Előterjesztés
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. december 16-i ülésére

Tárgy: 2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

Tisztelt Társulási Tanács!
Jelen előterjesztés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-ában előírt éves ellenőrzési terv
elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
számára 2016. évre vonatkozóan.
I.

Bevezetés

(Tartalmi összefoglaló)
Az éves ellenőrzési kötelezettséget a stratégiai terv (1. sz. melléklet), a kockázatelemzés
alapján

felállított

prioritások

(3.

számú

melléklet),

valamint

a

belső

ellenőrzés

rendelkezésére álló erőforrások (2. számú melléklet) határozzák meg. A belső ellenőrzés
Önkormányzati Társulás szintjén szervezett, így a kockázatelemzés alapján felállított prioritások
említenek olyan belső ellenőrzéseket is, amelyek csak községi önkormányzatokat érintenek, hiszen
az éves kockázatelemzésnél ezeket is elemezni kellett. Ugyanakkor az elfogadandó belső
ellenőrzési terv a Szentgotthárdot érintő vizsgálatokat is tartalmazza.
Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. Az éves tervbe
a legkockázatosabbnak minősített területek kerültek be, illetve azok az ellenőrzések, amelyeket a
polgármesterek, jegyzők kértek. Az év során az itt feltüntetetteken felül folyamatosan lesz
utóellenőrzés is minden olyan ellenőrzés után, amely megkívánja azt.
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőr alkalmazásával gondoskodik arról,
hogy a Társuláshoz tartozó önkormányzatok eleget tudjanak tenni a helyi önkormányzatokról szóló
2011 évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mö tv.) 119.§-ában foglalt kötelezettségüknek melynek
alapján az önkormányzat a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a testület hivatalának
belső ellenőrzéséről gondoskodik. A belső ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő belső ellenőr látja el. A
törvényeknek megfelelően jelenleg a belső ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső ellenőr
tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az Mötv., a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint
végzi. Az éves tervek összeállítása során figyelemmel van a Belső ellenőrzési stratégia 2015 –
2018. című dokumentumban megfogalmazottakra (1. számú melléklet). Az ellenőrzési feladatok
tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az államháztartás végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, és a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg. De az ellenőrzések során más területekkel
kapcsolatosan további jogszabályok, és törvények is meghatározóak.
Az Önkormányzati Társulás Önkormányzatai és azok intézményei kötelesek a vizsgálatokban részt
venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési szervek tevékenységének teljes körű,
átfogó értékelését.
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Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések
Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni:


az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra



a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő
kockázatok elemzését



összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az
elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén



törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe tartozó
területek minél nagyobb mértékű lefedésére, a háromévenkénti rendszerességgel végzendő
feladatok elvégzésére.
A tervezett ellenőrzések tárgya és célja

Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 33. §ában előírtak szerint összeállított ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen. Az ellenőrzések
célja annak értékelése, hogy:


az önkormányzati társulási intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyi-gazdasági
háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és gazdálkodási rendszere
alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására?



a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek
feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések
és azok eredményessége megfelelő-e?



a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés
végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat szabályszerűen
végezték-e?



az

ágazati

törvények,

rendeletek,

a

képviselő-testület

rendeletei

és

határozatai

megfelelően kerültek-e végrehajtásra?


a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati rend és
okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelel-e az
elvárásoknak?



állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység
dokumentálása előírásszerű-e?



az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelel-e a
követelményeknek?



a

gazdálkodás

szabályszerűségét

biztosító

belső

kontrollok

lehetővé

tették-e

a

szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását,
megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése)


a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések
eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e?

A 2016. évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre álló
revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra, melyet a 2. sz. melléklet mutat be
részletesen. A 4. számú melléklet maga az elfogadandó 2016. évi belső ellenőrzési terv.
A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető feladatok
indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását.
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II. Várható szakmai hatások
Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzatok hivatalában, valamint az önkormányzat és a Társulás
fenntartásában

működő

költségvetési

intézményeknél

a

szabályszerűségi,

szabályozottsági,

gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését.
III. Kapcsolódások
A 2016. évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel az államháztartásért felelős miniszter
által javasolt feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat a
követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer EUkonform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák.

Határozati javaslat:
1.)

Szentgotthárd

és

Térsége

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Tanácsa

jóváhagyja

a

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Stratégiai Ellenőrzési Terve 2015 – 2018.
megnevezésű dokumentumot az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
2.)

Szentgotthárd

és

Térsége

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Tanácsa

jóváhagyja

az

Önkormányzati Társulás 2016. évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete
szerint.
Felelős:

Kovács Renáta - belső ellenőrzési vezető

Határidő:

folyamatos

Szentgotthárd, 2015. december 7.
Huszár Gábor
elnök
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1. számú melléklet

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Stratégiai Ellenőrzési Terve
2015 – 2018.
Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok
- térségi együttműködés fejlesztése;
- a kötelező és nem kötelező szociális alapszolgáltatási szolgáltatások megtartása,
fejlesztése [családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, közösségi pszichiátria];
- a térségi turisztikai feladatok, szolgáltatások összehangolása, egységes megjelenése;
- közös rendezvényszervezés megvalósítása [pl.: sportesemények, kistérségi
bajnokságok];
- a térségi egészségügyi szolgáltatások megtartása, fejlesztése;
- településeket átfogó fejlesztési projektek megvalósítása
A belső ellenőrzés stratégiai céljai
A Társulás illetve a társulásban részt vevő önkormányzatok fentiekben részletezett hosszú
távú célkitűzéseit elősegítő hosszú távú belső ellenőrzési célkitűzéseket és stratégiai célokat
az alábbiak szerint lehet meghatározni:
 A hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok
maradéktalan betartása.
 Figyelembe kell venni a gazdasági, jogszabályi környezet változásait, elő kell segíteni
azok megfelelő adaptálását a szervezetek működési folyamataiban.
 Számviteli és bizonylati rend betartása, az elszámolások, beszámolók vizsgálata.
 A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége.
 A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének szabályozottsága,
minőségi javulás a pénzügyi-gazdasági folyamatokban.
 Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és
eredményes végrehajtásának ellenőrzése, a pénzeszközök takarékos felhasználásának
elősegítése, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata.
 Az intézmények „felügyeleti jellegű ellenőrzésével” az intézményi gazdálkodás
szabályszerűségének és gazdaságosságának javulása, az adott szervezet keretein belül
a racionális feladatellátás szorgalmazása.
 Elemző és összefüggéseket feltáró munkával, megfelelő információ nyújtásával
elősegíteni a helyes, megalapozott és racionális döntések meghozatalát, a minél
eredményesebb működést.
 A szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárásának segítse a
racionálisabb működés biztosítása érdekében.
 A magas kockázatú, illetve a közepesen kockázatos rendszerek, illetve folyamatok
áttekintése.
 Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok
megszűntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok
megelőzése, feltárása érdekében.
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A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon
követése, az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vezetés számára a működéssel kapcsolatos információk biztosítása (kedvező és
kedvezőtlen tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról.
A magyarországi és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési
kézikönyvben foglaltak szerinti tanácsadási tevékenység végzése.

A belső kontrollrendszer általános értékelése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései a jegyzőt jelölik meg mint a helyi önkormányzatok belső
kontrollrendszerének működtetéséért felelős személyt.
Az önkormányzatok és költségvetési szervei kialakítják és folyamatosan működtetik a
szervezetek belső kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és
vezetői ellenőrzéseket (a továbbiakban: FEUVE). A kialakult kontrollmechanizmusok
működnek, a szabályzatokban megjelennek. Az eddig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai
alapján azonban mindenképpen indokolt a kontrollrendszerek és szabályzatok felülvizsgálata,
szükség esetén azok aktualizálása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A belső ellenőrzés vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és
szabályzatoknak való megfelelő kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes működését.
Ezen elemző, vizsgáló és értékelő tevékenységet rendszerszemléletű megközelítéssel és
módszeresen végzi. A belső ellenőrzés a szervezeteknél azt vizsgálja, hogy egy adott hiba hol,
miért következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel
segítséget nyújt. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz
gyakorlat megszűntetése.
A FEUVE rendszer működését az önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek minden
évben felül kell vizsgálni, értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatásokat kell
végrehajtani. Igazodni kell a szabályosság és szabályozottság fenntartásának érdekében a
változó jogszabályi előírásokhoz, ezeket be kell építeni az ellenőrzési rendszerbe.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője
köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső
kontrollrendszerének minőségét, mely nyilatkozatot az éves költségvetési beszámoló
benyújtásával párhuzamosan kell megtenni.
Fel kell hívni a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági vezetőinek a figyelmét a belső
kontrollrendszer témakörében a Bkr. 12. §-a alapján rendszeresen teljesítendő továbbképzési
kötelezettségre.
A kockázati tényezők és értékelésük
A kockázati tényezők értékelése „kockázatelemzés” alapján történik. A kockázatelemzés
minden évben elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati
tényezők és a hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek. A magas
kockázatot mutató folyamatok a következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen
szerepelnek, majd a közepes kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő
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években végrehajtásra kerülő ellenőrzések tapasztalatai alapján a folyamatok átértékelésre
kerülnek, a megállapítások tükrében.
Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása,
ami befolyásolhatja a szervezet működését, a célok elérését. Minden kockázatnak két
lényeges jellemzője van:
 a bekövetkezésének valószínűsége,
 a bekövetkezés hatása.
Kockázati tényezők, melyek hosszú és rövid távon egyaránt befolyásolhatják a célkitűzések
elérését:
 jogszabályi változások hatása, jogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a
szabályzatok megfelelő aktualizálása;
 bevételek realizálhatósági szintje, egyre csökkenő központi támogatás jut a feladatok
ellátásához;
 pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, a halmozott statisztikai
jelentések, az elektronikus, valamint papír alapú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos
kockázatok;
 szervezeti változások hatásai [a feladatok ellátásának, megosztásának és
megszervezésének korlátai];
 személyi változások hatásai [a humán erőforrás rendelkezésére állásának korlátai, a
szakemberek hiánya, a személyi feltételek romlása, a szakmai állomány csökkenése, a
feladatok összevonása/koncentrációja, ügyintézők túlterheltsége];
 kontrolltevékenységek működése [FEUVE, a rendszeres ellenőrzés hiánya];
 belső szabályozás komplexitása
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv
A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai
gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai
követelményeket. A belső ellenőrrel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a
folyamatos felkészülés, illetve a felkészültség az ellenőrizendő tárgykörökben.
A belső ellenőrzés által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell a tevékenység
minőségének javítása érdekében.
A belső ellenőrzésnek törekednie kell a hatékony és eredményes működésre, mely az
önkormányzatok és a hozzá tartozó intézmények/szervezetek számára értéket ad és javítja a
működésüket.
Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve a szabályzatokban előírtaknak mind magasabb
szinten történő megfelelése. Törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére.
A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni:
 az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerését, fokozatos
bevezetését, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazását;
 a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység
hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni.
A Bkr. 24. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőr kötelesek a már megszerzett
ismereteit naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel
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összhangba hozni. Ennek érdekében kétévente köteles szakmai továbbképzéseken részt venni,
és külön jogszabályban előírt esetekben vizsgát tenni.
Belső ellenőri létszám, képzettség, tárgyi és információs igény
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál a belső ellenőri feladatokat egy fő
függetlenített, főállású belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el.
A belső ellenőre a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés a) pont előírásainak
megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai
diploma (SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].
A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal
ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).
A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen
(ÁBPE-I) a belső ellenőr már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg
nyilvántartásba vétele is (regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015. években a
fentiekben említett rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken
is részt vett.
Tárgyi és információs igény
A belső ellenőr rendelkezésére áll egy zárható irodahelyiség [a Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati Hivatalban, ahol a személyügyi ügyintézővel dolgozik egy irodában]. Zárható
szekrények a belső ellenőrzési iratok tárolásához szintén rendelkezésre állnak. A feladatok
ellátásához laptop, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés, vezetékes telefon, jogtárhasználat is biztosított.
A helyszíni ellenőrzésekhez lehetőség van a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve saját
gépjármű-használat költségeinek megtérítésére.
Lehetőség van a feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek beszerzésére.
A Saldo klubtagság keretében szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, előadásokon való
részvételt, tanácsadást biztosítanak önkormányzati területre vonatkozóan [mindezzel is
követve az aktuális témákat].
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2. számú melléklet

2015. évi belső ellenőrzési terv
Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2016. 01. 01 – 2016. 12. 31.)
Naptári napok száma:

366 nap/fő

szombat, vasárnap

(-)

105 nap/fő

fizetett ünnepek

(-)

6 nap/fő

Munkanapok száma:

255 nap/fő

fizetett szabadság

(-)

32 nap/fő

betegség, egyéb

(-)

10 nap/fő

továbbképzés, beszámoló

(-)

20 nap/fő

Revizori napok száma:

193 nap/fő

Revizori létszám: 1 fő


1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető)

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma:
1 fő x 193 nap = 193 revizori nap
Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:

193 nap

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (18%):

-35 nap

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma:

158 nap
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3. számú melléklet

Kockázatelemzés kritérium mátrix
Kockázatelemzés
Ellenőrizendő
folyamatok
1.
Felügyeleti
ellenőrzés
[SZEOB
Játékvár
Óvoda]
2.
Gazdálkodás
szabályszerűségének
vizsgálata
[Gasztonyi
Tapsifüles Óvoda;
Rönöki Kerekerdő
Óvoda]
3.
Közbeszerzési
eljárások ellenőrzés
[Szentgotthárd
Város Önkorm.]
4. Az önkormányzat
által
adott
sporttámogatások
felhasználásának
célszerűségi
ellenőrzése
[Szentgotthárd
Város Önkorm.]
5.
Falugondnoki
szolgálat
működésének
ellenőrzése
[Kétvölgy,
Orfalu
Községi Önkorm.;
Kondorfa
Község
Önkorm.;
Apátistvánfalva
Község Önkorm.]
6. A szentgotthárdi
intézmények
[különös tekintettel
az
iskolákra,
óvodára, bölcsődére]
SZET Kft. által

Célra gyakorolt
hatása

Bekövetkezésének
valószínűsége

[magas(5) – közepes
(3) – alacsony (1)]

[magas (5) – közepes
(3) – alacsony (1)]

5

3

15

5

3

15

5

3

15

4

3

12

4

3

12

4

3

12

Pont

9

tervezett
és
megvalósított
tervszerű
karbantartási,
állagmegóvási
munkái
megvalósulásának és
pénzügyi
elszámolásának
ellenőrzése
[Szentgotthárd
Város
Önkorm.;
SZET Szentgotthárdi
Kft.]
7.
Betegfogadási
rend
betartása
[Szentgotthárd
Város
Önkorm.;
Rendelőintézet
Szentgotthárd]
8.
AlsószölnökSzakonyfalu
Köznevelési
Intézményfenntartó
Önkormányzati
Társulás
működésének/
gazdálkodásának
ellenőrzése
[Alsószölnök,
Szakonyfalu Község
Önkorm.]
9.
A
SZET
Szentgotthárdi Kft.
és a SZIP Kft.
ellenőrzése [SZET
Szentgotthárdi Kft.;
SZIP Kft.]
10. Önkormányzat
által
biztosított
közszolgáltatások
ellátásának
vizsgálata
[Felsőszölnök,
Magyarlak,
Nemesmedves,
Rábagyarmat, Rátót,
Vasszentmihály
Község Önkorm.]

4

3

12

4

3

12

5

3

15

4

3

12
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11. Utóellenőrzés a
2015.
évi
ellenőrzésekből

3

3

9
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016.

Sorszám

1.

2.

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde
Játékvár Óvoda

Gasztonyi Tapsifüles
Óvoda, Rönöki
Kerekerdő Óvoda

Az ellenőrzés
tárgya

Felügyeleti ellenőrzés

Gazdálkodás
szabályszerűségének
vizsgálata

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)

Az ellenőrzés célja,
módszerei, ellenőrizendő időszak

Azonosított kockázati
tényezők

Az ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Célja: előírások betartásának
megvalósulása
Ellenőrizendő időszak: 2015. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● jogi szabályozás változása
● vonatkozó jogszabályok/belső
szabályzatok előírásainak be nem
tartása
● a nem megfelelő gazdálkodás
többletkiadásokat okozhat
● humán erőforrás nem megfelelő
kihasználtsága

szabályszerűségi
ellenőrzés

2016. év
március

15 nap

Célja: a költségvetési szerv
gazdálkodására vonatkozó jogszabályi
előírások betartásának ellenőrzése
Ellenőrizendő időszak: 2014. év
[07.01-12.31.], 2015. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● a gazdálkodással kapcsolatos
feladatok nem megfelelő
szabályozása
● a gazdálkodáshoz kapcsolódó
feladatok nem szabályszerű és
hatékony ellátása
● a jóváhagyott előirányzatoktól
történő eltérés
● a bevételek nem szabályszerű
teljesítése
● szabálytalan kifizetésekből
adódó kockázatok
● a folyamatba épített, vezetői
ellenőrzések nem megfelelő
hatékonysággal működnek, vagy
esetleg nem működnek

pénzügyi
ellenőrzés

2016. év
április

13 nap

● jogi szabályozás változása
● vonatkozó jogszabály
előírásainak figyelmen kívül
hagyása
● adatszolgáltatások nem
teljesítése, illetve nem pontos
teljesítése
● a beszerzések, beruházások nem
szabályszerű bonyolítása
● a források gazdaságtalan,
szabálytalan felhasználása

rendszerellenőrzés

2016. év
május

13 nap

Szentgotthárd Város
Önkormányzata

Közbeszerzési eljárások
ellenőrzése

Célja: a közbeszerzésekre vonatkozó
előírások teljes körűen betartásra
kerüljenek, megfelelő kontrollfolyamatok
működjenek, az ellenőrzések által feltárt
hiányosságok megszüntetése
Ellenőrizendő időszak: 2015. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

4.

Szentgotthárd Város
Önkormányzata;
Sportegyesületek

Az önkormányzat által
adott sporttámogatások
felhasználásának
célszerűségi vizsgálata

Célja: a támogatások előírások szerinti
felhasználása/elszámolása
Ellenőrizendő időszak: 2014 - 2015. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● a támogatások nem arányos
felosztása
● a támogatott szervezetek nem
megfelelő elszámolása
● a támogatások nem
rendeltetésszerű felhasználása

teljesítményellenőrzés

2016. év
június

13 nap

5.

Alsószölnöki Közös
Önkormányzati
Hivatal
[Kétvölgy, Orfalu
Községi
Önkormányzat];
Csörötneki Közös
Önkormányzati
Hivatal [Kondorfa
Község
Önkormányzata];
Szentgotthárdi Közös
Önkormányzati
Hivatal
[Apátistvánfalva
Község
Önkormányzata]

Falugondnoki szolgálat
működésének
ellenőrzése

Célja: vonatkozó jogszabályi előírások
teljesülésének vizsgálata
Ellenőrizendő időszak: 2016. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● vonatkozó jogszabályok
előírásainak nem megfelelő
alkalmazása

szabályszerűségi
ellenőrzés

2016. év
július

15 nap

3.

6.

7.

8.

Szentgotthárd Város
Önkormányzata;
SZET Szentgotthárdi
Kft.

Szentgotthárd Város
Önkormányzata;
Rendelőintézet
Szentgotthárd

Alsószölnöki Közös
Önkormányzati
Hivatal
[Alsószölnök,
Szakonyfalu Község
Önkormányzata]

A szentgotthárdi
intézmények [különös
Célja: annak megállapítása, hogy az e
tekintettel az iskolákra,
célra meghatározott keretösszeg
óvodára, bölcsődére]
hatékonyan kerül-e felhasználásra és a
SZET Kft. által tervezett
főbb munkák ütemezése az intézmények
és megvalósított
működési rendjéhez igazodik-e
tervszerű karbantartási,
Ellenőrizendő időszak: 2016. év I. félév
állagmegóvási munkái
Módszere: a konkrét ellenőrzési
megvalósulásának és
programban meghatározott
pénzügyi elszámolásának
ellenőrzése

Betegfogadási rend
betartása

AlsószölnökSzakonyfalu Köznevelési
Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás
működésének/
gazdálkodásának
ellenőrzése

Célja: az egészségügyi ellátási
szerződésekben, a személyes
közreműködői szerződésekben foglalt
rendelési idők betartása
Ellenőrizendő időszak: 2016. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

Célja: a működés és a gazdálkodás
szabályszerűségének és
gazdaságosságának, a vonatkozó
jogszabályi előírások, szabályzatok
betartásának biztosítása
Ellenőrizendő időszak: 2016. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● az e célre meghatározott
keretösszeg nem hatékony
felhasználása
● a főbb munkák nem megfelelő
ütemezése
● nem megfelelő pénzügyi
elszámolások

teljesítményellenőrzés

● a betegfogadási idők nem pontos szabályszerűségi
betartása
ellenőrzés

● a gazdálkodással kapcsolatos
feladatok nem megfelelő
szabályozása
● a gazdálkodáshoz kapcsolódó
feladatok nem szabályszerű és
hatékony ellátása
● a jóváhagyott előirányzatoktól
történő eltérés
● a bevételek nem szabályszerű
teljesítése
● szabálytalan kifizetésekből
adódó kockázatok
● a folyamatba épített, vezetői
ellenőrzések nem megfelelő
hatékonysággal működnek, vagy
esetleg nem működnek

szabályszerűségi
ellenőrzés

2016. év
augusztus

15 nap

2016. év
szeptember

13 nap

2016. év
szeptember

13 nap

9.

SZET Szentgotthárdi
Kft.; SZIP Kft.

A SZET Szentgotthárdi
Kft. és a SZIP Kft.
ellenőrzése

Célja: önköltség számítások, állandó
költségek számítása; a két Kft.
összevonásának lehetősége; bérlakás
gazdálkodás hivatalhoz telepítése
Ellenőrizendő időszak: 2016. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

10.

Alsószölnöki Közös
Önkormányzati
Hivatal [Felsőszölnök
Község
Önkormányzata];
Csörötneki Közös
Önkormányzati
Hivatal [Magyarlak
Község
Önkormányzata];
Rátóti Közös
Önkormányzati
Hivatal
[Nemesmedves,
Rábagyarmat, Rátót,
Vasszentmihály
Község
Önkormányzata]

Önkormányzat által
biztosított
közszolgáltatások
ellátásának vizsgálata

Célja: közszolgáltatások ellátásának
előírások szerinti vizsgálata
Ellenőrizendő időszak: 2016. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

11.

Szentgotthárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás települései

Utóellenőrzés a
2015. évi
ellenőrzésekből

Célja: 2015. évben lefolytatott
ellenőrzések megállapításainak
felhasználása, hasznosulása
Ellenőrizendő időszak: 2015. év
Módszere: a konkrét ellenőrzési
programban meghatározott

● nem megalapozott
költségszámítások
● a két Kft. összevonhatóságának
előnye/hátránya
● feladatellátás hatékonysága nem
megfelelő

teljesítményellenőrzés

2016. év
október

15 nap

● feladatellátás hatékonysága nem
megfelelő

rendszerellenőrzés

2016. év
november

23 nap

2016. év
december

10 nap

● az ellenőrzések során
szabályszerűségi
feltárt hiányosságok, javaslatok az
ellenőrzés
idő folyamán nem valósultak meg

A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 18%-a az esetleges év közi felkérésekre fenntartva.

Szentgotthárd, 2015. december 7.
Készítette:

Jóváhagyta:
_____________________________
Kovács Renáta
belső ellenőrzési vezető

________________________
Dr. Dancsecs Zsolt
munkaszervezet vezetője

Előterjesztés
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. december 16-i ülésére
Tárgy: A Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása
Tisztelt Társulási Tanács!
A 2015. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Bérkompenzáció 2015. évi
SZEOB
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Játékvár Óvoda
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Tótágas Bölcsőde
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Csillagvirág Óvoda
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Városi Gondozási Központ
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Nappali ellátás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Szociális étkeztetés
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Házi segítségnyújtás Sztg
személyi kiadás
munkav.terh.jár

770 e/Ft
606 e/Ft
164 e/Ft

310 e/Ft
84 e/Ft

288 e/Ft
78 e/Ft

8 e/Ft
2 e/Ft
573 e/Ft
451 e/Ft
122 e/Ft
109 e/Ft
29 e/Ft
43 e/Ft
12 e/Ft
82 e/Ft
22 e/Ft

Házi segítségnyújtás Települések
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Támogató szolgálat
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Közösségi ellátás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
fedezete
Tám.ért.műk.bev. Sztg önk
2. Városi Gondozási Központ
Ágazati pótlék
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Nappali ellátás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Szociális étkeztetés
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Házi segítségnyújtás Sztg
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Házi segítségnyújtás Települések
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Támogató szolgálat
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Közösségi ellátás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Fedezete
Tám.ért.műk.bev. önk

70 e/Ft
19 e/Ft
18 e/Ft
5 e/Ft
101 e/Ft
27 e/Ft
28 e/Ft
8 e/Ft
299 e/Ft
235 e/Ft
64 e/Ft
1 642 e/Ft

1 226 e/Ft
965 e/Ft
261 e/Ft
277 e/Ft
75 e/Ft
81 e/Ft
22 e/Ft
210 e/Ft
57 e/Ft
78 e/Ft
21 e/Ft
26 e/Ft
7 e/Ft
212 e/Ft
57 e/Ft
81 e/Ft
22 e/Ft
1 226 e/Ft

3. SZEOB Tótágas Bölcsőde
Ágazati pótlék
Kiadási előirányzat
ebből
személyi juttatás
munkv.terh.jár
Fedezete
Tám.ért.műk.bev.önk

563 e/Ft
443 e/Ft
120 e/Ft
563 e/Ft

4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ágazati pótlék
kiadási előirányzat
ebből
személyi juttatás
munkav.terh.jár.
fedezete
Tám.ért.műk.bev

821 e/Ft
647 e/Ft
174 e/Ft
821 e/Ft

5. SZEOB
Közcélú foglalkoztatás
kiadási előirányzat
ebből
személyi juttatás
munkav.terh.jár.
fedezete
Tám.ért.műk.bev fej
6. Városi Gondozási Központ
Saját hatáskörű előir.módosítás
Kiadási előirányzat
Nappali ellátás
személyi jutt.
munkav.terh.jár
fedezete
Támért.műk.bev.fej
Szociális étkeztetés
dologi kiadás
Mentál
dologi kiadás
Közösségi szolgáltatás
dologi kiadás
Támogató szolgálat
dologi kiadás
Fedezete:
Tám.ért.műk.bev. sztg önk
7. Társulás
EFI pályázat

718 e/Ft
633 e/Ft
85 e/Ft
718 e/Ft

1 157 /Ft
713 e/Ft
96 e/Ft
809 e/Ft
-

648 e/Ft
648 e/Ft

-

150 e/Ft

198 /Ft
348 e/Ft

Kiadási előirányzat
ebből
Tám.ért.műkEU
Tartalék
Egyéb műk.bev.
személyi jutt.
munkav.terh.jár.
dologi kiadás
felhalmozási kiadás
Tartalék zárolása
Csörötnek
Tartalék zárolása
Tám.ért.műk.kiad.Csnek önk.

1 056 e/Ft
1 056 e/Ft
201 e/Ft
12 e/Ft
3 e/Ft
20 e/Ft
225 e/Ft
- 59 e/Ft
701 e/Ft
701 e/Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2015. évi
költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 529 356 e/Ft-ban állapítja
meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 7 384 e/Fttal nőtt/.
2. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 529 356 e/Ft-ban állapítja
meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat 7 384 e/Ft-tal
nőtt./
3. A határozat egyebekben nem változik.
4. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú
melléklet tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2015. december 10.
Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet
Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2015. évi költségvetésének módosítása

I.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a Társulás
által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetésének bevételi főösszege
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza
Intézményi működési bevétel 47 836 e/Ft
Támogatásértékű bevétel
411 747 e/Ft
Pénzmaradvány
69 773 e/Ft

529 356 e/Ft

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
1.2. és 3.sz. melléklet
Személyi juttatások
286 785 e/Ft
Munkaadót terhelő jár.
85 495 e/Ft
Dologi kiadások
116 103 e/Ft
Támért műk kiad
5 319 e/Ft
Tartalék
26 124 e/Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen
1. ,2. és 3/a. sz. melléklet
5. A határozat egyebekben változatlan

519 826 e/Ft

529 356 e/Ft

529 356 e/Ft

9 530 e/Ft

Előterjesztés
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. december 16-i ülésére
Tárgy: SZEOB intézményi dokumentumok jóváhagyása
Tisztelt Társulási Tanács!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) igazgatója a mellékelt
kérelemmel fordul a Tisztelt Tanácshoz (lásd: 1. sz. melléklet).
A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében október végén a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalból
ellenőrzést tartottak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, valamint a végrehajtási rendeleteiben foglalt követelmények alapján.
Az intézmény elkészítette a szakmai programját, éves munkatervét, házirendet és SZMSZ
módosítást. Mivel a SZEOB többcélú köznevelési intézmény, a Tótágas Bölcsőde
intézményegységként működik és lát el feladatot, a rá vonatkozó köznevelési törvény nem ír elő
fenntartó általi jóváhagyást – ezért nem kerültek a Társulási Tanács elé.
Az ellenőrzést végző szakreferens viszont kérte, hogy az 1997. évi gyermekvédelmi törvény 104. §
(1) bek. d.) pontja alapján - „ (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet
ellátó állami és nem állami intézmény , valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézményi
fenntartója
d.) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját. „
Az intézmény az ellenőrzés során tett észrevételekkel módosította a szakmai programot, ezt
követően pedig pótolni szükséges a dokumentumok vonatkozásában – szakmai program, SZMSZ,
házirend - a fenntartói jóváhagyást.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 70.§ (2) bek. alapján a nevelési-oktatási
intézmény, vagyis az óvodai intézményegység éves munkatervéről a nevelő-testület dönt. Az
intézmény munkatervi javaslatát a nevelőtestület megismerte, és a 7/2015. (VIII.28.) számú
nevelőtestületi határozatával elfogadta. A SZEOB munkatervét alkotja azonban a bölcsődei
intézményegység munkaterve is, ezért a SZEOB munkatervét a fenntartónak is jóvá kell hagyni –>
az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatoltuk.
A SZEOB Tótágas Bölcsőde Szakmai Programja az előterjesztés 2. számú mellékletében
található -> a kiegészítések, módosítások eltérő színnel.
A Házirend módosításait 2015. augusztus 28-án a szakalkalmazottak az 1/2015.sz. határozattal és
a 4/2015.sz. nevelőtestületi határozattal fogadta el. Az intézmény munkaterve, Házirendje és az
SZMSZ-e terjedelme miatt nem csatolható az előterjesztéshez, ezért - az előterjesztés 3., 4. és 5.
számú mellékleteként – az alábbi linkről tölthető le:
http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-estersege-onkormanyzati-tarsulas/dokumentumok.html
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
1.) A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményének 2015/2016-os tanévre szóló
munkatervét – a 3. számú melléklet szerint - megismerte és elfogadja / az alábbi
kiegészítéssel fogadja el:………………………………………….....................................
Határidő: azonnal
Felelős : Kovács Tiborné igazgató
2.) A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde intézményegységének Szakmai
Programját - a 2. számú melléklet szerint - megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel
fogadja el:………………………………………………………………….
Határidő: azonnal
Felelős : Kovács Tiborné igazgató
3.) A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Házirendjét - a 4. számú melléklet szerint megismerte
és
elfogadja
/
az
alábbi
kiegészítéssel
fogadja
el:…………………………………………………………………………………………..
Határidő: azonnal
Felelős : Kovács Tiborné igazgató
4.) A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményi SZMSZ-ét - az 5. számú melléklet
szerint
megismerte
és
elfogadja
/
az
alábbi
kiegészítéssel
fogadja
el:…………………………………………………………………………………………..
Határidő: azonnal
Felelős : Kovács Tiborné igazgató
Szentgotthárd, 2015. december 09.
Huszár Gábor
elnök

1. sz. Melléklet
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
OM azonosító:036456
Tel.: 94/ 554 – 059, Fax.: 94/ 554 – 069
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444
e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu
honlap: www.ovodaksztg.hu

Iktatószám :
Tárgy
Ügyintéző
Címzett

Szsz/468. -10./2015. sz.
:

Kérelem intézményi dokumentumok fenntartói jóváhagyására.
Kovács Tiborné és Dr. Dancseczné Kovács Tünde
:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Tisztelt Társulási Tanács!
A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében 2015. október 25-én a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal ellenőrzési szakreferense az ellenőrzési feladatok elvégzése során, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtási
rendeleteiben foglalt követelményeket vette alapul.
Ennek megfelelően észrevételezte és kötelezett minket, hogy apró módosításokat tegyünk a
bölcsődei intézményegység szakmai programjában, illetve, hogy pótolni szükséges a hiányzó
fenntartói jóváhagyást az intézményegység szakmai programjára valamint az intézmény szervezeti
és működési szabályzatára, s módosított házirendjére vonatkozóan.
Nem tettük ezt eddig azért, mert köznevelési intézmény intézményegységeként nyújtunk
szolgáltatást (a többcélú intézmény programja biztosítja a köznevelési és nem köznevelési
közfeladatok egységes elvek szerinti megvalósítását), és a köznevelési törvény nem írja elő a
pedagógiai program, a házirend, a szervezeti és működési szabályzat fenntartó általi jóváhagyását.
A szakreferens viszont az 1997. évi gyermekvédelmi törvény 104.§ (1) bekezdésének d) pontjára
hivatkozott, mely megfogalmazza, hogy
(1)A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami
intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója
d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját.
:

Kérjük, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az intézményegység csatolt szakmai programját,
házirendjét és a szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyni szíveskedjen.
Szentgotthárd, 2015. november 23.
Dr. Dancseczné Kovács Tünde
intézményegység-vezető

Kovács Tiborné
intézményvezető
2. sz. Melléklet

BÖLCSŐDEI NEVELÉSÜNK-GONDOZÁSUNK PROGRAMJA (SZAKMAI
PROGRAM)
Bevezető gondolatok:

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja jelenleg a szakma által elfogadott, lektorált,
jóváhagyás, kiadás előtt álló tervezet, melynek kidolgozásához az óvodai nevelés országos
alapprogramja sok elvi és konkrét javaslattal szolgált.
1952-ben jelent meg a Bölcsődék Egységes Szervezeti és Működési Szabályzata. 1993-ban a
Bölcsődei szakmai és szervezési útmutató, 1997-ben pedig, A bölcsődei nevelés-gondozás
minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai, mely utóbbira a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 40.§(4) bekezdése utal,
és a 2012-ben megjelent bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai című módszertani levél.
A fenti szabályozók központi érvényűek voltak. Lényeges különbség az óvodai nevelés
szabályozásához képest, hogy míg az óvodai nevelési programok a teljes tartalmi szabályozást
magukba foglalták, a bölcsődei szabályzók viszont központilag meghatározott, egységes kereteket
adtak, a tartalom szabályozása pedig a módszertani levelek révén valósult meg.
A bölcsődei szakma fejlődése, az ellátórendszer sokszínűvé válása magával hozta az igényt egy
óvodaihoz hasonló, kétszintű szabályozási rendszer kiépítésére. A bölcsődei ellátás a szociális
ellátórendszer, ezen belül a gyermekvédelem része lett, ahol a pedagógiai szemléletmód jelenléte
természetes. Ez a szemléletváltás a megfogalmazás szintjén is kifejeződik: bölcsődei gondozásnevelés helyett bölcsődei nevelésről-gondozásról beszélünk. Tehát definiciószinten
megfogalmazott, hogy a nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden
helyzetében folyik nevelés is, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a
gondozási helyzetekre. Fontos szemléleti kérdés, hogy az intézményes nevelés a családi nevelés
kiegészítőjeként meghatározott a bölcsőde és az óvoda esetében is.
Programunkban azért támaszkodunk a még csak tervezet szintjén álló bölcsődei nevelés-gondozás
országos alapprogramjára, mert az épít A bölcsődei nevelés-gondozás minimumfeltételei és a
szakmai munka részletes szempontjai c. 1999. évi kiadványra, egyben felhasználja az óvodai
nevelés országos alapprogramját is, mely esetünkben, a többcélú, közös igazgatású közoktatási
intézmény egy pedagógiai programjának megalkotásakor fontos szempont, hisz ahol csak
tehetjük,
közelítenünk kell bölcsődei nevelésünket-gondozásunkat óvodai nevelésünkhöz,
egységes nézet-és gyakorlatrendszerre törekedve.
Az eltérő korosztály eltérő sajátosságaiból adódóan azonban nem azonos célkitűzéseket, nem
egyforma módszereket kell, hogy alkalmazzunk a mindennapi nevelési gyakorlat folyamán, hanem
az életkori sajátosságoknak megfelelően kell alakítanunk a gyermekek mindennapjait. A
különbségek lényegesek, mindezeknek a gyermekek életében komoly jelentőségük van, hiszen
éppen ezen megélt élmények által válik valaki, ha nem is tudatosan, bölcsődéssé, vagy óvodássá.
A gyermeki szabadság tiszteletben tartása, a játék tevékenységének központi kategóriája, a
nevelő-és gondozómunka összekapcsolása, a játékba integrált cselekvő tanulás, az egyéni,
differenciált bánásmód, a társas kapcsolatok segítése, valamint a családokkal való egyéni és
szoros együttműködés egységes érvényesítése kiemelt, közös cél mindkét intézménytípus
számára. Csak e pedagógiai gyakorlat mentén van esély arra, hogy minden gyermek esélyt
kapjon, és fejlődése biztosított legyen.
A bölcsődei nevelés-gondozás célja
A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás
keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel
nélküli szeretettel és elfogadással,a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben
tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési
lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést. A

hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányoknak és
következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel,
szakemberekkel együttmű- ködve. A valamilyen kisebbséghez tartozó gyermekek esetében fontos
a nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben tartása, az identitástudat kialakulásának segítése. A
csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig, minél fi
atalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a
rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést
A gyermek joga, hogy:
• segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való
beilleszkedéshez;
• sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges
ellátásban részesüljön;
• a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek
ellen védelemben részesüljön;
• emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal
– , az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön;
• a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban részesüljön.
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe
vételével végzi.
A szülő joga, hogy:
megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését-gondozását bízza;
• megismerhesse a gyermekcsoportok életét; • megismerje a nevelési-gondozási elveket;
• tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől;
• véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban;
• megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.

A szülő kötelessége, hogy:
• a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön,
a fizetendő térítési díjat időben rendezze,
• az intézmény házirendjét betartsa.
A személyes gondoskodást végző személyek (kisgyermeknevelők) jogai:
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák
emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató
megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
Jogai:

• munkájával kapcsolatban megilleti az a jog, hogy hozzájusson a szükséges információkhoz, •
megilleti az a jog, hogy személyét megbecsüljék - amennyiben a tevékenysége megfelelő
színvonalú kisgyermeknevelői tevékenységét elismerjék,
• a kisgyermeknevelő munkája során védelemre jogosult a vele szembeni jogsértő vagy etikátlan
bánásmóddal szemben,
• munkája során a gyermekek érdekeit tartja elsődlegesnek, de ez nem sértheti egyéni, magánéleti,
állampolgári érdekeit, jogait.
A személyes gondoskodást végzők szakmai felkészültségének biztosítása:
A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt
követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.
A nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.
Bölcsődénk alkalmazottai a nevelés-gondozás nélküli munkanapokon helyben, vagy más település
bölcsődei intézményében szakmai tapasztalataikat gazdagítják, szakmai-módszertani
felkészültségüket fejlesztik.
A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében – erre irányuló szülői kérés
esetén – a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani.
A szülőket március 1-jéig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a nevelésgondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény
bejelentésének lehetőségéről.
A bölcsődében kisgyermeknevelői munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő
szakképesítéssel rendelkező személy (a továbbiakban: személyes gondoskodást végző személy) a
külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt.
A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A
továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama hat év. Az
éves továbbképzési terveket a bölcsődei intézményegység-vezető készíti el.
A szolgáltatás igénybe vételének módja, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás formája:
A bölcsődei szolgáltatás igénybevétele - a bölcsődei felvétel - egész évben folyamatos. A
bölcsődei alapellátást a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény értelmében azon családok gyermekei vehetik igénybe, ahol a szülők dolgoznak, munkaerő
piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt, betegségük vagy egyéb ok miatt
gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. Bölcsődénkben a kisgyermekek
napközbeni ellátását különösen azon gyermekek számára biztosítjuk, akiknek fejlődésük
érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükségük, akiket egyedülálló vagy időskorú személy
nevel, vagy akikkel együtt a családban három vagy több
gyermeket nevelnek, kivéve azokat, akikre nézve eltartójuk gyermekgondozási díjban része-sül,
akiknek szülője, gondozója szociálishelyzete miatt az ellátásukról nem tud gondoskodni. A
bölcsődei felvétel során előnyben részesítjük azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-ményre
jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A gyermek felvételét
kérheti a szülő, gondviselő, valamint az ő hozzájárulásával a körzeti védőnő, házi gyermekorvos,
családgondozó, a gyámhatóság szakembere. A szolgáltatás igénybe vételének lehetőségeiről a
szülők tájékozódhatnak az intézmény honlapján, szórólapokból a házi gyermekorvosi rendelőben,
a védőnői fogadó órákon, valamint minden év áprilisában a „Bölcsődei kóstolgató családi
programunkon”.
Bölcsődénkben a beiratkozás utáni felvétel során a szolgáltatásról a szülők tájékoztatást kapnak
írásban (levél, házirend) és szóban (első személyes beszélgetés, szülői értekezlet).

A tájékoztatás tartalmazza az ellátás tartalmát és feltételeit; az intézmény által vezetett és az adott
gyermekre vonatkozó nyilvántartásokat, valamint az azokba történő betekintés módját; a család és
a bölcsőde kapcsolattartásának formáit; a házirendet; a panaszjog gyakorlásának módját, jogokat
és az érdekképviselet működését; az érték és vagyonmegőrzés módját; a fizetendő személyi térítési
díjat.
A tájékoztatást követően az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője megállapodást köt az
intézménnyel, melyben egyben nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok a
valóságnak megfelelnek, és ha abban változás áll be azt köteles jelezni, valamint hogy az ellátásról
a tájékoztatást megkapta.
A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ALAPELVEI
A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Bölcsődénk a családi
nevelés értékeinek, hagyományainak és szokásainak tiszteletben tartásával, annak
erősítésével,segítésével vesz részt a gyermekek nevelésében, gondozásában, szükség esetén,
lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására.
Mindezek értelmében fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a családi nevelést, annak értékeit
átültessük a napi bölcsődei gyakorlatba. A szülők aktívan, különböző szinteken és módszerekkel
bekapcsolódhatnak a bölcsőde életébe, biztosítva ezáltal a két nevelői színtér
összhangját,együttműködését.
A gyermeki személyiség tiszteletének elve
A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb
segítségigénye/ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.
Bölcsődénkben a nevelés, gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák
fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben
tartásával.
A nevelés és gondozás egységének elve
Napi nevelő munkánk során a nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak.
A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is
folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.
Az egyéni bánásmód elve
A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a
gyermek kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes
élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése.
Kisgyermeknevelőink meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a
gyermekek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát,
hangulatát figyelembe véve segítik a fejlődést. Arra törekszünk, hogy a bölcsődénkbe járó
gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha
fejlődése esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési
igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben
kezelhető. Kisgyermeknevelőink elfogadják, tiszteletben tartják a gyermekek vallási,
nemzetiségi/etnikai stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segítik.
A biztonság és a stabilitás elve
Intézményünkben törekszünk a gyermekek személyi- és tárgyi környezetének állandóságára
(„saját kisgyermeknevelő”-rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság), mely növeli
érzelmi biztonságukat, alapul szolgál tájékozódásukhoz, a jó szokások kialakulásához.
Bölcsődénk napirendjének folyamatossága és rugalmassága, az egyes mozzanatok egymásra
épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetősége stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez
a napi események sorában, növeli a gyermekek biztonságérzetét.

A gyermekeket fokozatosan szoktatjuk hozzá az új helyzetekhez, segítve ezzel alkalmazkodásukat,
a változások elfogadását, az új dolgok megismerését, a szokások kialakulását. Bölcsődénkben a
biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden
formájától való védelmet is.
Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve
Bölcsődénkben a gyermekek tevékenységéhez és önállósodásához fontosnak tartjuk a
biztonságos és tevékenységre motiváló személyi- és tárgyi környezet megteremtését, a
próbálkozásokhoz az elegendő idő biztosítását, meghallgatásukat, véleményük figyelembevételét,
a kompetenciájuknak megfelelő mértékű döntési lehetőségek biztosítását. A gyermekek
ösztönzésével, megnyilvánulásaik elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítésével, az
önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének
elfogadásával, a feléjük irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozásával biztosítjuk az aktivitást
és az önállóság iránti vágyat.
Kisgyermeknevelőink az élményszerzés lehetőségének komplex biztosításával, saját
példamutatással, viselkedési minták nyújtásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermekek számára
átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az
egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segítik a korai tanulást.
Az egységes nevelő hatások elve
Intézményünkben a nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége
érdekében fontosnak tartjuk, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő
személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a gyermekek elfogadásában, a
kompetenciájuknak és pillanatnyi szükségleteiknek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és
szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységük biztosításában egyetértsenek, az
alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői
gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.
NEVELŐ, GONDOZÓ MUNKÁNK FELADATAI
A bölcsődei nevelés, gondozás keretei között, a 0-3 éves egészséges és 0-6 éves
sajátos nevelési igényű, családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása – nevelése,
gondozása, étkeztetése, felügyelete - családjukkal együttműködve, családi nevelésükre építve
pszichoszomatikus szükségleteik kielégítése, optimális fejlődésük elősegítése. A hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek hátrányainak, veszélyeztetettségének
és azok következményeinek enyhítése. A sajátos nevelési igényű kisgyermekek habilitációjának és
rehabilitációjának segítése a nevelés, gondozás, az egyéni és csoportos foglalkozás keretében, a
pedagógiai szakszolgálat utazó gyógypedagógusának támogatásával.
Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
● A harmonikus testi-lelki fejlődéshez szükséges és biztonságos környezet megteremtése.
● A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése.
● Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és
alapvető kultúrhigiénés szokások kialakításának elősegítése (testi-lelki harmónia
kialakulását és megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, tisztálkodás,
ürítés, öltözködés, alvás, levegőzés, mozgás, játék).
● 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 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.
● Lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények
szerzésére az én érvényesítés és az alkalmazkodás egyensúlyának irányába befolyásolva
a gyermek fejlődését.
● A kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv
felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések
megválaszolása).
● A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült,
a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása fokozott,
a sajátos nevelési igénynek megfelelő törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával.
A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
● Az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési
kör bővülésének segítése.
● A kommunikatív képességek és a kommunikációs kedv fejlődésének 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.
NEVELŐ, GONDOZÓ MUNKÁNK MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
Kapcsolat a szülőkkel
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését, melynek fontos feltétele a szülők és a kisgyermeknevelők közötti partneri kapcsolat
kialakítása. A szülő közvetíteni tudja gyermeke szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben
segítve ezzel a gondozónőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód
kialakításában. A gondozónő pedig, mint szakember, szaktudásával, tapasztalataival segíti a szülőt
gyermeke nevelésében. A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a
gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés-gondozás
kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében.
A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a
személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek
személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ
megosztása.
Családlátogatás
A családlátogatás során, a gyermek a megszokott, biztonságot nyújtó környezetében találkozhat a
számára még ismeretlen személlyel, a kisgyermeknevelővel, mely által a barátkozás,
kapcsolatfelvétel könnyebbé válik. A szülő az otthoni környezetükben egy kellemesebb, oldottabb

légkörben kaphatnak további, személyre szóló információkat a bölcsődei életről, mélyebben
megismerhetik a gondozónő személyét és lehetőségük nyílik szorongásaik feltárására, oldására
ebben a nem hivatalos környezetben. A kisgyermeknevelő megismerheti a gyermeket a maga
természetes közegében, megfigyelheti viselkedését, reakcióit és információkat gyűjthet az egyéni
bánásmód kialakításához, A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a
családlátogatás lehetőségének ajánlásakor, az időpont megválasztásakor tiszteltben tartjuk a család
kívánságait. A családlátogatás törtéhet a „saját kisgyermeknevelő” és társ kisgyermeknevelő
részvételével, valamint ha szükséges, más szakemberek bevonásával (gyógypedagógus, védőnő,
családgondozó, gyermekorvos).
A család invitálására vagy különleges esetekben, évközben, ismételt családlátogatást
teszünk a családoknál.
Csoportos szülői értekezletek
A csoportos szülői értekezletek során, a szülők az adott csoporttal kapcsolatos általános
tájékoztatás mellett, konkrét gyermeknevelési kérdéseik megbeszélésében is segítséget kapnak
egymástól és a kisgyermeknevelőktől. Ez a fajta szülői értekezlet lehetőséget ad a kisgyermekek
életkori sajátosságairól való beszélgetésre és az ezzel kapcsolatos vagy egyéb nevelési, gondozási
nehézségek megválaszolására, átbeszélésére, ami az egész csoportot vagy több gyermeket is érint a
csoporton belül.
Ezeknek a kérdéseknek a felmérése a szülői értekezlet előtt történik.
Összevont szülői értekezlet
Minden nevelési évben két alkalommal szervezünk összevont, intézményszintű szülői értekezletet.
Az elsőt, a beiratkozást követően tartjuk azoknak az új szülőknek, akiknek gyermekük felvételt
nyert intézményünkbe. Ezen az összevont szülői értekezleten a szülők részletes tájékoztatást
kapnak a felvételhez szükséges dokumentumokkal, a családlátogatással, a beszoktatással, a
házirenddel, a napi bölcsődei élettel kapcsolatosan és megismerkedhetnek gyermekük leendő
kisgyermeknevelőivel.
A második szülői értekezletet évközben szervezzük, a beszoktatások befejezése után. Az ó és az
óvodai beiratkozások előtt csoportos szülői értekezlet keretein belül vesszük figyelembe a szülők
igényeit és saját tapasztalatainkat.
Napi találkozások
Bölcsődénkben a személyes kapcsolattartás fontos részét képezik a napi találkozások. A reggeli
átvételnél a kisgyermeknevelők érdeklődnek a gyermekekkel történt előző napi eseményekről,
délután pedig az átadáskor tájékoztatják a szülőket az aznapi történésekről
Beszoktatás, befogadás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az
anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez
való alkalmazkodását. A kisgyermek és a gondozónő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés
segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést a
bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó stresszreakciók (pl. étkezési, alvási
nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben,
szokásokban, az önállóság terén jelentkező esetleges változások… stb.) súlyosságát, időben. Az
első héten a személyi és tárgyi környezet megismerésére, a gyermek szükségleteinek a
bölcsődében történő kielégítésére helyezzük a hangsúlyt, melyet az anya végez. Így a gyermek az
anyával együtt ismerkedik meg kisgyermeknevelőjével, az új tárgyakkal és szokásokkal.
A kisgyermeknevelő megfigyelő, érdeklődő, a kapcsolat alakulása szempontjából,
majd a gyermek reakcióit figyelembe véve kb. 4-5 napon belül fokozatosan átveszi az anyától
a gondozási tevékenységeket, de az anya még jelen van. Kb. a második héttől a gyermek
fokozatosan egyre több időt tölt az anya nélkül a bölcsődében, míg a második hét végére már az
egész napja a bölcsődei élet szerint zajlik.
„Saját kisgyermeknevelő”- rendszer

Bölcsődénkben a „saját kisgyermeknevelő”- rendszer a személyi állandóság elvén alapul,
mely biztosítja, hogy több figyelem jusson minden gyermekre. A szakmai alapelveknek
megfelelően csoportjainkban a gyermekek egy része (6-7 gyermek) egy kisgyermeknevelőhöz
tartozik. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermekeket a bölcsődébe, ő segíti át a
bölcsődei élet során adódó nehézségeken, ő tartja számon egyéni igényeiket, problémáikat,
szokásaikat és ő kíséri nyomon fokozott figyelemmel a fejlődésüket.
A bölcsődei ellátás egész időtartama alatt ő a kisgyermeknevelője (felmenőrendszer). Az ún.
ölelkezési időben – az az időszak, amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban tartózkodik–
idejét elsősorban a „saját” gyermekei nevelésére, gondozására fordítja.
Gyermekcsoportok szervezése
A bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg. Intézményünk
adottságainak függvényében normál bölcsődei csoportban 12-14 gyermek nevelését biztosítjuk,a
sajátos nevelési igényű kisgyermekeket is ellátó csoportban 10 gyermekét. Az ennél magasabb
létszámot szakmailag nem tartjuk elfogadhatónak. A megengedettnél több gyermek nem csupán
ellátási problémát jelent a kisgyermeknevelőnek, hanem nagyobb a zaj a csoportban,
valószínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az alkalmazkodás a gyermekek számára
kevesebb a lehetőség az egyéni bánásmódra.
A gyermekek a bölcsődei ellátás teljes időtartama alatt ugyanabba az életkor szerinti homogén
gyermekcsoportba járnak, ahol a gyermekek között 8-10, maximum 12 hónapnál nem nagyobba
fejlettségbeli különbség.
A gyermekcsoportok kialakításának főbb szempontjai:
* a gyermekek életkora
* a gyermekek fejlettsége
* a bölcsőde férőhelyeinek száma(68 fő)
A gyermekek csoportba sorolása, kor és fejlettség szerint:
alapvetően a bölcsődébe járó gyermekek életkor szerinti létszáma határozza meg, de általában
1 csecsemő csoportot
1 tipegő csoportot
2 kisóvodás csoportot,
1 csoportot igény és életkor függvényében szervezünk.
Napirend
Bölcsődénkben törekszünk a gyermekek napirendjének jól szervezett, folyamatos és
rugalmas kialakítására, mely figyelembe veszi a gyermekek igényeit, szükségleteit, ezáltal
megteremtve a nyugodt, folyamatos nevelés, gondozás feltételeit, annak megvalósítását, így
biztosítva számukra a biztonságot, kiszámíthatóságot, aktivitást és az önállósodás lehetőségét.
A csoportokban, a napirenden belül az egyes gyermekek egyéni igényei úgy vannak
kielégítve, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer van, a gyermekek tájékozódnak
a várható eseményekről, nincs felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is
biztosítja.
A napirend kialakításánál a kisgyermeknevelők figyelembe veszik a gyermekek életkorát,
fejlettségét, egyéni szükségleteit, otthoni életét, életritmusát, az adott évszakot és időjárást,
a csoportlétszámot, a „saját kisgyermeknevelő” fontosságát, a tárgyi feltételeket és egyéb
tényezőket (pl. a bölcsőde nyitása, zárása, stb.). Lényegesnek tartjuk a jó munkaszervezést, a
kisegítő személyzet és a szakdolgozók összehangolt munkáját.

Gyermekek napirendje
kisóvodás csoportban
A gyermekek folyamatos érkezése a
bölcsődébe, átöltözés után a fürdőszobában

5.30- 8.00

8.00 - 8.30

8.30 - 9.30

9.40 - 10.00

10.00 - 11.05

11.05 - 11.35

11.35 - 12.15

12.15 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 17.30

kézmosás a szülővel, aki bekíséri a
gyermeket
a
csoportba.
Szabad
játéktevékenység a gyermek igénye és
hangulata szerint a csoportszobában.
Szükség szerint pelenkacsere, lemosás, WC
használat, kézmosás.
A gyermekek a gondozási sorrendnek
megfelelően ülnek le az asztalhoz és
reggeliznek. Reggeli után szükség szerinti
pelenkacsere, mosakodás.
Szabad játéktevékenység.
A később érkező gyermekek bekapcsolódnak
a
játékba.
Szabad
játéktevékenység
biztosítása. A nevelői célkitűzéseknek
megfelelő ismeretek alkalmazása a nevelési
program alapján.
A tervezett foglalkozásba a gyermekek
érdeklődés szerinti bevonása.
Tízórai elfogyasztása. Szükség szerint
pelenkacsere, lemosás, kézmosás.
Próbálkozás önálló öltözködésre, szabad
játéktevékenység az udvaron. Rossz idő
esetén a szobában.
Folyamatos bejövetel az udvarról a saját
gondozónővel, próbálkozás az önálló
vetkőzéssel.
Pelenkacsere, szükség szerint lemosás,
kézmosás. Szabad játék a szobában.
Ebédeltetés a saját gondozónővel az étkezési
sorrendnek megfelelően. Szükség szerinti
kézmosás, fogmosás.
Alvás. Csendes pihenés. Ébredés után
pelenkacsere. Szükség szerinti lemosás,
kézmosás.
Szabad játéktevékenység.
Uzsonnáznak a gyermekek. Szükség szerinti
mosakodás.
Szabad játéktevékenység a szülő érkezéséig a
szobában vagy az udvaron. A gyermekek
folyamatos távozása a bölcsődéből.

Gyermekek napirendje
csecsemő- és tipegő csoportban

5.30 - 8.00

A gyermekek folyamatos érkezése a
bölcsődébe, átöltözés után a fürdőszobában
kézmosás a szülővel, aki bekíséri a
gyermeket
a
csoportba.
Szabad
játéktevékenység a gyermek igénye és

hangulata szerint a csoportszobában.
Szükség szerint pelenkacsere, lemosás, WC
használat, kézmosás.
A gyermekek a gondozási sorrendnek
megfelelően ülnek le az asztalhoz és
8.00 - 8.30
reggeliznek. Reggeli után szükség szerinti
pelenkacsere, mosakodás.
Szabad játéktevékenység.
A később érkező gyermekek bekapcsolódnak
a
játékba.
Szabad
játéktevékenység
biztosítása. A nevelői célkitűzéseknek
8.30 - 9.30
megfelelő ismeretek alkalmazása a nevelési
program alapján.
A tervezett foglalkozásba a gyermekek
érdeklődés szerinti bevonása.
9.30 - 10.00
Tízórai elfogyasztása. Szükség szerint
pelenkacsere, lemosás, kézmosás.
Próbálkozás önálló öltözködésre, szabad
10.00 - 10.55
játéktevékenység az udvaron. Rossz idő
esetén a szobában.
Folyamatos bejövetel az udvarról a saját
gondozónővel, próbálkozás az önálló
10.55 - 11.30
vetkőzéssel.
Pelenkacsere, szükség szerint lemosás,
kézmosás. Szabad játék a szobában.
Ebédeltetés a saját gondozónővel az étkezési
11.30 - 12.00
sorrendnek megfelelően. Szükség szerinti
kézmosás, fogmosás.
Alvás. Csendes pihenés. Ébredés után
12.00 - 14.30
pelenkacsere. Szükség szerinti lemosás,
kézmosás.
Szabad játéktevékenység.
14.30 - 14.55
Uzsonnáznak a gyermekek. Szükség szerinti
mosakodás.
Szabad játéktevékenység a szülő érkezéséig a
14.55 - 17.30
szobában vagy az udvaron. A gyermekek
folyamatos távozása a bölcsődéből.
A gyermekek napirendjét az egyes csoportokban és az átadókban is ki kell függeszteni.
A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel
A bölcsőde kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül
A bölcsődei hálózaton belül alkalomszerű bölcsődelátogatás, szakmai tapasztalatszerzés céljából.
Bölcsőde és óvoda kapcsolata
A bölcsődei hálózaton kívül intézményünk a Játékvár Óvodával kiemelt kapcsolatot
tart fenn. A kölcsönös érdeklődés révén lehetővé válik egymás munkájának, céljainak
megismerése, megértése, az együttműködés kialakítása, bölcsődéseink óvodába történő
átmenetének zökkenő mentesebbé tételének érdekében.
Egyéb kapcsolatok

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell kialakítani
mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek / kerülhetnek.
Bölcsődénk számos olyan intézménnyel, szakemberrel is kapcsolatba kerül, amely hozzánk
hasonlóan segíti a gyermekek egészséges személyiségfejlődését a család támogatásával,
információnyújtással, intézkedéseivel. Ezekkel az intézményekkel egyedi esetek folytán kerülünk
kapcsolatba. Pl. a családsegítő- vagy gyermekjóléti szolgálattal halmozottan hátrányos
helyzetű,veszélyeztetett kisgyermek bölcsődébe történő delegálása kapcsán. A gyámhatósággal, ha
egy család számára javasolja a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénybevételét vagy ha egy veszélyeztetett kisgyermekkel kapcsolatosan védelembe
vételre kerül sor. A gyámhivatallal, ha a szülők különélése esetén a gyermek különélő szülőjével
történő kapcsolattartása akadályoztatva van.
Kapcsolatot tartunk a
* Védőnői Szolgálattal,
* Házi Gyermekorvosi Szolgálattal,
* Gyermekjóléti Szolgálattal,
* Családsegítővel,
* Gyámhatósággal,
* illetve szükséges esetekben a Pedagógiai Szakszolgálattal és a Vas Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal
A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI
A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának elősegítése,
melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a nevelésgondozás valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára ahhoz, hogy
érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi- és
tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális és sokoldalú
fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás (testi szükségletek kielégítése) és a játék a
bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás
iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése.
A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket biztosító,
társas közegben zajló, interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítani kell, hogy koruknak
és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek, tevékenységek
előkészítésében. Kiválasztásában, alakításában.
Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek pozitív
önértékelésének erősítése és a különböző faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és
mentális képességbeli különbözőségek tiszteletének kialakítása.
Gondozás
Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek
testi szükségleteinek kielégítése.
A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek
csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy
próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres
próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési
kedvet), a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő biztosítása,
mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való
kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az
önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására.
A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást.
Játék

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában,
elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. Pedagógiai és egészségügyi
szempontok alapján összeállított bőséges, adekvát játékkészlét áll a gyermekek rendelkezésére. A
manipuláció fejlődését a különböző felületű textiliák, az üreges játékok bitosítják a csecsemő és
tipegőcsoportban. Az idősebb korosztály számára a szerepjátékok, az épíő, konstruáló játékok
biztosítják a tapasztalatszerzési lehetőséget.
A gondozónő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és
nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A
gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak
tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok
fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak
viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.
Mondóka, ének
A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet
hangjainak megfigyelése, a gondozónő kellemes ének- és beszédhangja, spontán dúdolgatása,
ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös
éneklés. A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához
igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és
értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei
ízlését, segítik a hagyományok megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban,
játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek,
örömélményt, érzelmi biztonságot adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok
megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei
anyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez,
valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés
eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.
Vers, mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, gondolkodás,
emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a
tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés
bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság,
egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert,
amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. Fejődik emberismerete, a főhőssel
való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti az optimista életfilozófia
és az önálló véleményalkotás alakulását.
A bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó igényei
befolyásolják elsősorban.
Alkotó tevékenységek
Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az
alkotás – nem az eredmény.
A gondozónő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek
pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek
alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek
iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését.
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.). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a
tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak,

és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. A
helyzetek lényeges tanulási lehetősége az egymásra épülő elemekből álló műveletsorhoz
igazodással próbálkozás, az együttműködés és a feladatok megosztása. Az egyes tevékenységek
fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, mások
igényeinek figyelembe vételét és az empátiát.
Mozgás
Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A
mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a
szobában, mind az udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret,
mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes
mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A
játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása.
Fontos szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük.
Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a
játékban.
Csecsemőknek olyan játszóhelyet kell biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll
rendelkezésre, pl.: hempergő, elkerített szobasarok.
A nagymozgásos játékokra a szabadban, udvaron, teraszon több lehetőség adott, mint szobában. A
szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a nagymozgásokat is fejlesztik. A
szobában is szükségesek nagymozgásos játékok.
Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel a
praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget.
A GYERMEKEKKEL VALÓ TEVÉKENYSÉGEK
TERVEZETE HAVI BONTÁSBAN A BÖLCSŐDÉBEN
MOZGÁS SZABADON, JÁTÉKOSAN
ÖRÖMMEL
A MOZGÁS, MINT KIEMELT NEVELÉSI,
FEJLESZTÉSI TERÜLET
Bölcsődénkben a test nevelése szabadon, játékosan, örömmel
Mint tudjuk, a kisgyermekek lételeme a játék, a mozgás, illetve a játékos mozgás.
Bölcsődénkben az életkori sajátosságokat figyelembe véve keltjük fel a gyermekek érdeklődését a
napi játéktevékenységek iránt.
A játékfolyamatban a verstanulás, a verbális képességeket és a memóriát aktivizálja. Ehhez
kapcsolódik a mozgás, amely a kis- és a nagymozgásokat, az orientációt, és a reflexeket fejleszti. E
két tevékenység összefonódása révén fokozódik a tartós figyelem, fejlődik a problémamegoldó
gondolkodás. A szabályok megtanulása és betartása fegyelemre szoktat.
A mindennapi gondozási - nevelési munkánk mellett lehetőségünk van a test nevelésére is.
Ehhez hozzásegít bennünket a nagy parkszerű udvar, a terasz, ahol a gyermekcsoportok egymástól
külön-külön felszabadultan játszhatnak, mozoghatnak.
A mozgáshoz szükséges eszközök (mászókák, csúszda, triciklik, dömperek, labdák, stb.)
biztosítva vannak. Rossz idő esetén a testi nevelésre tornaszoba áll rendelkezésre, ahol
bordásfalon, trambulinon, mászókán, stb. kedvükre mozoghatnak a gyermekek.
A reggeli tornát (kb. 10 perc) az év minden napján rendszeresen végzik a gondozónők a
gyermekekkel együtt. A mindennapi tornához öltöznek a gondozónők is, hogy könnyebben

mozoghassanak a gyermekeikkel. Igyekszünk olyan mozgásos helyzeteket teremteni a szabadban,
illetve a szobában, melyek felkeltik a gyermekek érdeklődését és szívesen vesznek részt abban.
A közös játékokkal örömforrást, tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítunk gyermekeinknek.
Hozzásegítjük őket ahhoz, hogy az együttmozgás során jobban megismerjék önmagukat, társaikat
és a környezetüket.
A bölcsődénkben a játékos mozgás sokkal több a szórakozásnál, a puszta időtöltésnél. A játék
a gyermeki tanulás egyik lényeges formája. A játékos mozgás élettani hatásai rendkívül sokrétűek.
Lehetőséget adnak az összehangolt mozdulatok begyakorlására, az állóképesség, a gyorsaság és az
ügyesség fejlődésére. A rendszeres mozgás hatására a csontok erősödnek, teherbíróbbá válnak.
Az izmok ereje fokozódik, megfelelő fejlettségükkel hozzájárulnak az egyenes test tartásához. A
mozgásos játékok jó hatással vannak az összpontosítás erősítésére, a figyelemkoncentrációra, a
céltudatos tevékenységek alakulására.
A mozgás fiziológiai hatásai is jelentősek. Erősödik a keringési és a légzési rendszer, növekszik
az étvágy, nyugodtabb az alvás, stb. Megfigyeléseink szerint a rendszeres mozgás a gyermeket
nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá teszi. Kevesebb a csoportokban az agresszivitás. A közös
mozgás lehetőséget biztosít a személyiség megismerésére. A gyermekek játékos mozgását figyelve
sok információt szerezhetünk. Egy-egy ilyen szituációban mindenki saját magát adja. A
gyermekek nem érzik a mozgást kötelezőnek. Őszintén megmutatkozik viszonyulásuk a
társaikhoz, milyen mértékben fogadják el a szabályokat vagy épp milyen formában utasítják el
azokat.
A kis- és nagymozgásokat igénylő játékos mozgás mellett figyelmet fordítunk a lábtornára.
Tudjuk, bölcsődés korban kezdenek kialakulni a láb statikai betegségei és deformitásai. Ezek
megelőzésére kellő figyelmet fordítunk: a cipőviselésére, a gyermekek mozgására, állására, a járás
kezdetére, stb. Ezért az aktív lábtorna is rendszeres nálunk, mely a lábfej izomzatát erősíti,
ezáltal segíti a helyes lábboltozat kialakulását.
Célunk:
Mindig szem előtt tartjuk, hogy a mozgás komoly, izgalmas, testet-lelket felfrissítő tevékenység
legyen a gyermekek és a gondozónőik számára. A játékos mozgással még a legfélénkebb,
legvisszahúzódóbb gyermekeket is olyan sikerélményhez tudjuk segíteni, melyek hozzájárulnak
testi és szellemi egészségükhöz.
A gyermekek mozgásos játékai a természetes mozgásokra épüljenek, mert ezeket minden nehézség
nélkül el tudják végezni. A különböző mozgások gyakori ismétlésével gyermekeink erőssebbé,
ügyesebbé, bátrabbá, életrevalóbbá válnak.
Jelmondatunk:
„Ép testben, ép lélek…”
Mozgásfejlődés 0 - 3 éves korig
Az egészséges újszülöttnek minden izma működőképes, mozgását azonban kuszának,
rendezetlennek látjuk.
A jól fejlődő csecsemő 3-4 hetes kortól kezdve egyre pontosabban követi szemével a figyelmét
felkeltő tárgyat, a föléje hajló felnőtt mozgását. A kezdetben véletlenül végzett mozgásokat már
akaratlagosan is meg tudja ismételni. Az első negyedévben még a veleszületett fogóreflex
következtében markol, a második negyedévben már nyúl az őt érdeklő tárgyak után. További
próbálkozások eredményeképpen tanulja meg elengedni, egyik kezéből a másikba tenni.
4-6 hónapos kor körül ismerkedik a lábával, tapogatja, szeme elé emeli, sőt tárgyakat is húz és
mozgat vele. Ebben a korban már nemcsak a fejét forgatja, hanem a vállát, medencéjét is mozgatja,
emeli. Játék közben már oldalra, majd az első félév végére hasra is fordul. Ha elég helye van a
gyakorlásra, hamarosan hempereg, gurul, fejét biztosan tartja, karjára támaszkodva játszik.

A távolabbi játékokat először gurulással, a harmadik negyedévben pedig mászással igyekszik
elérni. Általában a negyedik negyedévben szoktak kapaszkodva feltérdelni, felállni, fogódzkodva
egyet-kettőt lépegetni.
A kapaszkodva álló csecsemő testsúlya kezdetben nem nehezedik egészen az alsó végtagra, hanem
bizonyos fokig még a kezével tartja magát. Ahogy fokozatosan a lábára helyezi a testsúlyát, úgy
szabadul fel a keze. Mikor az alsó végtag és a törzs izomzata annyira megerősödik, hogy
lemondhat a kapaszkodásról, már ott is fel tud állni, ahol nincs mibe kapaszkodnia. Hamarosan
egy-egy lépést tesz kapaszkodás nélkül, de még a közlekedési módja főleg a mászás.
A gyermekek legnagyobb része 14-18 hónapos kora között kezd rendszeresen járni.
Az alapmozgások elsajátítása után következik a mozgás finomodásának az izomzat és az
izomkoordináció további fejlődésének fontos időszaka. A gyermek továbbfejleszti az addig
elsajátított mozgásokat és újfajta mozgásokat is megtanul.
A kezdő járó gyermek eleinte széles alapon, befelé forduló lábfejjel, kissé roggyant térddel jár.
Kezével egyensúlyoz, majd egyre kevesebbet kell a járásra figyelnie. Ha a gyermeket engedik,
hamarosan megtanul fel- és lemászni, majd a biztos járás kezdetétől 4-5 hónap múlva, eleinte után
lépéssel, majd váltott lábbal közlekedni kezd a lépcsőn.
Mozgásfejlődés tárgyi feltételei
A csecsemő és a kisgyermek fejlődése minden szakaszában bőséges helyre, kényelmes ruházatra
van szüksége, hogy megfelelően mozoghasson. A csecsemő legkényelmesebb fekhelye a rácsos
gyermekágy, mely általában 3-4 hónapos kortól csak alvóhelynek való. Amint a csecsemő
forgolódik, mozgástere a hempergő.
Célja: a mozgásfejlődés szakaszaiban lehetőséget ad a minél szabadabb mozgásra.
A kúszó-mászó gyermeknek még több helyre van szüksége. Számukra jó az elkerített
szobasarok, ahol veszély nélkül szabadon mozoghatnak.
A már szabadon szaladgáló kisgyermeknek még bőségesebb mozgástérre van szüksége. Erre
megfelelő hely a terasz és az udvar, ahol ha csak nem lehetetlen, a szabadban töltik játszóidejük
legnagyobb részét a gyermekek.
A homokozó sokféle mozgásra lehetőséget adó játszóhely az egész gyermekkoron keresztül. A
széles járdán, a köves területen az időjárástól függetlenül játszhatnak a gyermekek triciklivel,
autóval, stb.
Vannak olyan mozgásfejlesztő, játékos tornaeszközök, melyek az udvaron és a szobában is
örömmel használhatók, pl.: labirintus, mászóka, labda, hengerváz, stb. Közös sajátosságuk, hogy
használatukra nem kell megtanítani a gyermekeket, hanem maguktól rájönnek rendeltetésükre és
változatosan használják őket.
A gyermek mozgásfejlődésének fontos feltétele, hogy legyenek körülötte olyan tárgyak, játékok,
melyek tevékenységre serkentik és velük önállóan tevékenykedhet. Ennek során ügyesedik a
legtöbbet, így szerzi a legtöbb tapasztalatot.
Csecsemő és kisgyermek torna
Az egészséges csecsemőt nem kell tornásztatni, mert ezáltal megfosztjuk a mozgástól. Az
egészséges gyermek tornásztatására csak az alapmozgások jó elsajátítása után, legkorábban 2 éves
kor körül kerülhet sor.
A mindennapi tevékenység mellett a játékos mozgásokkal, szinte észrevétlenül kerül sor a
test fejlesztésére.
A gyermekek nemcsak eszközökkel, de utánzással is szívesen vesznek részt egy-egy úgy nevezett
játékos tornán. Ezeket a mozgásokat mondókák, énekek kísérik a gyermekek pedig a mozgást
utánozzák. (Leírások a mellékletben!)
Általában 26 hónapos kor után kezdenek el futni a gyermekek és ebben az időben tanulnak meg
ugrálni, fél lábon állni is.

A mozgásfejlődés elősegítése
A mozgásfejlődés fiziológiai menetének minden eleme a gyermek belső késztetésén, saját
kezdeményezésén alapul.
A csecsemőnek és a kisgyermeknek nincsen szüksége arra, hogy a felnőtt közvetlenül
beavatkozzon a mozgásfejlődésébe. A csecsemő és a kisgyermek saját alkatának, izomzatának
megfelelően a szerzett tapasztalatok felhasználásával alakítja ki a számára megfelelő
helyváltoztatási módot. A csecsemő mozgásának fejlődése jelentős késés nélkül, törvényszerűen
következik be, önálló kezdeményezésre létrejött mozgás szabad gyakorlása biztosítva van.
Komoly jelentősége van az úgynevezett átmeneti mozgásformáknak, melyek felkészítik a
szervezetet a fejlettebb mozgásokra.
Ilyen mozgásformák:
 hátról oldalra és visszafordulás
 hasra és visszafordulás
 hason játszás
 hempergés, gurulás
 kúszás, mászás
 felülés, feltérdelés, felállás és leereszkedés átmeneti formái.
A csecsemő heteken át gyakorolt előkészítő mozgások útján közvetlenül jut el új helyzet, vagy
mozgás legharmonikusabb legökomenikusabb formájához. Az átmeneti periódusoknak a
megrövidítése semmiképpen nem kívánatos.
Az intézményben alapvető, hogy az egész napirend, a tárgyi feltételek, a csoport érzelmi
atmoszférája lehetővé tegyék, hogy a gyermekek aktív tevékenységgel töltsék az ébrenléti időt.
Csak annak a csecsemőnek és kisgyermeknek van kedve mozogni, aki jól érzi magát
környezetében, aki számíthat arra, hogy jelzéseire figyelnek, akinek a mozgáshoz elég hely
és egyéb tárgyi feltételek állnak rendelkezésére.
Mozgáskedvét fokozzuk, ha együtt örülünk vele, mikor próbálkozásai során sikerül valamilyen
nehézséget leküzdenie. Mozgáskedve fenntartásához hozzájárul a társakkal való együttlét is.
Ezt a tornát akár nyitott ablaknál a szobában, akár az udvaron, a teraszon lehet végezni a
gyermekekkel.
A mindennapi mozgás biztosítása mellett, a gyermekek tornáját segítő eszközökkel tornaszobát
rendeztünk be, ahol egy-egy gondozónő saját gyermekeivel tornászik.
Célunk:
 a nagymozgások mellett a testséma alakítása, minden izomcsoport fejlesztése
 a térhez való alkalmazkodás fejlesztése
 egyensúly fejlesztése
 ügyesség fejlesztése
 kar- és lábizom erősítése
 has- és hátizom erősítése
 az állóképesség fejlesztése
A csoportban dolgozó gondozónőnek biztosítani kell a gyermek megfelelő gondozási- és nevelési
feltételeit. Biztosítanunk kell azt is, hogy annyi hely álljon rendelkezésre, hogy kedvük szerint,
maguk és társaik veszélyeztetése nélkül mozoghassanak. Lehetőséget kell adni a különböző
mozgások gyakorlására.
A gondozónő mindig aktív résztvevője a gyermekek tevékenységének, még a jelenlétével is
serkenti őket a mozgásra.
A gondozónő feladatai közé tartozik: a problémák megoldása
a gyermekek izmainak megmasszírozása
A gondozónő igyekszik hozzájárulni a gyermekek mozgáskedvének fenntartásához, együtt örül
gyermekei sikereinek. A gondozónő szókincsében legyenek benn a tornával, mozgással

kapcsolatos szakkifejezések, tevékenység közben használja is azokat (pl.: oldalsó középtartás,
nyújtott ülés, stb.).
Ezek a szakkifejezések beépülnek a gyermek passzív szókincsébe, megérti jelentésüket. A
gondozónő tudatosan, szóval irányíthatja tevékenységüket.
Az egészséges gyermek életeleme a mozgás. A megfelelő tér mellett biztosítani kell a
pihenősarkokat, ahová elbújhat a gyermek kicsit pihenni. Közben hallja és látja a körülötte lévő
mozgásokat, eseményeket, beszélgetéseket.
A puhasarok nyugalmából és az elkülönülés pillanatiból nyerünk új erőt az aktív játékhoz.
Tornaszoba létrehozása - mint a mozgáslehetőség egyik színtere
A tornaszobánkban, 40 négyzetméteres területen a tornaszerek sokasága található meg.
Ezek a következők:
- 4 db gyermekméretű bordásfal
- 1 db nagyméretű tornaszőnyeg
- 1 db tornapad
- 3 féle méretű karika
- ugrókötelek
- babzsákok
- rongylabdák, focik, labdák
- kosárpalánk gyűrűvel, labdákkal (gyermekek méretének megfelelő magasságban
felszerelve)
- egyensúlyozó kötél
- egyensúlyozó korong
- háromszögletű mászólétra
- trambulinok
- kisméretű focikapu
- billenő rácshinta
- ugráló labdák
- ügyességi dobálók
Az egészséges gyermekek mindig szívesen mozognak, erről csak a felnőttek szoktatják le őket.
Ahhoz, hogy a jelmondatunkhoz „Ép testben, ép lélek” (Juvenalis) hűek legyünk, biztosítani kell
gyermekeink részére a megfelelő helyet, felszerelést, időt és természetesen meghitt bensőséges
kapcsolatot. Ezt mi maradéktalanul biztosítjuk.
Az ajtón kifüggesztett rend szerint kerülnek a csoportok be a tornaszobába. Minden kisebb csoport
heti egyszer fél órát, míg a kisóvodások heti kétszer vehetik birtokukba a tornaszereket.
Mindig szem előtt tartjuk, hogy az önkéntesség, a mozgás öröme, a felfedezés öröme, a játékosság
mind-mind biztosítva legyen. Ezáltal észrevétlenül fejlesztjük állóképességüket, gyorsaságukat,
ügyességüket. Erősödik karjuk, lábuk, törzsük. Gyermekeink testi fejlődése mellett, nemcsak
egészségesebbek lesznek, hanem egyre magabiztosabbá válnak és fejlődik gondolkodásuk is.
Miben mozognak a gyermekek?:
- megfelelően kényelmes melegítőnadrág, póló
- cipő, ami nem csatos, nehogy a csúszás-mászás közben sérülést okozzon.
A gondozónők ugyanilyen öltözékben vesznek részt a mozgásban.
Mi előzi meg a tornaszobában történő közös mozgást, játékot?
Egy rövid, játékos bemelegítés, hogy az izmok fel legyenek készülve az igénybevételre. Ezután
minden eszközt ki lehet próbálni, amire csak kíváncsiak.
A gyermek növekvő fizikai ügyessége azt vonja maga után, hogy minden arra alkalmas eszközre
fel akar mászni, és körbe akarja szaladgálni (lényegtelen, hogy ez hol történik ). Örömét leli abban,
hogy kihasználja új mozgásképességeit, még akkor is, ha ez a tevékenység kockázatos. Ez pedig a
lelkesedés tipikus eredménye.

Ezért is biztosítjuk a biztonságos körülményt, ami itt a tornaszobában adott. Így nem kell a
gyermeknek testi épségét kockáztatnia, hogy megfelelő kalandban, izgalomban lehessen része.
Van olyan gyermek akinek amellett, hogy minden eszközt kipróbálhat, a fejlődő fizikai
képességeivel a kötetlen játékok során fontos, ha mintát is adunk ( ez fontos a fejlődésben ). Játék
gyanánt utánozhatja a gondozónő mozdulatait (pl.: fél lábra áll, integet a kezével, megérinti
lábujjait, stb.). Ezek a mozdulatok ne legyenek bonyolultak, akkor ezt nagyon élvezi a gyermek,
hogy utánozhatja. Ez mindenképpen játék.
Szeptember
Bölcsődénkben a nevelési év ebben a hónapban kezdődik. A csoportváltással lehetőség nyílik az új
gyermekek fogadására. A gondozónők a bölcsődében maradó gyermekek gondozása - nevelése
mellett az új helyzethez, (csecsemő, tipegőszoba váltása) környezethez való hozzászoktatását, a
változások elfogadását, az új dolgok megismerését segítik.
Az új gyermekekkel már a családlátogatáson megismerkednek a gondozónők. A szülőkkel előre
megbeszélt időpontban várják őket a csoportban. A szülővel történő fokozatos beszoktatás
általában két hetet vesz igénybe. Ezalatt az idő alatt a gyermekek és a gondozónő között kialakul
egy olyan érzelmi kötődés, amely segíti a gyermekeket az új környezet, a bölcsődei szokások, a
bölcsődei napirend elfogadásában.
Arra kell törekednünk, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a szülők és a gondozónő között is. Ha a
kölcsönös bizalmat érzi és látja a gyermek, hamarabb oldódik, ő is nagyobb bizalommal fordul
gondozónője felé.
A beszoktatás során mindenképpen a fokozatosságra kell törekedni. Mikor a szülő a csoportban
hagyja gyermekét, legyen elérhető. Ha a gondozónő úgy látja, hogy behívja a csoportba,
megtehesse.
A beszoktatás során minden gondozási műveletet (tisztítás, öltözködés, étkezés, tisztálkodás, stb.)
a szülő végezzen el a gyermekével, a gondozónő legyen mellettük, hogy a továbbiakban a
látottakat hasznosítsa gyermek gondozása során.
A szülőnek a beszoktatás idején lehetősége nyílik a gondozónő, a csoport, a napirend, a bölcsődei
szokások megismerésére és a későbbiekben segítségére lehet az otthoni napirend alakításában.
Játékos mozgások
Szeptemberben jó idő van, ezért az ébrenléti időt a gyermekek a szabadban töltik, ahol az udvar és
a terasz lehetővé teszi a szabad levegőn való mozgást.
Tapasztalatból tudjuk, hogy a kisgyermekek önként és szívesen mozognak. Mozgásigényüket
figyelembe véve, már a beszoktatás alatt olyan helyzeteket teremtünk, melyekbe szívesen
bekapcsolódnak. Ha a szülő jelen van, őt is bevonjuk a játékos tornába.
A gondozónők biztosítják a gyermekeknek a tornához szükséges helyet (megfelelő gondozásinevelési feltételek mellett), hogy a maguk és társaik veszélyeztetése nélkül szabadon
mozoghassanak. Munkájuk szervezése során figyelembe veszik a gyermekek életkori sajátosságait,
fejlettségi mutatójukat.
Lábtorna
Általában kisgyermekkorban kezdenek kialakulni a láb statikai betegségei és deformitásai.
Ennek okai lehetnek :
- nem megfelelő cipő használata
- erőltetett mozgás (pl. segítés helytelen módja)
- a testsúly rossz eloszlása az alsó végtagokon
Kisgyermek korban a lábboltozat helyes mozgás közben fejlődik ki. Ebben a lábujjak helyes
mozgásának fontos szerep jut. Ezért kell kellő gondot fordítani a megelőzésre, hogy a lábboltozat
ne süllyedjen le, illetve ne alakulhasson ki lúdtalp.
Oda kell figyelni a megelőzés során:
- megfelelő cipő viselésére
- gyermekek mozgására

- az állás és a járás kezdetére
Ügyelnünk kell arra, hogy a gyermekek sokat járjanak mezítláb, tapicskoljanak a különböző
anyagokban ( pl.: búza, homok, kavics, stb.). A lúdtalp megelőzésére időt kell fordítanunk az aktív
lábtornára, hogy a láb izomzata megfelelően erősödjön és ezáltal segítse a helyes lábboltozat
kialakulását.
A mozgásfejlődés elősegítésének fontos feltétele, hogy olyan tárgyak, játékok vegyék körül a
gyermekeket, melyek nem csak tevékenységre serkentenek, hanem azokat önállóan birtokba tudják
venni, és segítség nélkül tudjanak vele tevékenykedni.
A mozgásban nem gátolt gyermek bátor, de óvatos! A tilalom nem óv meg a balesettől!
Az igazi balesetveszélyekkel kapcsolatban a felnőtteknek kell elővigyázatosnak lenniük. A
balesetek elleni védelemmel kapcsolatos minden intézkedés azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek
aktivitásigényük kielégítése és önállósági törekvéseik megvalósítása közben ne ütközzenek
állandóan tiltásokba.
Október
Október az első őszi hónap, amikor az időjárás miatt rövidül a szabadban való tartózkodási idő.
Úgy kell megszervezni a gyermekek napi programját, hogy az mindenképpen fejlesztő legyen.
Általa olyan információkhoz jussanak a gyermekek, melyek beépülnek ismereteik rendszerébe és
bővítik, mélyítik vagy megváltoztatják azokat.
A gondozónők a szabad játéktevékenységet a játékkészlet elhelyezésével, csoportosításával, a
különböző játszósarkok kialakításával biztosítják. Ezzel felkeltik a gyermekek érdeklődését az
egyes tevékenységek iránt. Ahol a beszoktatás még tart, a visszahúzódó új gyermekek számára
valamilyen játéktevékenységet felajánlanak. Ezt az esetlegesen ’’unatkozó’’ gyermekeknek is
megteszik.
A gondozónőknek ismerniük kell a csoportjukban lévő gyermekek játéktevékenységét, így az
időjárás változásának figyelembevételével kell megszervezniük az új tevékenységformák
megjelenését ( új tevékenységhez legyenek előkészítve a szükséges eszközök).
A gyermekek játékában legtöbbször az átélt helyzetek, velük megtörtént események jelennek meg.
A tapasztalt élethelyzetek eljátszása az egymással való beszélgetésekhez vezetnek.
Lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára, hogy az alakuló fantáziajátékokban az élethelyzetek
megjelenhessenek. Az alkotójátékokra is lehetőséget biztosítunk (gyurmázás, rajzolás, tépés,
ragasztás, stb.), ezáltal sokféle anyaggal ismerkednek meg a gyermekek. Kibontakozhat
kreativitásuk. Ismeretük, szókincsük bővül.
Játékos mozgások
A mindennapos feladatok mellett ebben a hónapban is nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásra is.
Természetesen most is figyelembe vesszük a gyermekcsoportok összetételét, fejlettségét, igényeit.
A csecsemőcsoportban a szabad mozgáslehetőség biztosítása, a már egy-egy lépést tevő gyermek
hívogatása, a járásgyakorlásra csábítása. A már járó csecsemők részére a rotikommal, libikókával
való ismerkedés (be- és kibújás, a háromszögletű mászókára való felkapaszkodás, lemászás,
hintáztató mozgások, labdagurítás, stb.), az izmok erősítésére, az egyensúly fejlesztésére,
sikerélmény szerzésére szolgálnak.
Az év minden napjára a napirendbe beterveztük a reggeli tornát, mely játékos utánzó mozgások
sorozata.
Csecsemőcsoportban a gondozónők a szabad mozgáslehetőség biztosítása mellett, a személyes
testi kontaktust biztosító játékos mozgásokat helyezik előtérbe (pl.: lovagoltatós, tapsolós, dobolós,
kukucs játékok). Ilyenkor a gyermek és a gondozónő között a személyes kapcsolat, együttjátszás,
együttmozgás történik, ami a későbbiek folyamán örömteli együttlétet teremt.
A tipegős korosztálynál is a szabadban való önfeledt mozgás biztosított. Megismerkednek a
mozgásos játékokkal, az egyenes széles sávban járással, tolós és húzós játékokkal. A rendelkezésre
álló triciklik, motorok, dömperek használatát megtanulják, ezzel is mozgásukat fejlesztik, izmaikat

erősítik. Az udvaron mászókák vannak elhelyezve, melyek különböző mozgások elvégzésére
késztetik és csábítják a gyermekeket.
Kisóvodás csoportban is fontos az új gyermekekkel megismertetni az udvari játékok adta
lehetőségeket.
Különböző labdagyakorlatokkal (gurítás, feldobás, pörgetés, rúgás, stb.)
ügyességüket fejlesztjük. Fém- és hullahopp karikával különböző mozgásokat végezhetünk a
gyermekekkel együtt
(pl.: be- és kilépés, be- és kiugrás, stb.). Ebben a korban már egyensúlygyakorlatokat is
végezhetünk a gyermekekkel együtt (pl.: keskeny sávban való járás, egy lábon állás, állatokat
utánzó járás, lépcsőzés, stb.).
A játékos mozgásoknál mindig arra törekszünk, hogy azokat a gyermekek örömmel, önként
végezzék és minden izmukat megmozgasson.
A gondozónő a gyermekekkel együtt vegyen részt a mozgásban és sikereiknek együtt örüljenek.
November
Novemberben, ha igazán beköszönt a nyirkos ősz, a mindennapi gondozás, a szabad
játéktevékenység és a játékos mozgások mellett az anyanyelvi nevelés kerül előtérbe.
Az anyanyelvi nevelés ráfigyelteti a gyermeket az emberi beszéd érdekességére. Az egész napos
zsibongásban egy-egy vers, mondóka vagy mese, lecsendesíti a gyermekeket. A szöveghangzások,
a ritmusok, a hangulatok pihentetik, érdeklődővé teszik a gyermekeket és segítik képzeletüket.
Arra törekszünk, hogy az életkornak megfelelő mesét mondjunk, amit mozgással esetleg
dallammal kísért mondóka, vers is kiegészíthet. A mese, a vers a gyermekeket belső aktivitásra
készteti, játékos cselekedetekre serkenti, ha megfelelő helyet és időt biztosítunk rá és választásunk
megfelel a gyermekek szükségleteinek és pillanatnyi állapotának.
A csecsemőknek ténymegállapító mondókákkal (pl.: ’’Hinta-palinta’’), később két mozzanatot
összekapcsoló (pl.: Jár a baba), majd rövid párbeszédes mondókával (pl.: ’’Hol jártál
báránykám?’’) kezdjük az anyanyelvi nevelést. Képek nézegetésével, az azokon lévő tárgyakat,
élőlényeket azonosítjuk. Felismerésük örömet okoz. Ha gyakran nézegetünk kicsikkel képeket,
megtanulnak a könyvvel bánni, megtanulják, hogy azt nézegetni kell.
Tipegőknél olyan könyveket nézegetünk, melyek lekötik figyelmüket, felismerik az ábrákat és
meg is tudják nevezni azokat.
Kisóvodásoknál a képhez tartozó szöveget elmeséli a gondozónő, melyet a gyermekek hamar
megjegyeznek és a későbbiekben maguknak ’’olvassák’’ a mesét.
A gondozónők többször elmondanak egy-egy mesét, ezáltal a szereplők ismertté, a velük történt
események pedig kiszámíthatóvá válnak a gyermekek számára. A 3 év körüli gyermekek maguk is
mesélnek, hol képről, hol velük megtörtént eseményekről. Lehetőséget adunk arra is, hogy az
általuk kitalált mesét meghallgatjuk, ezáltal fejlesztjük szókincsüket, gondolkodásukat.
A mesehallgatáshoz a nyugodt légkört a szobákban kialakított mesesarokban biztosítják.
Meséléskor lassan, tagolva, erőteljesebb artikulációval beszélnek. A meséhez előre elkészítette
eszközöket használnak.
Tipegő korosztálynál a különböző arcsimogató játékok, füljátékok, csipegetős játékok nemcsak
összerendezett mozgásra, hanem ismeretszerzésre és a fej tornáztatására is alkalmasak.
Kisóvodában az udvari mozgás megszervezésénél is figyelembe vesszük a gyermekek
mozgásigényét. A rögzített mászóka körüli futás, alatta átbújás, labda dobása, rúgása, ugrálás
távolra, stb., szinte minden izom megmozgatására lehetőséget ad. Nem feledkezünk el a helyes
légzés tanulásáról sem (pl.: lehelés, papírfújás, stb.). Ha az időjárás nem teszi lehetővé a szabadban
való mozgást, akkor a szobában, illetve a tornaszobában pótoljuk azt bordásfalon, trambulinon, stb.
Lábtorna
Esős napokon nyílik lehetőség a lábtorna bevezetésére, amely heti egy alkalommal rendszeresen
ismétlődik.

A gyermekek a gondozónőjükkel együtt levetik cipőjüket és zoknijukat a lábtornához.
Ismerkedésképpen még csak eszköz nélkül tornásznak (pl.: lábujjhegyen, sarkon, láb élen járnak,
szőnyegen ülve, lábbal tapsolnak, dobolnak, lábujjukkal integetnek, stb.).
A lábboltozat izmainak tornásztatása mellett a gyermekek ügyesednek. Az új kifejezéseket hallva
szókincsük bővül. A tornához való vetkőzés és utána az öltözés elősegíti a gyermekek
önállósodását.
December
Ez a hónap talán a legjobban várt, az ünnepei miatt. Minden gyermeket várakozással tölt el a
Mikulás és a Karácsony.
Már november végén elkezdjük énekelni a Mikulásról szóló énekeket, mondogatni a verseket.
December elején már a szoba díszítése is megkezdődik, melyben a gyermekek is aktívan részt
vesznek. Előre papírból kivágott csizmákat, Mikulás puttonyt, szánkót színeznek, festenek,
ragasztanak és közben a Mikulásról beszélgetnek. Az örömteli várakozást a szülők is átélhetik
gyermekeikkel.
Mikulás után kezdődik a karácsonyra való ráhangolódás. Mindennap valami új tárgyat mutatnak be
a gondozónők a gyermekeknek, melyek az ünneppel kapcsolatosak. Karácsonyi énekeket
énekelnek, karácsonyi zenét hallgatnak.
Papírból kivágott fenyőfát, gyertyát festenek, ragasztanak, karácsonyi figurákat készítenek. A
gondozónők gyertyát gyújtanak és körbeülik. Énekelnek, beszélgetnek, beszélgetés közben új
ismereteket szereznek.
Arra kell törekednünk, hogy az ünnep igazi élményt nyújtson a gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt. Ahogy közeledik a várva-várt nap, úgy egyre élénkebbek, színesebbek legyenek a
hétköznapok és a készülődés alatt érzelmileg is ráhangolódjunk az ünnepre.
Játékos mozgások
Az izgalmas készülődés közepette sem feledkezünk meg a mozgásról. Főleg, ha esik a hó, mert
akkor nagyon fontos, hogy olyan lehetőségekkel ismerkedjenek meg a gyermekek, amelyek elég
ritkán adódnak. Nem csak a hó látványa, tapintása, hanem a sokféle használhatósága is sok, új
ismerettel gazdagítja gyermekeinket.
A mindennapi teendők mellett ebben a hónapban sem feledkezhetünk meg a test neveléséről sem.
Csecsemőknél a tapsolás, kugligurítás, asztalütögetés, labdagurítás minden izomcsoportot
megmozgatnak. A sikerélmény ügyesebbé, mozgékonyabbá, érdeklődőbbé teszi a gyermeket.
Tipegőknél a kéz mozgásának koordinálása a fő szempont. Ez a tenyeres és karjátékokkal,
tapsolással, dobolással, labdapattogtatással érhetjük el.
Kisóvodás csoportban az erőnlét, az ügyesség fejlesztése a célunk. Kötélhúzással, páros lábbal
való ugrálással, létrára mászással, labdagurítással nem csak a mozgásigényüket elégítjük ki, hanem
türelemre, a szabályok betartására is megtanítjuk gyermekeinket.
Ezeket a mozgásos tevékenységeket jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a szobában, illetve a
tornaszobában végzik a gondozónők a gyermekekkel.
Lábtorna
Ebben a hónapban a lábtornához már különböző eszközöket is használunk, pl.: kispárna, babzsák,
rongylabda, stb., melyeket lábfejükkel fognak össze és próbálják felemelni, rakosgatni a
gyermekek. A rongylabdát, a hengert a talpuk alá szorítva gurítják előre-hátra, terelgetik
oldalirányba. Az eszközök használata mellett az eszköznélküli bemelegítő és levezető lábtorna
elengedhetetlen.
Január
Ebben a hónapban tölthetik a legkevesebb idejüket a gyermekek a szabadban, így a gondozásnevelés, mese, vers mellett a zenei nevelés is céltudatosan jelenik meg az ébrenlét során.
A zenei neveléssel fő feladataink:
 ütemképzés

 hallásképzés, hallásfejlesztés
 helyes légzés kialakítása
Az ütemképzés közel áll a gyermekekhez, hiszen szívesen ütögetnek, kopognak, tapsolnak,
dobolnak, stb. Ha a gondozónő énekel, figyelik a dallam lüktetését, ami mozgásra készteti őket. Az
énekes mondókákat tapsolással, dobolással, mozgással kísérik a gondozónők és a gyermekek, pl.:
zsipp-zsupp, hinta-palinta, töröm, töröm… stb.
Hallásképzésnél a gondozónők nagy távolságú magas és mély hangokat énekelnek és azt
mozgással is kísérik (magas hangnál felnyújtóznak, mély hangnál leguggolnak), ezáltal is
érzékelteti a két hang közötti különbségeket. Erre megfelelőek az állathangok utánzásai.
Hallásfejlesztés elősegítésére a gyermekekkel együtt suttogunk, erőteljesen kiabálunk. Például
halkan, suttogva mondjuk: ,,Kapud előtt állok, nagyot kiáltok,, hangosan ,,Á,,
Hangszerek használatával színessé tesszük a zenei élményeket. Megismertetjük velük a
hangszerek nevét, hangját, majd hangjuk után felismerjük azokat.
Hallgatózással megfigyeljük, hogyan fúj a szél, hogyan csepeg a víz, hogyan ropog a hó, hogyan
zörög a papír, stb.
A hangok utánzásával, az ütemes mozgásokkal, a helyes légvételt is megtanítjuk a gyerekeknek.
Megmutatjuk, ha nagy levegőt veszünk, akkor hosszabban tudjuk utánozni az állatok hangját,
hangosabban és hosszabban tudjuk ejteni a hangzókat, pl.: a kígyó sziszegő hangját.
Sokat énekelnek, dúdorásznak a gyermekekkel a gondozónők, de lehetőséget biztosítanak arra is,
hogy gépi zenét hallgathassanak (gyermekdalok, lágy komolyzene, stb.).
A hóban tipródni, azt gyúrni, gömbölyíteni, söpörni, lapátolni, rakosgatni, hóembert építeni, mindmind sok mozgást kívánó feladat. A gyermekeknek szánkót adunk, hogy húzzák, tolják, tehát ők,
maguk mozogjanak. Még az is jó, ha egymást vagy éppen a gondozónőjüket próbálják húzni rajta,
de semmiképpen ne a gondozónő húzza a szánkón a gyermekeket!
Ha nincs hó, a száraz hidegben lehetőséget biztosítunk a szabadban való szaladgálásra,
mászókázásra, labdázásra, stb. Ha olyan az idő, hogy nem lehet kimenni, a tornaszobában és a
szobában történik a játékos mozgás.
Csecsemőknél az utánzó játékok, a nyújtózkodás a kar, a hát és a hasizmokat fejleszti. A gyertya
elfújásának gyakorlásával a légzőizmok edződnek.
Tipegő csoportban lépegetős játékok, pad mellett való sétálás, láblógatás az egyensúlyozás
gyakorlását segíti. Kezdetét veszi a lábtorna, segédeszközök nélkül.
Kisóvodában az állatok mozgásának utánzásával, babzsákkal való tornával, tornapadon való
sétálással az egyensúlyozást fejlesztjük. Állathangok utánzásával a légzőizmokat erősítjük.
Lábtorna
Lábtornánál az eszközök felvétele, mozgatása az előző hónapban használtak szerint történik.
Megpróbálnak mezítláb felmászni a háromszögletű mászókára. Nagyobb méretű labdát felemelni a
földön ülve, a két talpat összefordítva.
A tornában természetesen a gondozónők is cselekvőül részt vesznek, a gyermekek sikereinek
együtt örülnek.
Február
Ha megfigyeljük, a bölcsődés korú gyermekek teljesen érzelmi beállítottságúak, az érzelmi
benyomásokra reagálnak a legjobban. Naponta szembesülünk azzal, hogyha valamit mondunk a
gyermekeknek elengedik a fülük mellett. Ha ezt egy báb mondja, odafigyelnek és teljesítik
kérésünket.
A bábokat azonban nem csak pedagógiai fogásnak tartjuk a csoportban, hanem pár perces
rögtönzött párbeszédre, később a mesék szereplőinek megelevenítésére is. Azokban a
csoportokban, ahol még nem ismerik a bábokat, ott fokozatosan először egy bábbal ismerkednek a
gyermekek . Előttük kerül a gondozónő kezére, majd bemutatkozik minden gyermeknek és beszél
hozzájuk. Pár nap múlva újabb bábok kerülnek elő. Ismerkedéskor kisméretű bábokat használunk,
hogy azokkal a gyermekek is könnyen tudjanak bánni. Azokban a csoportokban, ahol ismerik a

bábokat, ott a gondozónők már kétszereplős rövid jeleneteket, történeteket játszanak a
gyermekeknek.
Itt előkerül a paraván, mely mögött láthatják a gyermekek a bábokat és a gondozónő fejét.
Láthatják ki mozgatja és beszélteti azokat. Közben a gondozónőnek figyelnie kell a gyermekek
reakcióit és aszerint alakítani a játékot.
A játékhoz használt bábok: papírbáb, síkbáb, ujjbáb, lépegető báb, kesztyűbáb, fakanálbáb.
Ahogy megismerkednek a gyermekek a bábokkal, úgy költöztetik be őket a mesesarokba, olyan
helyre, ahol bármikor hozzáférhetnek.
Játékos mozgások
A bábjáték is mozgásra épül, mely a gyermeket is mozgásra készteti. Az időjárástól függően arra
törekszünk, hogy ebben a hónapban is sokat mozoghassanak a gyermekek a szabadban. Ha lesz hó,
a vele való foglalatoskodás, hógolyókészítés, szánkóhúzás, stb. felejthetetlen élményeket,
mozgáslehetőséget biztosít.
A zene ritmusa magában is mozgásra készteti a gyermekeket, ezt kihasználva a gondozónő, ha
úgy látja, zenére tornászik a gyermekekkel.
Csecsemőcsoportban a ritmusos mozgások mellett (sétálgatás, törzsmozgások, húzogatások,
kígyózva járás, fekve gyertyatartás) új, összerendezett mozgásformákat tanítanak meg a
gyermekeknek a gondozónők. Ezeket a mozgásokat egy gyermekkel végzik egyszerre. A többiek
addig játszanak és tanulják a szabályok betartását kivárva, míg sorra kerülnek.
A tipegős korosztálynál is az egyéni foglalkozást igénylő lovagoltató játékok vannak előtérben.
Megismerkednek a tornapaddal, ahol lovagló ülésben ülve haladhatnak előre. Erre a korosztályra
jellemző a felmászás, ezért a háromszögletű mászókára való fel-, le- és átmászásra lehetőséget
biztosítunk.
Kisóvodás csoportban a bordásfal, a trambulin, a tornapad segítik a gyermekek játékos mozgását.
A tornapadon sétálva az egyensúlyukat fejlesztjük, azon hason csúszva a kar és hátizmaik
erősödnek. A bordásfalon való fel- és lemászás nem csak az izmok mozgatására, hanem a
szabályok betartására is tanítja a gyermekeket (pl.: egy bordásfalra egyszerre csak egy gyermek
mászhat fel). A trambulin a láb izomzatának erősítése mellett az egyensúlyozást is fejleszti. (A
félénk gyermeket a gondozónő fogja, segíti minden tornaeszközön).
Lábtorna
A tipegők megismerkednek a párnák, rongylabdák, babzsákok használatával. A kisóvodások a
lábtornánál az eddig használt eszközök mellett megpróbálkoznak a lábujjukkal való papírtépéssel,
papírgyűjtéssel is.
Március
A játék fejleszti a gondolkodást. A gyermekek szívesen kísérleteznek tárgyakkal, helyzetekkel,
velük új ötleteik vannak, ezáltal képzeletük gazdagodik.
Hogy a gyermek játéktevékenysége fejlődjön, nem elég csak a megfelelő nyugodt légkör, idő és
hely biztosítása, hanem a gyermekek életkori sajátosságait, érdeklődését figyelembe véve, olyan
lehetőségeket biztosítunk, melyek az alkotó - konstruáló tevékenységhez, szerepjátékhoz,
ügyességi és nagymozgásos játékokhoz megfelelnek.
A gondozónő feladata, hogy a szobákban úgy rendezzenek be sarkokat, hogy az a gyermekek
érdeklődését felkeltsék a különböző tevékenységek végzésére.
A csecsemő csoportban lehetőséget biztosítanak a játékok kipakolására, válogatására. A
játéktárgyak és eszközök funkció szerinti használatára pedig felhívják a gyermekek figyelmét (pl.:
pohárból itasd meg a babát, kendővel takard be, stb.).
Tipegő korban a játék során tökéletesítik a játékeszközök használatát. Az utánzási képességük
fejlődését követve lehetőséget adunk arra, hogy a velük történt eseményeket el tudják játszani
(etetheti a babát, ahogy őt etetik, fésülhet, takargathat, stb.), vagy a felnőttek tevékenységét le
tudják utánozni (vásárolni megy, autót vezet, főz, stb.).

Kisóvodában az utánzásos játék tovább fejlődik. Érdeklődésüket figyelembe véve olyan
lehetőségeket kell teremteni, hogy kibontakozhasson a szerepjáték. Változatossá tesszük a
szerepjátékhoz szükséges eszköztárat, ezzel többféle szerep megjelenítésére adunk lehetőséget a
gyermekek számára (pl.: posta, műhely, autópark, rendelő, stb.). Ha ebben nem lehet részük, akkor
mászókázási, futkározási, utánzási, egyensúlyozási lehetőségeket biztosítunk, hogy
mozgásigényüket kielégítsük. Ha az épületben kell maradnunk, akkor is oda kell figyelnünk a
rendszeres játékos torna megszervezésére.
A csecsemők ismerkednek a labda pattintásával, a rongylabda dobálásával, összegyűjtésével,
kendő karikába való ejtésével. Állatok mozgásának utánzásával a karlendítést gyakorolják.
A tipegők az asztalokat összetolva alagutat készítenek, alatta mászhatnak, labdát guríthatnak.
Gyakorolják a labirintusba való bejutást, kimászást, a kígyójárást és a húzogatós játékok
meghatározott vonalon történő mozgatását.
A két - három éves korú gyermekek célba dobással próbálkoznak. A rongylabdákat dobozba,
vödörbe, kosárba próbálják beledobni egyre növekvő távolságról. A karikával különböző
ügyességi játékokat játszanak (pl.: belelépés, beleugrás, gurítás, elkapás, stb.).
A zenére való közös tornával igyekszünk minden izomcsoportjukat megmozgatni. A trambulinon
a páros- és az egy lábon való mozgást, ugrálást gyakorolják. Lehetőség szerint gyakoroljuk a
lépcsőn járást váltott lábbal.
Lábtorna
A lábtorna minden csoportban hetente egyszer rendszeresen visszatér. Az eddig végzett
lábgyakorlatokat ismétlik a kisebb és könnyebb eszközökkel nehezebb feladatokat gyakorolnak.
Április
A képről, mesékből, bábozásból már ismert nyuszika várakozására fordítjuk figyelmünket. A
húsvét várakozással tölti el a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Az ünnepre való készülődést
érdekessé, izgalmassá és örömtelivé szeretnénk tenni mindannyiunk számára. Az együtt való
készülődésre a gondozónők úgy mint minden más tevékenység megszervezésére, most is előre
készülnek. A gyermekekkel együtt fészket rajzolnak és festenek a nyuszinak. Papírból kivágott
tojásokat, nyuszikat, csirkéket festenek, melyeket a szoba húsvéti feldíszítéséhez fel is használnak.
Munka közben a beszélgetések alkalmával a gyermekek új ismereteket, fogalmakat tanulnak meg,
szókincsük bővül.
A nagyobb gyermekek az igazi tojás festésével is megpróbálkoznak, és részt vesznek a
tojásfestésre való előkészítésében is.
A mese, a vers, a bábozás az ünnepre való készülődés hangulatát fokozza, mely átszövi a
gyermekek játékát is. A napi tevékenységük során nyuszival kapcsolatos énekeket énekelnek,
mondókákat és verseket mondanak a gondozónők. Ezeket a gyermekek hamar elsajátítják, még
akkor is, ha éppen nem figyelnek oda.
Az udvaron való tartózkodás ideje alatt igazi fűből vagy szalmából igazi fészket készítenek, ahol
majd megtalálják a nyuszi ajándékát.
Játékos mozgások
Az udvaron töltött idő hosszabbodik. Kikerül az udvarra a csúszda is a két-három éves gyermekek
számára, mely bővíti a szabadban történő mozgáslehetőséget. Arra fel kell mászni, azon állni,
leülni, majd lecsúszni és tovább menni. A fatönkre való felmászás és az onnan való leugrás
szintén egy új mozgásforma. Kabát nélkül könnyebben megy a lépcsőn való járás és a versenyfutás
is. A rögzített mászókára nem csak fel és lemászni lehet, hanem azon lógni és onnét leugrani is.
A homokozó széléről páros lábbal történő távol ugrással versenyt szervezünk a gyermekeknek.
A különböző tevékenységek mellett nem hanyagoljuk el a test nevelését sem. Ha az időjárás
engedi a szabadban való mozgás, szaladgálás, biciklizés, motorozás, labdázás, stb. elengedhetetlen.
Rossz idő esetén a tornaszobában, illetve a szobában végzünk játékos tornát.
A legkisebbeknél olyan mozgást, utánzó játékot kell a gondozónőnek mutatni, ami felkelti a
gyermekek érdeklődését és szívesen mozognak a gondozónővel együtt.

A két éves korosztálynál a szőnyeg szélén való járás, babzsákkal a fejen való sétálás az egyensúly
és az egyenes tartás gyakorlását segíti. Ügyességi játékokkal az egyensúly megtartása mellett az
izmokat fejlesztjük és erősítjük (kézre-kéz, lábra-láb). Jó idő esetén az egyensúlyozás a homokozó
és a járda szélén is gyakorolható.
A kisóvodások mozgásfejlődését figyelembe véve már nehezebb feladatok megoldására is
ösztönözhetjük őket, pl.: kézre-kéz, lábra-láb játékot távolságokkal nehezítjük. Négykézláb
mászhatnak a szőnyegen, tornapadon. A bordásfal rendszeres használata után már a lógást, függést
is megpróbálhatjuk. Ezekkel a gyermekekkel már az udvaron fogócskázhatunk, hívogató játékokat
is kezdeményezhetünk, pl.: ,,Gyertek haza ludaim,,-,, Adj király katonát,, stb.
Lábtorna
A lábtornánál a régiek mellett új, a csoportnak megfelelő eszközök kerülnek használatra. A
nagyobbaknál újak a pálcák, hengerek talppal való gurítása, lábujjakkal való felemelése, a
termésekben való taposás, mind a lábfej izomzatát erősítik és új ismereteket is nyújtanak.
Május
A játékban a gyermekeknek számos olyan magatartásformája, képessége és tulajdonsága fejlődik,
mely a különböző munkák végzéséhez szükséges. Ismerve ezt a tényt, ebben a hónapban az egyéb
játékok bővítik fokozottabban a gyermekek tevékenységi körét.
Ilyenek:
 a manipulációs és megfigyelőképességet,
 a céltudatosságot,
 a felelősség érzetet,
 a konstruáló képességet,
 a problémamegoldó tevékenységet fejlesztő játékok
Ezeknek a játéktevékenységeknek a megszervezésénél arra törekszünk, hogy a gyermekek a
kifejtett erőfeszítést szubjektív munkaként éljék meg. A játék hasonlítson a munkához. Játék
közben a gyermekek dolgozzanak, érezzék jól magukat és leljék benne örömüket, pl.:
gyümölcsnap, sütés, kertgondozás, stb.
Az ilyen jellegű tevékenységeket használjuk ki a különböző ünnepekre való készülésre. Ebben a
hónapban az anyák napjára és a gyermeknapra.
A szobákban, átadókban általuk készített díszítések büszkeséggel töltsék el őket és örömmel
mutassák meg munkájuk eredményét szüleiknek is.
Az anyák napját, mint ünnepet a gyermekek által készített ajándékok még kedvesebbé,
szeretetteljesebbé teszik.
Gyermeknapra való készülődés nem csak a díszítés elkészítéséből áll, hanem igazi sütéssel is,
melynek eredményét a nagy napon együtt fogyasztjuk el.
A kisebb gyermekek játékos mozgására is oda kell figyelnünk. Ők a szabadban a labdákat gurítják,
dobálják, pattintják, rúgják, kosárba dobják. Szaladgálnak a füves, egyenetlen talajon. Különböző
állatok mozgását utánozva játékos mozgásokat végeznek. A gondozónőknek figyelniük kell arra,
hogy az egyéb udvari játékok rendelkezésre álljanak és azokat a gyermekek kedvükre
használhassák. Ettől a hónaptól a nagymozgást igénylő játékok az udvaron vagy a teraszon
zajlanak.
Lábtorna
A szobában csak reggeli tornát és lábtornát végzünk. A lábtornához minden eddig ismert
eszközt felhasználunk. A tipegők is folyamatosan ismerkednek az újabb és újabb eszközökkel.
A kisóvodások pedig a kavicsággyal (gipszbe öntött kavicsok egyenetlen felületet biztosítanak)
barátkoznak, melyen lépkedve a lábfej különböző tartásra kényszerül. Ezáltal a lábboltozat
megfelelően formálódik, izmai erősödnek.
Június, július, augusztus

A nyári hónapokban szinte minden percet a szabadban töltünk a gyermekekkel. Csak étkezésre és
alvásra megyünk be velük a szobába.
Ez az időszak, amikor a gyermekek fogadása és hazaadása is az udvaron történik.
Minden játék kikerül a szabadba, ami az egész napi elfoglaltságot biztosítja a gyermekek számára.
Az udvari játékok mellett a kerti bútorokon, szőnyegeken lehetőséget biztosítunk könyvek
nézegetésére, építőjátékok használatára is. Az udvaron nem papírra, hanem az aszfalton
rajzolhatnak kedvükre a gyermekek. Lehetőséget biztosítunk a pancsolásra is, melyhez az
eszközöket a gondozónők a gyermekekkel együtt viszik ki az udvarra.
A szabadban a mozgás különböző formáit biztosítjuk.
Lábtorna
A lábboltozat erősítését ezekben a hónapokban az udvaron végezzük, eszközök nélkül és
eszközökkel.
A lehető legtöbbet mezítlábazunk, így segítjük a gyermekek jó közérzetét, testi egészségét.
Játékos mozgások
A kint töltött idő szaladgálásra, mászókázásra, udvari játékokkal való mozgásra és ügyességi
játékokra ad lehetőséget.
A legkisebbeknél az ugrálás, szökdécselés, karikába dobálás, szabad mozgás minden izomra
kiterjedő mozgást tesz lehetővé.
A tipegők ügyességi játékokat végezhetnek, erre az időre az egyensúly megtartása úgy alakul,
hogy bátran sétálhatnak kezükben labdát tartva a tornapadon. Nem csak hason csúszhatnak rajta,
hanem mászhatnak négykéz-térden és a róla való leugrást is gyakorolhatják.
A három év körüli gyermekek karikával, babzsákkal és labdával már nehezebb feladatokat is
megoldhatnak, pl.: fejen a babzsák, úgy sétál a homokozó szélén. Lehetőségük van az udvaron arra
is, hogy a gyermekek a fűben hemperegjenek, dombról leguruljanak, ezzel is új mozgásformát
sajátíthatnak el.
Lábtorna
A lábtorna ebben a hónapban is folytatódik. Figyelnünk kell arra, hogy az eszköz nélküli
bemelegítés mindig megtörténjen. Az eszközök használatánál új mozgásformákat teszünk
lehetővé. Ha az időjárás engedi és elég meleg a talaj, akkor az udvaron, a fűben, homokban,
kavicson való mezítlábazással segítjük a lábboltozat alakulását.
JÁTÉKOS MOZGÁSOK
Kukucs játék
 a gondozónő maga bújik el a kendő mögé, a gyermek keresi
 többszöri játék után a gyermek bújik el a fejére tett kendő mögé, majd lehúzza róla a
gondozónő
 a gyermek valamilyen tárgy mögé bújik, a gondozónő megkeresi
Ütögetős játékok
 a gyermek játékkal kalapál
 a gyermek kuglival dobol
 a gyermek két tárgyat egymáshoz ütöget
 a gyermek az asztalt kézzel ütögeti
 a gyermek a két kezével tapsol
Labdajátékok
 a hempergőben a labdát kézzel elgurítani
 a rácsban kapaszkodva a labdát lábbal elgurítani, rúgni
 a labdát eldobni
 a labdát pattintani
 a labdát megjelölt irányba gurítani, rúgni, dobni
 a labdát elkapni
 a labdát kosárba beledobni

Lépegető játékok
 kapaszkodva lépegetés
 a hempergő fölé akasztott kendő, csengő, szalag megközelítése nyújtózkodással, elérése és
levétele
 a gyermek a gondozónő kezét fogva lépeget
 a gyermek a gondozónő hívására lépeget
Utánzó játékok
 állva vagy ülve énekelnek a gyermekek, a szöveget kézmozgással játsszák el -,,csipp-csipp
csóka,,
 állva a szöveget megfelelő kézmozgással kísérik -,,Fecskét látok…,Kaszálj Pista…, Borsót
főztem…,,
 ,,SZ,, hang utánzása - sziszeg a kígyó
 ,,S,, hang utánzása - süvít a szél
 ,,H,, hang utánzása - fütyül a vonat
 ,,SI-HU,, - indul a vonat
 levegő visszatartása - tátog a halacska
 arc felfújva - mérges a pulyka
 levegő visszatartása és kifújása - kéz lehelése, kéz fújása
 ,,R,, hang utánzása - berreg a motor
 ,,Z,, hang utánzása - zümmög a méhecske
Ritmusképesség fejlesztése
 ritmusos tapsolás - ,,Süti, süti kalácsot…,,
 ritmusos egymásra mutogatás - ,,Ecc, pecc…,,
 karlendítés előre, hátra ütemesen - ,,Hinta, palinta…,,
 ütemes ugrálás páros, illetve váltott lábbal - ,,Ugráljunk, mint a…,,
 katonás járás - ,,Aki nem lép egyszerre…,,
Lábtorna lúdtalp megelőzésére
 lábujjhegyen állás, járás
 sarkon járás, állás
 a láb külső és belső élén való állás, járás
 ülve a lábfej leszorítva, lábujjakkal - ,,kapirgál a tyúkocska,,
 ülve dobol a talpával, lábfejjel spiccel
 talpakat összeütöget, tapsol
 különböző anyagokban mezítláb taposgat
 lábfej labdán, előre-hátra húzogatja
 a két lábfejjel a labdát felemeli, leteszi
 a két lábfej között a labdát jobbra-balra terelgeti
 a talp alatt papírhenger, mellyel sodró mozdulatokat végez
 lábfejjel rongylabdát, babzsákot emelget, rakosgat
 ülve lábujjhegyen előre, hátra lépeget
 két lábfejével papír, illetve ruhazsebkendőt vesz fel, integet vele
 lábujjal ruha és papírzsebkendőt vesz fel, integet vele
 homokba lábujjal vonalakat, köröket rajzol
 lábujj közé fogott bottal homokba rajzol
 kavicságyon mezítláb sétál
Tanulás
A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye. A
bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük: minden

olyan tapasztalat- és/vagy információszerzési folyamat tanulás, amely tartós változást idéz elő a
viselkedésben és/vagy a gondolkodásban.
A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, ill. tevékenységbe ágyazottan
történik.
A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés.
A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és
a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán
játékos tapasztalatszerzés, a gondozónő-gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és
szokáskialakítás. A gondozónő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás során
alkalmazott módszereiben figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási
folyamat, és ebben direktebben kell részt vennie, mint az egészséges gyermekeknél. A sajátos
nevelési igényű gyermekek esetében kevésbé építhet arra a belső motivációra, amely az ép
gyermeknél természetesen jelentkezik a fejlődés folyamán.
A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek
fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermekgyermek interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi szükségleteit,
akiknek más az anyanyelvük, mint a nemzeti nyelv.
ALAPELLÁTÁSON TÚLI, A CSALÁDI NEVELÉST TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
A bölcsőde az alapellátás prioritása mellett családtámogató szolgáltatásokat szervezhet, ill. más
szolgáltató felkérésére szakmai segítőként közreműködhet azok megvalósításában.
Bölcsődénkben a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek és családjaik számára nyújtott
szolgáltatás, az időszakos bölcsődei elhelyezés. A szülő elfoglaltsága idejére, néhány órára kérheti
gyermeke bölcsődei ellátását. Az időszakosan gondozott kisgyermek a normál bölcsődei csoport
üres férőhelyeire nyer felvételt. Ezt a szolgáltatást a gyermekek orvosi igazolás nélkül is igénybe
vehetik. A szülő nyilatkozatot ír alá, hogy gyermeke egészséges és bemutatja a kötelező
védőoltásokról szóló igazolást, illetve a gyermekegészségügyi kiskönyvet. A bölcsődevezető,
illetve a gondozónő a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a szolgáltatás igénybe vételének
napját, időtartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermek, kit és hol lehet értesíteni sürgős
esetben. Ezen szolgáltatási forma esetében törekedni kell A bölcsődei nevelés-gondozás
alapprogramjában rögzített szakmai elvekhez való igazodásra.
A szolgáltatás térítési díját a bölcsőde saját hatáskörben, a fenntartóval évente egyeztetve állapítja
meg.
DOKUMENTÁCIÓ
A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról való
tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban megfogalmazott módon dokumentációt
vezet.
A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk felhasználása a gyermekről való
lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, a gyermek fejlődésének segítése, a
hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítése
érdekében történik. A dokumentáció semmiféleképpen sem a gyermekek minősítését szolgálja.
A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok: a tárgyszerűség (objektivitás), a validitás (a
szempontok, kategóriák, kritériumok stb. alkalmasak annak a helyzetnek, folyamatnak a
jellemzésére, amelyre használják őket), a hitelesség, az árnyaltság, a rendszeresség ill. a
folyamatosság.
A dokumentáció készítésekor alkalmazott módszerek és eszközök kiválasztásánál különösképpen
tekintettel kell lenni a kisgyermekek fokozott biztonságigényére (személyi- és tárgyi környezet
állandósága, az adott helyzetnek a kisgyermek megszokott, számára elfogadott élethelyzetekhez
való hasonlósága). A dokumentáció tartalma, struktúrája igazodik az óvodai nevelésben
alkalmazott egyéni fejlődési naplókhoz is, biztosítva ezzel a folyamatosságot.

A dokumentáció vezetéséhez kérni kell a szülők hozzájárulását, a rögzítetteket kérésre a szülőknek
meg kell mutatni.
A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat a legmesszebbmenőkig
figyelembe kel venni.
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés és gondozás feladatait – a Szakértői
és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére épített – fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési
terv alapján kell végezni. Az egyéni fejlesztési tervet a korai fejlesztést és gondozást végző vagy
irányító gyógypedagógus (terapeuta) készíti el.
Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell az értelmi fejlesztés, a hallásfejlesztés, a
látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő terápiák, a pszichológiai fejlesztés
feladatait.
A fejlesztést - gondozást végző gyógypedagógus (terapeuta) központilag kiadott nyomtatványon
egyéni fejlesztési naplót vezeti.
A gyermek fejlődését a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus
(terapeuta), központilag kiadott nyomtatványon értékelő lapon értékeli.
Az egyéni fejlesztési tervet és az értékelési lap egy példányát megküldi a Szakértői és
Rehabilitációs Bizottságnak, illetve a szülőnek, egy példánya az ellátó intézményben marad.
2012. szeptemberétől a bölcsődei csoportok kisgyermeknevelői gondozási-nevelési céljaikat,
feladataikat, tapasztalataikat a saját tervezésű és készítésű bölcsődei csoportnaplókban rögzítik.
A FEJLŐDÉS LEGGYAKORIBB JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉS KOR VÉGÉRE
* nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik,
legfeljebb apró segítséget igényel,
* már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem
szívesen játszik társaival is,
* jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított
szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget számára,
* környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben,
* gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, gyermekkel,
* a gyermekek többsége szobatiszta.
A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI
Az intézményi minimális létszámot a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet határozza meg!
A bölcsőde szakmai munkájának irányításáért, annak színvonaláért, az óvoda-bölcsőde egységes
nevelési attítüdjének, az egységes gyermekképnek, egységes értékeknek az érvényesülésért a
szakmailag önálló bölcsődei intézményegység vezetője, s a bölcsőde valamennyi alkalmazottja
felel.
MELLÉKLET:
A gyermekek védelméről szóló 1997. XXXI. törvény 32.§ (4) és (6) bekezdése szerinti
megállapodások tervezete:
Szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodás
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Tótágas Bölcsőde intézményegysége,
(9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u.16.)
Képviselője: Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető
Adószáma:15574297-2-18 (továbbiakban intézmény),
és az ellátást igénylő törvényes képviselője között
(az 1997. évi XXXI tv. 32.§ (7) bekezdése szerint)
1.

Az ellátás kezdetének időpontja:

Az ellátás várható időtartama:
2.

határozatlan

A szolgáltatás formája: gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei nevelés, gondozás

3. A gyermek személyi adatai:
Név :
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Állampolgárság:
TAJ szám:
4. A törvényes képviselő személyi adatai:
Név:
Születési hely, idő:.
Anyja neve:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
5. Intézmény által nyújtott ellátás tartalma:
 a bölcsődei ellátás alapelveire épülő szakszerű nevelés-gondozás,
testi-lelki szükségletek kielégítése, fejlődése, a szocializáció segítése
 napi négyszeri étkezés, nyugodt alvás, pihenés feltételeinek biztosítása
 gyermekek szabadlevegőn való tartózkodásnak biztosítása
 egészségvédelem, egészségnevelés, kultúrhigiénés szokások megalapozása
 életkornak, egyéni fejlettségnek megfelelő játéktevékenység , készségfejlesztés biztosítása
6. Szolgáltatás módja:
 életkorának megfelelő gyermekcsoportban a szükségleteinek, igényeinek, fejlettségének megfelelően
kialakított napirend
 a kisgyermeknevelő egyénre szabott nevelő gondozó munkája révén biztosija a gyermek fejlődését,
személyiségének kibontakozását
Az együttnevelés érdekében a szülő vállalja, hogy gyermeke bölcsődei ellátásának ideje alatt:
 aktívan közreműködik a családlátogatás, beszoktatás eredményességében,
 a nevelési év folyamán tartandó szülői értekezleteken, bölcsőde – család programokon részt vesz,
 a gyermek és családjában történt bármely eseményről, illetve a közölt adatokban változás következik be,
azt 15
 napon belül a bölcsődevezetővel tudatja,
 amennyiben a gyermek a bölcsődében megbetegszik, a lehető legrövidebb időn belül gondoskodik
elviteléről.
7. Térítési díj adatai:
Fizetésre kötelezett neve:
Lakcíme/ Tartózkodási hely:
7/1., Személyi étkezési térítési díj összege:
(változó, a fenntartó által évente meghatározott nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege)
7/2., Személyi gondozási térítési díj összege:
8. A gyermekek napközbeni ellátásáért megállapított személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályok:
 1997.évi XXXI. trv. 147.§- a szerint a fenntartó térítési díjat szabhat ki a bölcsődés korú gyermekek
gondozása esetén
 Szentgotthárd Város Képviselő-testületének 111/122 sz. határozata alapján 6/2012. (III.29.) Társulási Tanácsi
határozat és a 23/2003.(IV.30.) A gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján a napközbeni
ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, a napidíj a családban az 1 főre eső nettó jövedelem alapján kerül
kiszabásra, ingyenes ellátásban kell részesíteni azokat a gyermekeket, akikre az 1997. XXXI. törvény 150.§
(5), (6) bekezdés vonatkozik.
9. A személyi étkezési térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok:





1997. XXXI. törvény 151.§ - a (gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj)
a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell
biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után,
ha(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan családban
él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben a szülő
nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át)
SZEOB Házirend. A gyermek hiányzása, térítési díjak megállapításának és befizetésének rendje

A személyi térítési díjat és az étkezési díjat minden hónap 10-ig kell befizetni, ha a kötelezett a térítési díj
összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a térítési díj értesítéséről kapott
tájékoztatástól számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Ha az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az intézmény
vezetője írásban felszólítja és 15 napos határidő megjelölésével kötelezi a térítési díj megfizetésére. Ha
mindez eredménytelen, a hátralék összegéről a fenntartót értesíteni kell. A fenntartó a hátralék behajtása iránt
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL tv., valamint az
adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tv. rendelkezései
10. Szolgáltatás megszűnésének módja:
 a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3. életévét betöltötte
 a Gyvt. 37/A. § (2) bekezdése értelmében szülő vagy törvényes képviselő kérelmezi az ellátás
megszüntetését
 ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellem fejlettségi szintje alapján még nem érett az
óvodai nevelésre és óvodai nevelését a bölcsőde orvosa nem javasolja, akkor a 4. életévének betöltését
követő augusztus 31-ig nevelhető-gondozható a bölcsődében.
 a gyermek 30 napot meghaladó igazolatlan távolléte esetén
 ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem
gondozható vagy magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.
 a Gyvt. 37/A. § (3) bekezdése értelmében az intézményvezető az ellátást megszünteti, ha szülő a
Házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.
11. Szülői nyilatkozat: a Gyvt. 33.§(2) meghatározott tájékoztatás megtörténtéről (a tájékoztatás megtörténtét
jelen megállapodás aláírásával a szülő, törvényes képviselő elismeri)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 33.§ (1)-(2) bekezdése
értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor a kérelmezőt
tájékoztatni kell:
- az ellátás tartamáról és feltételeiről
- az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásokról
- az érték és vagyonmegőrzés módjáról
- az intézmény házirendjéről
- panaszjog gyakorlásának módjáról
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról
- fizetendő térítési díjról, gondozási díjról
- a bölcsődei ellátás tartalmáról és feltételeiről, a gyermek személyes adatainak országos TAJ alapú
elektronikus nyilvántartásában történő kezeléséről, a gyermekről vezetett egyéni dokumentációról a
tájékoztatást megkaptam, tudomásul veszem. személyes adataimban történő változás bejelentéséről
tájékoztatást megkaptam, tudomásul veszem, adatváltozási kötelezettségemnek eleget teszek.
11. Panaszkezelés:
Az ellátással kapcsolatosan a szülőt panasztételi jog illeti meg. Panasszal fordulhat a gyermekjogi
képviselőhöz, a fenntartóhoz – melyek elérhetőségei a bölcsődei gyermeköltözőben vannak elhelyezve,
nyilvánosak.
A Megállapodást és tájékoztatást a felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – tudomásul vették és
elfogadták.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv
szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Dátum: Szentgotthárd, 2015.
…
………….….…………………………………
törvényes képviselő

……………………………
intézményegység – vezető

Megállapodást kapja:
1./szülő (törvényes képviselő)
2./ bölcsőde
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