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Kiemelt szakmai programunk célja 

Bölcsődénk kiemelt feladatának tekinti, hogy a gyermekek számára megteremtett 
szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, minden gyermek saját képességei szerint 
fejlődhessen, megtapasztalhassa az önfeledt, szabad játék örömét, élmény és fantázia világát 
gazdagíthassa, mely képessé teszi őt a későbbi kreatív gondolkodásra, továbbfejlődésre. Arra 
törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből, családjaikkal együttműködve, 
személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, a világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önálló, 
a társadalmi együttélés alapvető szabályait elfogadó gyermekeket neveljünk.  
 
Fontos számunkra a családokkal való kapcsolattartás, a szülők kéréseit, kezdeményezéseit 
figyelembe vesszük. Igyekszünk családias, közvetlen, a kölcsönös bizalmon és 
megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, megtartani és tovább erősíteni. Annak 
érdekében, hogy a szülői javaslatokat, észrevételeket, kéréseket beépíthessük mindennapi 
munkánkba az alábbi már jól működő kapcsolattartási formákat továbbra is alkalmazzuk:  
 
Szülői értekezlet az új felvételes gyermekek szülei részére;  

Bölcsőde „kóstolgató” a beszoktatást megelőzően;  

Családlátogatások szervezése a beszoktatás előtt;  

Szülővel történő beszoktatások szervezése;  

Szülői Érdekképviselet működtetése,  

Üzenő füzeten keresztül negyedévenként a gyermek fejlődéséről, napjairól a szülők 
tájékoztatása;  

Nyílt nap szervezése a bölcsődében;  

Szülőkkel együtt szervezett bölcsődei ünnepek: télapóvárás, farsang, húsvét, gyermeknap;  

Szülői elégedettség mérése kérdőív alapján;  
 
Minden kisgyermeknevelő igyekszik munkája során szem előtt tartani a családi nevelés 
pozitívumait. A szülő érezze, hogy gyermeke bölcsődébe kerülése után is kompetens maradt 
gyermeke nevelésében. Csak így érhető el, hogy bizalmas, partneri viszony alakuljon ki szülő 
és kisgyermeknevelő között.  
 
 

Nevelő- gondozó munkánk célja 
 
A családban nevelkedő kisgyermekek számára családias, derűs légkörben, családjukkal 
szorosan együttműködve, családi nevelésükre építve, azt kiegészítve, napközbeni ellátás – 
nevelés, gondozás, étkeztetés, felügyelet keretein belül, az életkori- és egyéni sajátosságokra, 
szükségletekre tekintettel, szeretettel, elfogadással, kompetenciáik figyelembevételével, 
színes, együttes tapasztalat szerzési lehetőségek biztosításával, viselkedési minták nyújtásával 
biztosítani harmonikus fejlődésüket.  
 
Nevelő-gondozó munkánk során törekszünk arra, hogy derűs légkört biztosítsunk, a 
bölcsődébe kerüléssel járó nehézségeket lehetőség szerint csökkentsük, a gyermekeket 
segítsük az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában. A kisgyermeknevelő és a gyermek 
között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése.  



Csoportszobáink berendezése megfelelő, ízléses, otthonos hangulatot árasztó legyen. 
Díszítésében kapjanak hangsúlyt az évszaknak megfelelő termések, növények, melyek az 
esztétikai élményen túl információk átadására is alkalmasak. A gyermekek gondozása-
nevelése során tartsuk szem előtt minden gyermek egyéni igényét, szükségleteit. 
Figyelemmel, törődéssel forduljunk minden gyermek felé. Viselkedésünk, beszédünk minta 
értékű legyen a gyermekek számára. Adjunk át minél több ismeretet a gyermekeket körülvevő 
környezetről, természetről, eseményekről. A nevelő munkánkat mondókákkal, énekekkel, 
rövid mesékkel tegyük színesebbé, ezzel is gyarapítsuk a gyermekek szókincsét, ismeretét. A 
gyermekek tevékenységének támogató, bátorító odafigyeléssel való kísérése, megerősítése, az 
önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben. Az egészséges életmód elve 
alapján a játékidőt az időjárástól függően lehetőleg a szabadban töltsék a gyerekek. 
Biztosítsunk játékukhoz minden feltételt, hogy tevékenységük aktív, kreatív lehessen.  

Szakmai célkitűzéseink 
 

A 1-3 éves korosztály fejlődésének törvényszerűségeire épülő, a gyermekek sajátosságait 
figyelembe vevő, szakszerű nevelés-gondozás. Megfelelő nevelési körülmények 
megteremtése, amely elősegíti a gyermek testi-lelki-intellektuális fejlődését. Munkánk során 
arra törekszünk, hogy az ellátás összhangban legyen a gyermekek szükségleteivel, az ellátás 
minősége magas színvonalú legyen, feleljen meg a szülők igényeinek. Fontosnak tartjuk a 
szülők visszajelzését munkáról, ennek érdekében évenként kérdőív formájában monitorozást 
végzünk. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a munkatársaink szaktudását folyamatosan 
növeljük, ennek érdekében biztosítani szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való 
részvételt. Ösztönözzük a kisgyermeknevelőket, hogy magasabb szintű főiskolai képzésben 
vegyenek részt.  

  



Gyermekvédelmi munkaterv 

 

Gyermekvédelmi felelős: Banadics Fanni Erna kisgyermeknevelő  

Fogadóóra: szükség szerint, az igénylővel előre egyeztetett időpontban, illetve minden      
szerdán 1300 órától -1400 óráig.  

Gyermekvédelmi tevékenységünket meghatározó jogszabályok:  

-  1997. évi XXXI. a gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

-  2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elő mozdításáról  

- 257/2013 (VII. 5.) kormány rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó 
kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 
megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról  

Célok 

- A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 
kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a 
jelzőrendszer szakembereivel.  

- A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében.  

- Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal. 
Figyelembe vesszük a differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében. A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi 
szakmai programban részletezettek betartásával végezzük.  

Feladatok 

 - Rendszeresen részt a gyermekvédelmi felelős a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésein, 
illetve tevékenyen részt vállal a jelzőrendszer működésében.  

- Az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek adatainak egyeztetése a Füzesgyarmati 
Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjával, illetve a bölcsődevezetővel. 

- A csoportokban dolgozó kisgyermek-nevelők gyermekvédelemmel kapcsolatos jelzéseinek 
fogadása és továbbítása a bölcsődevezető és a gyermekjóléti szolgálat felé.  


