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Megálló: Golgota tér
99-es busz
Megálló: Vajda Péter utca
Személygépkocsival
Az intézmény előtt a Vajda Péter utcában jó parkolási lehetőség.
Bölcsődénk feladatai, jellemzői
Alapfeladatok
Bölcsődénkben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény értelmében: a személyes gondoskodás keretein belül a gyermekjóléti alapellátás
rendszerében biztosítjuk a 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátását, bölcsődei ellátás
formájában.
Ellátott célcsoport jellemzői
Ellátási körünkbe tartoznak a VIII. kerületben lakó 0-3 éves gyermekek. A kerületben
jellemző a szociálisan hátrányos helyzetű családok, illetve a migráns gyermekek, családok
megjelenése. Kerületünkben közel tízezer gyermek él, kb. háromezer 0-3 éves korú. Itt van a
legtöbb szülőképes korú nő, ugyancsak itt a legalacsonyabb a szülők iskolai végzettsége,
valamint a jövedelmi viszonyok is igen alacsonyak. Itt találhatóak a főváros legrosszabb
állapotban lévő lakásai is.
Bölcsődénkben megtalálható gyermekek között vannak értelmiségi, jól szituált, magas
jövedelemmel, rendezett viszonyokkal rendelkező családok is.
Összességében elmondhatjuk, hogy bölcsődénkbe járó gyermekek illetve családjaik igen
vegyes képet mutatnak, hiszen megtalálhatóak a migráns családok, a szociálisan hátrányos
helyzetűek és a rendezett, jó anyagi körülmények között élő gyermekek is. Ezt mi kihívásnak
tekintjük. Szeretnénk mindenkinek megfelelni és a felmerülő problémák megoldásában
segítséget nyújtani.
Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a legnagyobb hátrányok a csecsemők esetében a
mozgásfejlődésben -, a nagyobb gyermekeknél a beszédfejlődésben figyelhetők meg. Előbbit
a mozgástér hiánya, utóbbit a korlátozott nyelvi kódok használata okozza. Amint a gyermekek

bölcsődébe kerülnek, illetve a feltételek adottak a változások bekövetkezéséhez, ezek a
lemaradások maguktól megoldódnak.
A célcsoport gondozási szükségleteikre való odafigyelés következményeként prioritásként
fogalmazzuk meg a következőket:
a szocializációs folyamat részeként elősegíteni a gyermek beszédfejlődését,
felismerni a gyermekek manipulációs késztetéseit és ehhez inger gazdag környezet és
eszközök biztosítása,
segíteni a gyermek kompetenciájának kialakulását, és hozzájárulni ahhoz, hogy a gyermek
örömmel vegyen részt a gondozási műveletekben, örömét lelje önállóságában,
fejlődésében,
a kisgyermeket helyesen támogatni a kultúrhigiénés szokások elsajátításában és az önálló
étkezés elsajátításának folyamatában, az étkezéssel kapcsolatos szabályok megtanulásában,
minden gondozási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a kisgyermeknevelő tudja: a
csecsemőnek és a kisgyermeknek önmagával kapcsolatos attitűdjét, beállítódását,
viszonyulását, és felnőttekkel való kapcsolatát meghatározza a mód, ahogyan testi és
pszichés szükségleteit kielégíti a környezete,
alkalmazni a csecsemők és a kisgyermekek korszerű táplálkozásának alapelveit,
alkalmazni a csecsemők és kisgyermekek étkezéséhez szükséges, az aktív részvételt és a
gyerekek önállóságát segítő eszközöket, módszereket,
figyelembe venni a gyermek mozgásfejlődését és természetes mozgásigényét, ismerni a
szabadban való mozgás-játék személyiségfejlesztő hatását, a levegőzés és napsugárzás
hatását a gyermek fejlődésére,
ismerni az alvás élettani jelentőségét, a különböző korú gyermekek átlagos alvásigényét és
ritmusát, valamint a lehetséges egyéni különbséget, illetve az alvás zavarainak lélektani
hátterét ismerni és megfogalmazni.
Bölcsőde bemutatása, kvalitások
Bölcsődénk 1980-ban épült, Józsefváros, Tisztviselőtelepén található, kertvárosi, csendes,
nyugodt környezetben.
Intézményünk 72 férőhelyen, 3 gondozási egységben, egységenként 2 csoportszobával és a
hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, fürdőszobával, gyermeköltözővel
rendelkezik.
Mint első koragyermekkori intézmény, biztosítjuk a családban élő, három év alatti
kisgyermekek – életkorának és egyéni adottságainak megfelelő – napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását-nevelését. Feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek fejlődéséhez
szükséges biztonságos, gyermekbarát – hangulatos és esztétikus környezetet megteremtsük.
Nevelési programjaink változatosak, melyek mindig a játéktevékenységekhez kapcsolódnak.
Játékkészletünk színes és fantáziát keltő, melyben minden gyermek megtalálja a
fejlettségének és érdeklődésének legjobban megfelelőt. Játszókertünk gondozott, ápolt, zöld
pázsit és biztonságos mozgástér szolgálja a levegőn való tartózkodás, mozgásigény
kielégítésének élményét. Kisgyermeknevelőink – a több éves tapasztalat mellett – szakirányú
végzettséggel rendelkeznek. A kisegítő személyzet lelkiismeretes munkája, gyermekszeretete
hozzájárul a szakmai színvonal emeléséhez. Saját főzőkonyhánk házias ízeivel, a korszerű
táplálkozási elvek figyelembevételével biztosítja a bölcsődések és saját dolgozóink
étkeztetését.
Bölcsődénk pedagógiai hitvallása

A 0-3 éves korosztály nevelésének gondozásának minősége
rendkívül meghatározó, hiszen az egészséget, a jólétet, az
együttműködés képességét, a szociális készségeket és vágyat
mind-mind ezek az élmények befolyásolják. Ebben az
időszakban a szellemi, érzelmi és szociális készségek
kibontakoztatása a legfontosabb feladat, melyhez egy holisztikus
szemléletű a gyermek szükségleteire és jogain alapuló integrált a
szülőket és a társszakmákat bevonó programra van szükség.
Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen
szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes légkörben,
elfogadó környezetben, a közösségben tevékenykedve,
megkapni mindazokat a fejlesztő hatásokat, melynek
segítségével sokoldalú harmonikus személyiség válhat belőle.
Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a
világra nyitott, fogékony, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó
emberek váljanak.
Intézményünk küldetése, missziója
A szülők által ránk bízott gyermekeknek ingergazdag, pozitív érzelmekkel teli, elfogadó
közösségben biztosítani harmonikus személyiségfejlődését, tudatosan kialakítani azokat a
testi, értelmi és szociális képességeket bennük (a szülőkkel együttműködve), amelyek
elősegítik az óvodai életbe való beilleszkedést.
A családi élet során felmerülő gyermeknevelési problémáknál is szeretnénk a lehető legtöbb
segítséget nyújtani. Bölcsődénk szakembergárdája és dolgozói nyitottak az új feladatokra.
Törekszünk arra, hogy szakmai munkánk színvonala folyamatosan emelkedjen.
Mottónk:
„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a vele született szikrát,
azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat,
amilyenekről álmodni sem mertünk volna”
Kristine Barnett
Jövőképünk
Bölcsődénket egy olyan intézménynek szeretnénk, ahol a szülők partnerek, és aktív résztvevői
a bölcsődei életnek, hiszen közös a célunk. Mindannyian fontosnak tartjuk, hogy a
családokkal megfelelő együttműködés alakuljon ki a gyermek optimális fejlődésének
érdekében. Olyan intézmény munkájának szeretnénk részesei lenni, ahol nyugodt légkör
tartalmas szakmai eredményeket hozhat, melyek együttesen szolgálják a gyermekek, szülők
és a szakma érdekeit.

Gyermekképünk
Egy világra nyitott, nyugodt, harmonikusan fejlődő, élményekkel teli gyermek, aki képes saját
természetes kíváncsisága által tanulni és fejlődni; szeretettel fordul az őt körülvevő világhoz
(környezetéhez, felnőttekhez, társaihoz), valamint konfliktusait, életében felmerülő
problémáit életkorához mérten megfelelően tudja kezelni, szükség esetén segítséget kérni a
megoldáshoz.
Gondozónőképünk

Szakértelmük segítségével a gyermekek mindennapjait színes, fejlesztő hatású
játéktevékenységgel töltsék ki. Innovatív, befogadó módon közelítsen az új nevelésigondozási elvekhez.
Segítsenek megismerni a gyermeknek önmagát és az őt körülvevő világot. Alapozzák meg a
gyermekben a megfelelő viszonyulásokat a világ dolgaihoz (szocializáció, egészségnevelés,
környezeti nevelés).
Személyi feltételek
Dolgozói létszám: 25 fő
Bölcsődevezető 1 fő
Kisgyermeknevelő: 14 fő
Élelmezésvezető 1 fő
Technikai dolgozók: 9 fő
Kvalitások
A munkahelyen dolgozók attitűdjére jellemző, hogy mindenki szükségesnek érzi a gondozási
nevelési rendszer építését, szabadságát, illetve a saját koncepció kimunkálását.
A nevelési rendszer kiépítésében döntő jelentőségű a testület érzelmi, értelmi ráhangolódása a
feladatokra, a közös cél elérése érdekében.
A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet írja elő a személyes gondoskodást végzők továbbképzési
kötelezettségét és a teljesítés lehetőségét.
Bölcsődénk tárgyi feltételei
Az intézmény önkormányzati fenntartású, amely
Budapesten a VIII. kerületben, a Népligethez közel,
a Tisztviselőtelep vonzáskörzetében működik.
Tágas kert veszi körül, így e környezet gazdagítja a
nevelési lehetőségeket. A bölcsődében 6 csoport
működik, 3 blokkban, 72 férőhellyel.
Az
épületünkben lévő óvodában 6 vegyes életkorú
csoport működik, 144 férőhellyel. Az intézmény
közel van 2 általános iskolához is, ami azt a
lehetőséget hordozza magában, hogy a bölcsődébe
bekerült gyermek később az óvodába, majd az
iskolába is szinte azonos helyre járjon.
A tárgyi feltételeket úgy kell továbbra is fejlesztenünk, hogy szolgálja a gyermekek
biztonságát, kényelmét, egészségük megőrzését, és lehetővé tegye a mozgás és játékigényük
kielégítését.
Az optimálisan kialakított tárgyi környezet a
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő
tevékenységre, mozgásra ösztönző, biztonságos és
ízléses, elősegíti a gyermek önállósodását.
Intézményünkben tágas világos csoportszobák
találhatók, mindegyik csoporthoz élő sövénnyel
elválasztott tágas kertrész tartozik.

A berendezési tárgyak a gyermekek biztonságos szabad mozgását szolgálják, ösztönzik.
Kiválasztásánál figyelembevettük a korcsoportok szerinti szükségletet, a mozgásfejlettségi
szintet, illetve a csoportok létszámát is.
A csoportok bemutatása
Csibe csoport I. II.
- csecsemők

5 hónapos kortól másfél éves korig fogadjuk a
gyermekeket.
A blokk két szobából áll és szobánként 12 gyermeket
tudunk fogadni.
A Csibe csoportban öt szakképzett kisgyermeknevelő
látja el a napi teendőket.
Filozófiánk
A kisgyermek fejlesztése számunkra azt jelenti, hogy
olyan
környezetet
biztosítunk
számára,
amely
érzelmekben és intellektuálisan is gazdag. Éppen ezért a
berendezések és a játékok megválasztásakor gazdag szín-,
forma- és anyag-világot tartottuk szem e-lőtt. Ezzel is
minél inger-gazdagabb környezetet szeretnénk biztosítani
a gyermekek számára.

Nyuszi csoport I. II.
- nagycsoport

Másfél éves kortól két és féléves korig fogadjuk a
gyermekeket.
A blokk két szobából áll és szobánként 12-14 gyermeket
tudunk fogadni.
A Nyuszi csoportban négy szakképzett kisgyermeknevelő
látja el a napi teendőket.
Filozófiánk
Minden gyermek tanul, hogy mit, az attól függ, hogy
milyen hatások érik. Ezért mi, kisgyermeknevelők és a
munkánkat
segítő
szakemberek,
szakmai
felkészültségünkkel, illetve a korosztálynak megfelelő
tárgyi környezettel napról-napra igyekszünk hozzájárulni
a gyermekek ideális fejlődéséhez.

Maci csoport I. II.
- tipegők

Két és féléves kortól óvodakezdésig fogadjuk a
gyermekeket.
A blokk két szobából áll és szobánként 12-14
gyermeket tudunk fogadni.
A Maci csoportban négy szakképzett kisgyermeknevelő
látja el a napi teendőket.
Filozófiánk
A gyermekek szeretnek játszani, ez belső késztetésből
fakad.
Ugyanakkor inspirálni is kell Őket a játékra, mivel ez a
fejlődésük egyik legfontosabb forrása. A fő
mozgáselemeket, a finom-mozgásokat, a gondolkodási
készséget mind a játékon keresztül sajátítják el. Éppen
ezért a nagycsoport esetében a játékválasztáskor a fő
szempont, hogy a fent felsorolt tevékenységeket ezzel is
jobban elő tudjuk segíteni.

Bölcsődei nevelés-gondozás feladataink
A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermek napközbeni
ellátásnak és esetlegesen kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával 20 hetes – 3 éves
egészséges és a 20 hetes – 6 éves sajátos nevelésű igényű gyermek testi- és pszichés
szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.
Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
• a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet
megteremtése, a fejlődés támogatása
• a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése
• egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető
kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és
megőrzését segítő napirend – ezen belül: mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra
nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás),
• szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok
ellátása.
Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése
• derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti
megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik
feldolgozásában,

• a kisgyermeknevelő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat
kialakulásának segítése,
• az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az én-tudat egészséges
fejlődésének segítése,
• a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai
elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
• lehetőségteremetés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére az énérvényesítés, és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek fejlődését,
• a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével
és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása),
• a szocializációs problémával küzdő, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a
sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelésegondozása speciális többlet törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával.
A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
• az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör
bővülésének segítése,
• a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének
biztosítása,
• a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és
helyzetmegoldási minták nyújtása,
• az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása,
• az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése,
• ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése,
• a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az
önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben.
Élelmezés
A modern táplálkozás-tudományi elvek szem előtt tartásával, szigorúan ellenőrzött minőségi
követelményeknek (HACCP) megfelelően történik.
A bölcsődei élelmezés során az alábbiakra fordítunk figyelmet:
Az étel mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű legyen
A higiénés követelményeknek megfelelő legyen.
Megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen.
Új ételek, receptek kipróbálása, mely alkalmazkodik a gyermek egészséges életmódra
nevelési programunkhoz.
Táplálkozás
Az étrendünk változatos, mindig idényszerű, ízében összehangolt, valamint mindig szem előtt
tartjuk, hogy az önálló étkezésre való nevelés szempontjából is megfelelő legyen.
Tevékenységi formák
Gondozás
Célunk, hogy minél szorosabb, bensőséges kapcsolat alakuljon ki a gyermek és
kisgyermeknevelője között, amelynek elsődleges feladata a gyermek testi szükségleteinek
kielégítése. A gyermek aktív részvevője kell, hogy legyen a gondozási műveleteknek, ezzel is
segítve őt a szociális kompetencia kialakításában.

Játék
A játékot a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tekintjük, s mint
ilyet a bölcsődei nevelés legfontosabb eszközének tartjuk.
A legtöbbet akkor tehetjük gyermekeinkért, ha már kisgyermekkorban megteremtjük
számukra a szükséges feltételeket.
Ennek érdekében tudatosan figyelünk a következőkre:
napirend szervezésénél megfelelő idő jusson játékra
megfelelő légkör, hely eszköz biztosítása
gyermekek igényeire, jelzéseire reagálunk
a játék irányítás módja, a gondozónő szerepe.
megfelelő minőségű és színvonalú játékok biztosítása
Konklúzióként elmondhatjuk, hogy felismertük azt, hogy a játék az ember életét alapvetően
befolyásoló jelenség. A játék lehetőségét a korai életévekben magas színvonalon biztosítani
tehát hosszabb távon megtérülő befektetés.
Mozgás
A mozgásos játékok, a torna fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás,
stb.) Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő ügyesség, gyorsaság, állóképesség, de fontos
szerepük van az egészség megőrzésében.
Nevelési cél: a mozgás az egészség megszerzésére, megszilárdítására, a szervezet
fejlődésének- növekedés, gyarapodás és testi képességek kialakításának- elősegítésére és a
mozgásműveltség fejlesztése mellet örömforrásként kell, hogy szolgáljon.
Alkotó játék
A finommotorikát fejlesztjük a különböző technikák bemutatásával. Papírtépés, nyomdázás,
vágás, ragasztás, gyurmázás, festés.
A gyermekek egyéni ötleteit támogatjuk. A
tevékenységeket az évszakokhoz és az ünnepekhez igazítjuk. A gyermekek alkotásait a szülők
számára is láthatóvá tesszük.
Ének-zene, mondóka
A gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésének segítése a beszédfejlődés az artikuláció
fejlesztése, zenei tevékenységek végzése. A mondókákat ritmikus mozgássorral bemutatjuk,
többször ismételjük. A zenét a gyermekek hangulatától függően hallgatunk, alkotómunkához
komolyzenei cd gyűjteményünkből választunk. Elalvás elősegítéséhez relaxációs zenét
használunk. „Nem a zenét tanulják, hanem a zenéhez vezető érzékenységet” (Kokas Klára)
Vers, mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi (ezen belül beszéd,
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A verselés, mesélés,
képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet így a kisgyermek számára
alapvető érzelmi biztonság, egyszerre feltétel és eredmény. Ezáltal fejlődik ember ismerte,
empátiája, gazdagodik szókincse. A bölcsődében a gyermekirodalom klasszikus és kortárs
műveknek egyaránt helye van.
Egyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához az
egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás,

gyümölcsnap előkészítése stb.). A helyzetek lényeges tanulási lehetőségek az egymásra épülő
elemekből álló műveletsorhoz igazodással, próbálkozás, az együttműködés és a feladatok
megosztása. Ezekkel a tevékenységekkel fejlesztjük a gyermek ízlését, esztétikum iránti
igényességét, empátiás készségét.
Tanulás
A teljesítmény elváráshoz kötött erőltetett ismeretgyarapításnak bölcsődénkben nincs helye. A
tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, illetve tevékenységbe
ágyazottan történik. A kisgyermekkori tanulás szinterei a kisgyermekkori élethelyzetek: a
gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A
tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek
interakcióból származó ismeretszerzés, és szokáskialakítás.
Kapcsolattartás
Szülőkkel
A bölcsőde nyitott minden érdeklődő számára függetlenül attól, hogy jelenlegi illetve jövőbeli
gyermekről van szó.
Az idejáró gyermekek szülei bármikor bejöhetnek és megnézhetik, hogy mi is történik
intézményünkben, milyen ellátást kapnak gyermekei.
Családlátogatás
A családdal való kapcsolat felvétel a gyermeknek és a szülőknek otthoni környezetben való
megismerése, lehetőség szerint a beszoktatás megkezdése előtt, valamint a gyermek ébrenléti
idejében kerül sor. Ez a helyzet lehetőséget ad a szülőnek, hogy bővebben informálódjon a
bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre a gyermekét
bízza. A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás
lehetőségének ajánlásakor az időpont megválasztásakor a család látogatáskor a család
látogatás alatt és után a család kívánságait mindenekfelett tiszteletben kell tartani.
Fogadóóra
A vezetőnő és a kisgyermeknevelők előre megbeszélt időpontban, illetve szükség szerint
bármikor állnak a szülők rendelkezésére.
Csoportos szülői értekezletek
Egy évben két alkalommal rendezett, aktuális eseményekről, programokról, közös
feladatokról való tájékoztatás, eszmecsere.
Szülőcsoportos beszélgetések
A szülőkben felmerülő aktuális kérdések (pl. szobatisztaság, alvás, agresszió, étkezés, óvodai
beíratás, betegség megelőzés, elvárások) megbeszélése.
Közös programok tervezése
A partneri kapcsolat erősítése érdekében a szülők is részt vehetnek programjainkon (pl.
farsang, gyermeknapi kerti mulatság stb.)
Tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek a találkozási formák működőképesek, igény van
rájuk, és szorosabbá teszik a kisgyermeknevelők és szülők kapcsolatát.
Pszichológus tanácsadás
Intézményünkben a kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nevelése érdekében
tanácsadó pszichológus dolgozik. A pszichológus munkájával támogatja mind a bölcsődébe

járó családokat, mind a bölcsődében dolgozókat. A szülők a meghirdetett időpontokban részt
vehetnek szülőcsoportos beszélgetéseken, valamint igény szerint kérhetnek egyéni
tanácsadásra időpontot.
Érdekképviseleti Fórum
Szülői érdekképviseleti fórum a gyermekek és a szülők jogainak érvényesítése céljából
szerveződött, melynek tagjai a mindenkori bölcsődei csoportokból választott szülők.
Bölcsődénkben előforduló egyéb kapcsolattartási formák:
faliújság
üzenő füzet
egyéni igények, problémák esetmegbeszélések
terveink között szerepel szülőklub szervezése, ahol a családokat érintő témák, problémák
kerülnek előtérbe, valamint bemutatók, nevelési, főzési tanácsadást (szakemberek
bevonásával), baba-mama tornát tervezünk
Értekezletek rendje
Minden hónap első szerdáján szakmai értekezletet tartunk, ahol a munkatervben vállalt havi
feladatokat elemezzük, tervezzük.
Évente két alkalommal a bölcsődében szakmai napot tartunk, amikor különböző témákban
külsős szakembereket is meghívva tapasztalatokat cserélünk, tudásunkat bővítjük. Terveink
között szerepel társintézmények látogatása, szakmai eszmecserék, melynek célja jó
gyakorlatok átültetése munkánkba.
Óvodával
Folyamatosan egyeztetjük nevelési elveinket, közös programokat szervezünk
(intézménylátogatások, kirándulások, ünnepségek).
Katicás sajátosságok
Aromaterápia
Tudományosan bebizonyított tény, hogy az illóolajok párologtatása hatékony eszköz az
egészségmegőrzés érdekében. Bölcsődénk évek óta alkalmazza, és statisztikai adatok
bizonyítják ennek létjogosultságát.
Zenehallgatás
Altatásnál a nyugodt légkör biztosítása mellett, ellazulást segítő relaxációs, illetve tudatosan
megválasztott komolyzenei gyűjteményünkből választunk az alkotó munka alatt.

Ünnepeink
Mikulás
házhoz jön, ajándékokat oszt a gyermekeknek
Karácsony és húsvéti családi délután
ilyen alkalmakkor a gondozónők kézműves technikákat
mutatnak be a szülőknek és gyermekeknek egyaránt
(ezen a napon a családokat vendégül látjuk süteménnyel
és üdítővel, ezzel is meghitt ünnepi hangulatot tudunk
teremteni).

Farsang
a gyermekek és a gondozónők is jelmezbe bújnak, egész
napos a mulatság, zenebona, tánc, miegymás...

Anyák napján
az édesanyáknak gondoskodunk meglepetésről

Gyermeknap, amely egyben évzáró is
júniusban egész napos kerti mulatság a szülők bevonásával,
amely során közös játékok, kézműveskedés, zene-bona teszi
feledhetetlenné a napot.

Napirend

Tél

Ősz Tavasz

Nyár

600-800: Bevétel, szabad játék a szobában
800-830: Reggeli
830-1000:
Szabad játék a szobában

830-900:
Szabad
játék a
szobában

830-1120 :
Szabad játék az udvaron. 10 órakor tízórai

Tél
1100-1130:
Bejövetel, vetkőzés, kézmosás

Ősz - Tavasz

Nyár

1120-1130:
Bejövetel,
kézmosás

1130-1200: Ebéd

1200-1230:
Mosakodás, fogmosás, készülődés a csendes pihenőhöz

Tél

Ősz - Tavasz

Nyár

1000-1030:
Tízórai, öltözködés, készülődés
az udvari játékhoz

900-930:
Öltözködés, készülődés
az udvari játékhoz

Szabad játék az udvaron

1030-1100:
Szabad játék az udvaron

930-1100:
Szabad játék az udvaron,
10 óra-kor tízórai

Tél

Ősz - Tavasz

Nyár

1230-1430:
Csendes-pihenő

1430-1500: Uzsonna
1500-1730:
Szabad játék a szobában, kiadás

1500-1515:
Öltözés, készülődés az udvari
játékhoz
1515-1730:
Szabad játék az udvaron, kiadás

1500-1730:
Szabad játék az udvaron, kiadás

