős havazás, orkánszerű szél, sűrű köd vagy rendkívüli hideg van. Nyáron, 
a napfény káros hatásai és a kisgyermekek érzékeny bőre miatt, fokozott figyelmet fordítunk a 
napvédelemre.  
 

Öltözködés: 

 Az öltözködésre mindig biztosítunk megfelelő helyet és időt a gyermekek számára. A 
kisebbeket - a gyermek közreműködését kérve és elfogadva – mi öltöztetjük fel. A nagyobbakat 
- akik már önállósodni próbálnak - kis székre, padra  ültetjük, ahol kényelmesen 
próbálkozhatnak az egyes ruhadarabok felvételével. Semmiképpen nem sürgetjük őket, hiszen 
a begyakorláshoz sok idő kell, de gyakori dicsérettel ösztönözzük őket a sikerre. 

 

 Alvás, pihenés: 

 A gyermekeknek életkoruk és egyéni igényeik szerint van szükségük a pihenésre. A 
gyermekeknek külön fekhelyet és igény szerint délelőtti, délutáni alvási lehetőséget biztosítunk. 
A gyermekek egymásba rakható korszerű ágyakon alszanak. A csecsemők részére biztonságos, 
kényelmes kiságyat biztosítunk. Alváshoz csendes, nyugodt légkört teremtünk, mese, halk zene 
alkalmazásával. 

 

11.  A gyermekek beszoktatása a családi bölcsődébe 

 

Minden kisgyermek számára komoly lelki megrázkódtatást jelent, ha édesanyjától hosszabb-
rövidebb időre el kell válnia. Így van ez akkor is, ha a gyermek családi bölcsődébe kerül. 

Ezért fontos, hogy az ellátó személy adjon lehetőséget a fokozatos beszoktatásra. Jó, ha a 
szülővel meg tudjuk beszélni, hogy az első napokban segítse ő is gyermeke beilleszkedését. 

Legyenek ott vele, együtt ismerkedjenek az új hellyel, a gyermekekkel és az ellátó személlyel. 

Meséljen a szülő sokat el a gyermek addigi életéről, szokásairól. Mondja el, hogyan és mit 
szeret enni, hogyan és mivel szokott elaludni, mivel szeret játszani, mit tud már  egyedül 
elvégezni. Mutassa meg a szülő, hogyan pelenkázza be gyermekét, hogyan eteti, hogyan altatja. 

Az első napokban csak egy-két órát töltsenek a családi bölcsődében. Később már tízóraizzon 
vagy ebédeljen ott a gyermek, de kb. csak a következő hét elején aludjon bent a családi 
bölcsődében. 

Soha ne csapja be azonban a szülő a gyermekét, ne "szökjön" meg tőle, még akkor sem, ha így 
a sírást szeretné elkerülni. Lehet, hogy sírni fog a gyermek a búcsúzkodásnál, de legalább 

nem érzi becsapottnak magát, ha nem találja a szüleit. Általában a beszoktatás második hetében 
a gyermekek már vannak olyan jó kapcsolatban az ellátó személlyel, hogy az rövid időn belül 
meg tudja vigasztalni őket. "Beszokottnak" akkor tekinthető egy gyermek, ha már hevesebb, 
vagy hosszabb ideig tartó sírás nélkül válik el a szüleitől. Napközben jókedvűen játszik, jó 
étvággyal eszik, elfogadja társai és az ellátó személy közeledését. 
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12.  Kapcsolattartás 

 

A szülőkkel való kapcsolat alapja, hogy a szülő szerepe a gyermeknevelésben mindenkor 
elsődleges. Elengedhetetlen azonban a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló 
partnerkapcsolat kialakítása. Kiemelt fontosságú feladatunknak tartjuk, hogy az otthon 
kialakult szokásokat összehangoljuk a bölcsőde működésével, illetve a többi gyermek 
érdekeivel. A reggeli érkezés és a délutáni távozás lehetőséget teremt a napi kapcsolat 
megteremtésére, illetve a gyermekről való információk cseréjére. 

A szülőket a faliújságon keresztül is tájékoztatjuk a napi aktuális dolgokról, ahol a családi 

bölcsődénk működésével kapcsolatos információkhoz naprakészen hozzájuthatnak. Napközben 
a szülők részére telefonon bármikor elérhetek vagyunk. Igény esetén szülő értekezletet, 
valamint egyéni fogadó órát is tartunk. 

A jobb személyes kapcsolat kialakítása érdekében, rendszeresen tartunk nyitva tartáson kívüli 

családi foglalkozásokat. ( Gyereknap, Adventi Forgatag, Ringató.) 

 

 

 

13. Tevékenységi formák 

A gyerekek legfontosabb tevékenysége minimum 6 éves korukig a játék. Mindenféle "tanulást" 
játékon keresztül szeretnénk megvalósítani. Sok zenével, mondókával, tánccal, meseolvasással, 
rengeteg mozgásos játékkal, kézműves foglalkozással, ezen belül sok gyurmázással, az 
anyagok  megtapasztalásával, festéssel, rajzolással szeretnénk színesíteni a hétköznapokat, és 
mindezt természetesen kezdeményezés formájában, és nem kötelező jelleggel. 

A gyermekek verbális, érzelmi és értelmi fejlesztése érdekében minden nap, lehetőség szerint 

többször mesélünk a gyermekeknek. A gyermekek életkorának megfelelően Marék Veronika 

meséi, Bartos Erika sorozatai (Anna, Peti és Gergő; Bogyó és Babóca), a klasszikus mesék, a 

77 magyar népmese stb. könyvek repertoárjából választhatunk szabadon. 

 

 

 

14.  Heti rend 

A napirenden kívül heti rendet is kialakítunk. Ez a gyermekeknek és a szülőknek is segít 

abban, hogy tudják, mit várhatnak attól a naptól. A heti tematika szerinti játék-
kezdeményezéseken azonban nem kötelező a részvétel. A hangsúlyt a szabad játékra 
helyezzük. Terveink szerint az alábbi foglalkozásokat tartjuk meg: 
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Hetirend 

Hétfő: Beszéd-és mozgásfejlesztő torna , Vitamin torna 

 

Kedd: Kézműves foglalkozás 

 

Szerda:  Mese, bábozás,  Meselátó Bábtársulat előadásainak megtekintése 

 

Csütörtök:  Ringató foglalkozás 

 

Péntek: Irka-firka / Környezetünk megismerése 

 

 Vitamin torna 

A Vitamintorna egy új módszertan, mely az óvódás gyerekek mozgásos, mesés és érzelmi 
képességfejlesztését végzi. A módszertan lényege, hogy egy mozdulatot, tornagyakorlatot egy 
állat, vagy tárgy, vagy növény képéhez hozzárendelünk. Az adott gyakorlatokat mozgással 
összekötve egy gyakorlatsorba rendezve oktatjuk, zenével kiegészítjük. Mindent mozgással 
fejezünk ki, élünk meg, és ezt jókedvvel, humorral fűszerezzük. 

 

 Kézműves foglalkozás 

A korosztálynak megfelelően elsősorban gyurmázás, tépés, ragasztás, esetleg vágás speciális 

ollóval. 

 

 Irka-firka 

Ujjfestés, színezés, firkálás ceruzák, zsírkréta, filcek és festékek használatával. Katona Bori 

„Rajzos dalolás” című könyvének alapján dalok és figurák megjelenítésének elsajátítása. 

 

 Mese, bábozás 

A csütörtöki napokon rendszeres látogat el családi bölcsődénkbe a Meselátó Bábtársulat.  

Elsősorban a gyermekek élethelyzetében is előforduló eseményeket dolgoznak fel bábok 
segítségével. 

 

 Környezetünk megismerése 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekek cselekvő résztvevőként ismerjék meg és 

óvják az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetet, annak értékeit és szépségeit. A 

tapasztalatgyűjtő séták és kirándulások alkalmával, a természet körforgásának megfigyelésével, 
az évszakok, az időjárás, a napszakok változásaival, a növény-, és állatvilág sokrétűségének 
tanulmányozásával szeretnénk elérni, hogy a hozzánk járó gyerekekben megalapozzuk a 
természet megismerésén keresztül a megszeretését. 
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15.  Programtervezet az évszakokhoz igazítva, az időjáráshoz 
alkalmazkodva 

 

Ének, vers, mondóka, zenehallgatás: az évszaknak és az ünnepeknek megfelelő választással. 

Játék: körjátékok, ügyességi játékok, szerepjátékok, bábozás, labdajátékok. 

Szabadtéren az időjárás függvényében 

 

Ősz 

Megtanuljuk a hónapok, évszakok nevét, és jellemzőit. Megbeszéljük és megtapasztaljuk, mi 

történik ősszel a természetben. Sétáink során rácsodálkozhatunk a természet szépségeire, 

megcsodálhatjuk az őszi falevelek sokszínűségét. 

Foglalkozás: az ősz színei, levélgyűjtés és préselés, levéllel való festés, termések gyűjtése, 

gesztenye, dió és makk bábuk készítése. 

Tél 

A tél örömeinek megtapasztalása, hóember építés, hógolyózás, szánkózás, az időjárás 

függvényében. Készülődés a Mikulás várásra és a Karácsonyra. 

Foglalkozás: apró ajándékok készítése Mikulásra, és Karácsonyra, díszek készítése a 
karácsonyfára, rajzolás, festés, barkácsolás, mézeskalács sütés, díszítés. Álarckészítés a farsang 
időszakában. 

Tavasz 

Megismerjük az ébredő természetet, a kertet, a fák, virágok, állatok nevét és tulajdonságaikat. 

Ismerkedünk a színekkel, formákkal. Egyre több játék kinn a szabadban 

Foglalkozás: rajzolás, festés, ajándékkészítés Húsvétra és Anyák napjára. 

Nyár 

Sok időt töltünk a szabadban, ügyelve a napsütés káros hatásaira, ismerkedünk a nyári 
virágokkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel. 

Foglalkozás: szabadtéri rajzolás, színezés, gyurmázás, készülődés a nyaralásra. 

 

 

Ünnepek 

Fontos örömforrást jelentenek az ünnepek, a készülődés, az ünnepvárás. Mesékkel, rajzokkal, 

zenével és kreatív barkácsolással készülünk a Karácsonyra, Farsangra, Húsvétra, Anyák 

napjára, és a születés, illetve névnapokra. Ez utóbbiaknál megismerheti a gyermek az adni és 

kapni örömteli érzését. A családokkal való kapcsolat erősítésére lehetőséget biztosítunk 

számukra az ünnepekre való együttes készülődésre, és igény szerint nyílt napokra is. 
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16.  Játékok 
 

Ahhoz, hogy a gyermekek valóban jól érezzék magukat a családi bölcsődében, szükségük van 

koruknak és fejlettségüknek megfelelő játékokra is. 

A játékok kiválasztásánál, a játékkészlet összeállításánál a következő szempontokat kell 

figyelembe venni: 

1. Egészségügyi szempontok 

• könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen, 

• balesetet ne okozzon (ne legyen törött, ne legyen könnyen törhető, ne essen 

szét darabjaira, ne legyenek éles sarkai, ne lógjon hosszú zsinórón, ne legyen túl 

nehéz). 

2. Pedagógiai szempontok 

• lehetőleg minél több tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek, 

• a játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren az érdeklődést, 

• több fajta tevékenységre lehessen felhasználni, 

• legyenek más nemzetek szokásait tükröző játékok, 

• játékválasztásnál legyen szempont a nemek közötti egyenlőség elvének 

betartása (a kislányoknak is legyen autó, a fiúknak is baba). 

Legyenek babák, labdák, állatfigurák, kendők, autók, kézügyességet fejlesztő anyagok a 

kézimunkázáshoz, gyurmázáshoz, papírmunkához, építőjátékok, szerepjáték kellékek (a 

szokásos háztartási kellékek, mint pl. edények, serpenyők, kanalak, műanyag dobozok, 

kosárkák remek játékszerként szolgálnak), gyermekkártyák, dominók, kirakók 

korosztályonként válogatott képes, mese- és ifjúsági könyvek, stb. A szolgáltatást nyújtók 

folyamatos szakmai felkészültsége biztosítása 

 

17.  Folyamatos szakmai felkészültség biztosítása 

Munkatársaink több forrásból gyarapíthatják szakmai tudásukat. Biztosítjuk számukra a 
szakmai továbbképzéseken való részvételt, munkájukat fejlesztő pedagógusok, 
gyógypedagógusok és védőnők kísérik figyelemmel, sok segítséget kapnak és rengeteget 
tanulnak tőlük. Rendszeresen veszünk részt szakmai előadásokon, szakmai folyóiratokat, 
könyveket olvasunk. Gondozóink személyiségükből kifolyólag is szívesen tanulnak, kérésükre 
kis gyereknevelési könyvekből álló házi könyvtárat kezdtünk kialakítani, melyet folyamatosan 
bővítünk. Jó kapcsolatban vagyunk óvodapedagógusokkal, munkatársaink számára biztosított 
a tőlük való személyes tanulás lehetősége is. Tevékenységünket folyamatosan értékeljük, a 
szolgáltatással való elégedettségről visszajelzéseket kérünk. Erre a célra összeállítottunk egy 
kérdőívet, melynek segítségével a szülők elmondhatják véleményüket a családi bölcsődénkben 
folyó munkáról. Szakmai tevékenységünket szükség esetén módosítjuk a jó színvonalú ellátás 
megőrzése érdekében. 
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18.  Együttműködés, kapcsolatok 

Szülőkkel. Tiszteletben tartjuk, hogy a nevelésben a család szerepe elsődleges, és mi erre 

építünk, ezt egészítjük ki. Elfogadjuk a szülőt, még akkor is, ha a gyermeknevelésben 

hiányosságokat tapasztalunk. Igyekszünk, hogy a szülő-gondozó kapcsolat mélyüljön el a 

közös programok együttes tevékenysége során. 

Fenntartóval: Folyamatos kapcsolatban állunk Dabas Város Önkormányzatának 

vezetőségével. Dabas város polgármestere és képviselőtestülete támogató magatartásról tesz 

tanúbizonyságot a családi bölcsődét érintő ügyekben.  

Intézményekkel: Intézmények közül óvodákkal, iskolákkal,  Dabasi Család-és gyermekjóléti 

Szolgálat és Központtal, családi bölcsődékkel, ÁNTSZ-szel, védőnői szolgálattal, a Pest 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dabasi Tagintézményével rendszeres kapcsolatot létesítünk. 

 

19.  Az ellátás igénybevételének módja 

 

A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes. Az érdeklődőket személyesen vagy telefonon fogadjuk, 

bemutatjuk  a családi bölcsőde életét. A jelentkezés felvételi kérelem kitöltésével történik. Az 

év bármely szakában folyamatosan fogadunk gyermekeket. A gyermekek fogadása a szülővel, 

törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján történik. A  megállapodás megkötése előtt 

tájékoztatást kapnak a házirendről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, a fizetendő intézményi 

térítési díj összegéről és megállapításának módjáról, szabályairól. Az ellátással kapcsolatos 

megállapodás tartalmazza a gyermekvédelmi törvény szerint kötelező elemeket és a 

szolgáltatással kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket.  

 

20.  Az intézmény házirendje 
 
A házirend mindenki számára hozzáférhető helyen a bölcsőde területén nyomtatott formában 

kifüggesztésre kerül, illetve elektronikusan elérhető a www.dabas.hu oldalon. 

Ellátási szerződés, megállapodás kötése esetén a szülő egy példányt kap a házirendből, egy 
általa aláírt példány pedig a szerződés mellékleteként a bölcsődénél marad. 
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21.  Panaszjog gyakorlásának módja, érdekképviselet 
 
Panasz esetén először a családi bölcsőde vezetőjéhez, koordinátorához fordulhatnak, szóban 
vagy írásban. 

Amennyiben ez nem elégséges a vitatott kérdés megoldásához, a panasszal élő a gyermekjogi 

képviselőhöz fordulhat. A gyermekjogi képviselő neve és elérhetősége a családi bölcsőde 
területén az erre szolgáló információs táblán kerül kifüggesztésre. 

 

22.  Fizetendő térítési díjak 
 
Az intézményi térítési díjat Dabas Város Önkormányzata rendeletben szabályozta. A fizetendő 

térítési díjakat a szülőkkel kötött "Megállapodás" dokumentum tartalmazza. 

Tájékoztató jellegű adatok, és az ehhez kapcsolódó rendelet  a www.dabas.hu oldalon 

megtalálhatóak. 

 

23.   A családi bölcsődei szolgáltatásról szóló tájékoztatás 

A családi bölcsődéről a helyszínen, személyesen és a faliújságra kitett információk, 

szórólapok, házirend alapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Telefonon a hét minden napján, 

egész nap elérhetőek vagyunk. Dabas város honlapján is kaphatnak tájékoztatást a családi 

bölcsődéről a szülők. A helyi iskolák, óvodák és a gyermekjóléti szolgálat is segítő 

lehetőségként tudja felajánlani a szülőknek  a szolgáltatásunkat. Az ellátás alatt a szülőkkel 

napi kapcsolatban vagyunk, az esetleges problémák, észrevételek azonnal megbeszélésre 

kerülnek. 

24.  Az érdekvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályok 

Az ellátást igénybe vevőknek joga van: 

- szolgáltatást teljes körűen igénybe venni, egyéni bánásmódban részesülni 

- az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme 

- a személyes adatok kezelését a jogszabályban meghatározott módon kezelik a 
szakdolgozók 

- problémák esetén panasszal élhetnek, melyet a szolgáltatás vezetőjéhez lehet írásban 
vagy szóban benyújtani. 

- a gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége közzététele, tájékoztatás a vele kapcsolatos 
jogorvoslati lehetőségekről 
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A családi bölcsődében dolgozók számára biztosítandó: 

- egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges törvényi előírásoknak megfelelő 
munkafeltétel 

- a munkatársnak joga van véleménye kinyilvánítására, munkája elismerésére 

- megkapni a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést 

- emberi méltóságukat és személyiségi jogaik tiszteletben tartását 

- segítséget szakmai tudásuk gyarapításához 

Elvárás a családi bölcsődében dolgozók részére a felkészült és lelkiismeretes munkavégzés, a 

szülőkkel való jó kapcsolatra, együttműködésre való törekvés, a gyermeki jogok 

érvényesülésének biztosítása, a családi bölcsőde szakmai programjában és házirendjében 

megfogalmazott szakmai és adatvédelmi szabályok betartása. 

 

1. Melléklet 

- Házirend 

 

 

Felhasznált források 
 
A családi bölcsőde működésének követelményei – Módszertani útmutató 
www.szmm.gov.hu 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Módszertani ajánlások – A bölcsődei 
nevelésgondozás országos alapprogramja 
 

 

Dabas, 2019. február 05. 
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