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Bevezetés  

  

Szervezeti és Működési Szabályzat célja  

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde telephelyeként működő bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzata meghatározza a szociális intézmény szervezeti felépítését, az 

intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe.   

  

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya   

A bölcsődébe járó gyermekek közösségére, a gyermekek szüleinek, illetve törvényes 

képviselőinek közösségére, a nevelőtestületre, szakgondozókra, a nevelőmunkát segítő 

dolgozókra, egyéb munkakörben dolgozókra terjed ki.  

Az SZMSZ elkészítéséért az intézményvezető felelős, az elfogadáskor a jogszabályban 

meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorol Lakitelek Önkormányzata. 

  

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde telephelyeként működő bölcsődéje a vonatkozó 

törvényeknek és a végrehajtásukra kiadott rendeletekben foglaltaknak megfelelően üzemel, a 

törvényesség keretein belül a helyi sajátosságokat figyelembe véve.   

  

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.  

 Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (III.15.) önkormányzati 

rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 6/2016. (II.26.) számú 

módosított önkormányzati rendelet. 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról  

 259/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi vállalkozás engedélyezéséről  

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről. 40.§ (1) a/aa/ab/ac/ad/b/ (2) (3) (4), 43.§ a/b/c/ca/cb/cd / 

(2)(3),  

 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 

szervek és személyek által kezelt személyes adatokról.  
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 133/1997. (VII. 29) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és szakellátások térítési díjairól és igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról.  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról.  

 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról.  

 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatinak működési nyilvántartásba vételéről.  

 9/2000.  (VIII.4.)  SzCsM.  rendelet  a  személyes 

 gondoskodást  végző  személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról.  

 9/1985. (X.23.) Eüm-BkM. Együttes rendelete az étkezéssel kapcsolatos 

Közegészségügyi szabályokról.    

 Gyvt.42.§ (1) (2) (3) (4)a/b/,(5),139.§,148.§ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (10) (10a) 

150.§ (1)b/  

(3) (5) (6) a/ b/ c/ d/  

  

  

A bölcsőde működésének általános szabályai  

  

Lakitelek önkormányzata a családban nevelkedő kisgyermekek számára, a családi nevelést 

segítve, a gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű gondozását–nevelését bölcsődében 

biztosítja. A bölcsőde feladatainak megvalósításáról Lakitelek Önkormányzata gondoskodik.   

  

Fenntartó neve és címe:     Lakitelek Önkormányzata 

          

                                       

Lakitelek, Széchenyi krt.48.  

Székhely intézmény neve és címe:  Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde  

          6065 Lakitelek, Kiss J. u. 1/a  

OM - azonosító száma:                              203368 

 

A bölcsőde neve és címe:    Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde   

          6065 Lakitelek, Petőfi S. u. 2.  

Helyrajzi száma:       

      

588  

A bölcsőde szervezeti működése:    intézmény önálló szervezeti és szakmai egysége 

          

  

 

Az intézmény fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:   

851020 Óvodai nevelés  
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Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:   

            104031  Gyermekek bölcsődei ellátása  

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében  

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében   

   

Az intézmény ellátási területe:  Lakitelek közigazgatási területe.  

 Szakmai ellenőrző szerve:     

  

Egészségügyi tevékenysége   

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  

Bács-  Kiskun megyei Kormányhivatal Szociális-  és 

Gyámhivatala  

feletti szakfelügyeletet:  Bács-Kiskun  Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve  

  

A fenntartó által az intézményben engedélyezett gyermeklétszám:   

Az intézmény négy csoporttal működik; az intézménybe felvehető gyermekek létszáma – a 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele 

mellett – 54 fő. A sajátos nevelési igényű gyermek kettő főnek számít.  

  

A feladatellátást szolgáló vagyona:   

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a feladatellátáshoz az intézmény rendelkezésére 

bocsátja a Lakitelek, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti ingatlanát és az ingatlanhoz tartozó – 

az intézmény működésének megkezdésekor felvett leltár szerinti – ingóságokat, melyek 

szintén az Önkormányzat tulajdonát képezik.   

  

A vagyon feletti rendelkezési joga:   

Az előző pontban felsorolt ingatlanvagyont, illetve ingóságokat az Önkormányzat 

ingyenesen használatba adja az intézmény részére, mely feladatainak ellátásához szabadon 

használhatja azokat. A vagyon felett a rendelkezés jogát Lakitelek Nagyközség 

Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló rendelete alapján gyakorolja.   

  

Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:   

Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. A 

dolgozók felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.   

  

Az intézmény képviseletére jogosultak:   

Az intézmény külső képviseletét (sajtó előtt, fenntartó előtt, stb.) az intézmény vezetője,  
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valamint csak az általa megbízott személy láthatja el.  

  

A bölcsőde feladatai  

  

A bölcsőde a nevelő-gondozó munkáját a „Bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja”, a mindenkori módszertani utasítások, a „Bölcsődei nevelés –gondozás 

szakmai szabályai” és a legújabb kutatási eredmények, módszerek beépítésével végzi. A 

nevelő-gondozó munka helyi alapfeladatait, alapelveit és helyzeteit, a bölcsődei élet 

megszervezésének elvét a bölcsőde Szakmai Programja tartalmazza.   

 

A bölcsőde alaptevékenysége   

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 

XXXI. törvényben meghatározottak szerint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátást biztosító intézmény. Napos bölcsődei ellátás. Napközbeni ellátás nyújtása a 20 

hetet betöltött, három éven aluli gyermekek részére, a gyermekek gondozása-nevelése, 

harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével.   

A bölcsőde vállalkozási tevékenységet nem folytat.   

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretein belül 

ellátja a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt 

ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét. A bölcsőde feladata a három éven aluli 

gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az 

életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével. Bölcsődébe a gyermek, 20 hetes korától 

harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a 

gyermek a harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi 

vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai 

nevelését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének 

betöltését követő augusztus 31-ig.   

Gondoskodik a gyermekek intézményi étkeztetéséről.   

 

A sajátos nevelési igényű gyermek nevelése, gondozása  

A bölcsőde alaptevékenységként a 6 éven aluli speciális gondozást igénylő sajátos nevelési 

igényű gyermekek gondozását és nevelését is biztosítja. A sajátos nevelési igényű gyermek a 

bölcsődei gondozást legfeljebb a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-ig veheti 

igénybe. Az elhelyezés módja: teljes integráció, egy csoportban 1-2 sajátos nevelési igényű 

gyermek.  Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a bölcsőde a korai fejlesztés és  
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gondozás feladatait a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel látja el.  

  

A bölcsőde szervezeti felépítése  

  

A bölcsőde szervezeti felépítése biztosítja a zavartalan működést. Szakmailag kettő 

gondozási egységben valósul meg a nevelő-gondozó munka, de szervezetileg az ott 

dolgozók egy csoportot alkotnak.  

  

A bölcsőde engedélyezett dolgozói létszáma: 10 fő  

  

A bölcsődei nevelést-gondozást végző munkakörök   

Szakképesítést igénylő:   

 kisgyermeknevelő 8 fő, ebből 1 fő 

szakmai vezető  

 bölcsődei dajka 2 fő   

  

Vezető beosztású dolgozó  

  

Az intézményvezető  

Az intézmény élén a magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, aki egyben a 

lakiteleki bölcsőde vezetője is. Felel a bölcsődei nevelő-gondozó feladatainak 

szakszerű ellátásáért és összehangolásáért. Megbízza a bölcsőde szakmai vezetőjét.  

  

A szakmai vezető  

 a helyi adottságok figyelembevételével megszervezi a bölcsőde munkarendjét, a 

gyermekek napirendjét és a dolgozók munkaidő beosztását,   

 figyelemmel kíséri és segíti a gondozási egységek szakszerű működését,  

 előkészíti az intézmény Szakmai Programját, éves munkatervét, egyéb szabályzatait,   

 javaslatot tesz a tanulmányi szerződés kötéséről, túlmunka elrendeléséről, 

jutalmazásról, egyes személyi juttatásokról, fizetés nélküli szabadság 

engedélyezéséről,   

 figyelemmel kíséri és segíti a szakdolgozók képzését, továbbképzését,   

 javaslatot tesz férőhelyek fejlesztésére, szüneteltetésére, illetve megszüntetésére,   

 tanulmányozza és értékeli a szülők véleményét a bölcsőde működéséről,   

 kapcsolatot tart a Regionális Módszertani Bölcsődével, társintézményekkel, 

társadalmi szervezetekkel,   

 a csoport összetételét, életkori sajátosságait, a személyi állandóság elvét, a dolgozói 

ellátottságot figyelembe véve segíti a gyermekcsoportok kialakítását,  
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 együttműködik a bölcsőde orvosával, védőnőkkel, az élelmezésvezetővel. 

 kapcsolatot tart a szülőkkel,   

 figyelemmel kíséri a gondozottak és a dolgozók biztonságát, a felmerülő 

problémákról tájékoztatja az intézményvezetőt. 

 

A helyettesítés rendje   

A szakmai vezető hiányzása esetén, az intézményvezető a kisgyermeknevelők közül jelöl ki 

helyettest, aki korlátozott jogkörrel látja el a vezetői feladatokat.   

  

Az intézmény nem vezető beosztású dolgozói   

A magas szintű színvonalú nevelő – gondozó munka biztosítása érdekében a 

szakdolgozóknak a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendeletben meghatározott képzettséggel kell 

rendelkeznie és rendszeres továbbképzésen kell részt vennie.   

Az intézmény nem vezető beosztású dolgozóinak munkakörét, feladatait és felelősségét 

jogszabályok és a belső szabályzatok alapján, munkaköri leírásban közvetlen felettese 

határozza meg.   

  

A kisgyermeknevelő   

A szakmai vezető közvetlen irányításával dolgozik. Egészségügyi szempontból munkájába 

beépíti a bölcsődeorvos és más segítő szakember szakmai útmutatását. Az intézményvezető 

nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

A kisgyermeknevelő-gondozó a gyermekjóléti alapellátás keretében a bölcsődében ellátja a 

20 hetes–3 éves korú kisgyermekek nevelését-gondozását, a kisgyermek fejlesztése 

érdekében alkalmazza a pedagógiai, nevelési módszereket, figyelemmel kíséri a gyermekek 

pszichoszomatikus fejlődését. Kapcsolatot alakít ki a gyermeket nevelő családdal, 

együttműködik a szülőkkel és támogatja őket szülői szerepükben.   

A társintézményekkel való együttműködésben eredményes munkakapcsolatot alakít ki.  

Munkája során végzett főbb feladatok.   

 Végzi – a gyermek szükségleteit figyelembe vevő – gondozási, nevelési teendőket, 

figyelemmel kíséri és támogatja a gyermek testi és pszichés fejlődésének folyamatát.  

  Megtervezi, megszervezi a gyermek egészséges, tevékeny életmódját.   

 Felismeri az egészségestől eltérő, kóros állapotokra utaló tüneteket, közreműködik 

ezek szakszerű ellátásában, kezelésében.   

 Részt vesz a biztonságos és balesetmentes környezet kialakításában, a nevelő-

gondozó munka tárgyi feltételeinek megteremtésében.   

 Kapcsolatot tart és együttműködik a gyermekekkel, szülőkkel, valamint 

munkatársakkal.   

 Egészségnevelési/egészségügyi felvilágosító tevékenységet végez.   
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 Vezeti a nevelő-gondozó munkához kapcsolódó dokumentációt.  

  

  

A gyermekvédelmi felelős  

A gyermekvédelemmel megbízott kisgyermeknevelő, akit a szakmai vezető ajánlásával az 

intézményvezető bíz meg.   

Feladata:   

 ellátja a bölcsőde gyermekvédelmi feladatait,   

 gondoskodik a gyermeki jogok bölcsődén belül való érvényesülésének feltételeiről,   

 segítséget nyújt a rászoruló családoknak a pénzbeli és természetbeli családtámogatási 

ellátások igényléséhez,   

 rendszeresen kapcsolatot tart az óvoda gyermekvédelmi felelősével és a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival,   

 nyilvántartást vezet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekekről,   

 különösen figyelemmel kíséri a védelembe vett gyermekek családi körülményeit.  

  

A bölcsődeorvos   

Gyermekgyógyász vagy háziorvos tan szakvizsgával rendelkező orvos. Munkaideje havi 4 

óra/csoport.  A bölcsődeorvos a feladatellátásra kötött megállapodás szerint végzi a 

feladatát, mely meghatározza, hogy mely orvosi eszközt biztosítja a bölcsőde. Feladatai:   

 A bölcsődébe történő beszoktatás után részletes orvosi vizsgálat és az előzményi 

adatok összegyűjtése és feldolgozása.   

 A bölcsődébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgálata során negyedévenkénti 

gyakorisággal - a gyermekek fizikai, értelmi, érzelmi állapotának, illetve 

szocializációjának ellenőrzése, amelyhez felhasználja a saját és a kisgyermeknevelői 

dokumentációt.   

 A feltárt egészségügyi problémák kisgyermeknevelővel történő megbeszélése.   

 Baleset, betegség esetén elsősegélynyújtás, illetve a sürgős terápia megkezdése.   

 A házi patika összeállításának segítése.  

 Három napnál hosszabb hiányzás után a bölcsődébe visszatért gyermek egészségi 

állapotának ellenőrzése, figyelve az esetlegesen lezajlott betegségekre.   

 Krónikus betegségnél a speciális gyógyszerelés, diéta, gyógytorna figyelemmel 

kísérése.  

 A közösség védelmének érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése, a prevenció 

ellenőrzése (D-vitamin, fluor, levegőzés, stb.), a D-vitamin és a fluor profilaxis 

szülővel való egyeztetése.   

 Járványveszély esetén az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések 

megtétele.   

 Óvodába kerülés előtt az egészségi állapot felmérése, a törzslapon és az átjelentőn 

státusz rögzítése.   
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 A speciális és integrált csoportba járó fogyatékos gyermekeknél a bölcsődei felvétel 

előtt az egészségügyi alkalmasság megítélése.   

 A kisgyermeknevelőkkel és a szakmai vezetővel a gondozási-nevelési munka során 

felmerült összes egészségügyi probléma megbeszélése és a megoldási lehetőségek 

keresése.   

 A szakmai vezetővel közösen a bölcsőde higiénéjének, a tárgyi felszereltségnek, a 

dolgozók munkaalkalmasságának ellenőrzése.   

A bölcsődei munka irányítása 

Vezetői értekezlet:  

Az intézményvezető szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezető 

értekezletet tart, amelyen a szakmai vezető rendszeresen részt vesz. A vezetői értekezlet 

feladata tájékoztatás adása a bölcsőde munkájáról, valamint az aktuális és konkrét feladatok 

megbeszélése.   

Kisgyermeknevelői értekezlet:  

A szakmai vezető szükség szerint, de évente legalább három alkalommal kisgyermeknevelői 

értekezletet tart, melynek feladata a nevelő-gondozó munka tervezése, féléves és éves 

értékelése. Az értekezleten részt vesz az intézményvezető.   

Munkatársi értekezlet:  

Az intézményvezető szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal munkatársi 

értekezletet tart. Az értekezleten minden dolgozó köteles részt venni.  

A szakmai vezető szükség szerint munkatársi értekezletet tart, melyre meghívott az 

intézményvezető.   

  

A bölcsőde munkáját segítő testületek 

Szakmai munkaközösségek, 

munkacsoportok  

Az intézményben a pedagógusok és kisgyermeknevelők azonos szakmai érdeklődés, 

problémafelvetés mentén, önkéntes kezdeményezés alapján, szakmai munkaközösséget vagy 

munkacsoportot hozhatnak létre. A szakmai munkaközösség, munkacsoport munkájában 

részt vevő kisgyermeknevelő segít a bölcsőde szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében.   

 

Érdekképviseleti Fórum  

A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik, mely a gyermeki jogok védelmével, a 

szakmai program véleményezésével segíti a bölcsőde szakmai munkáját. Működésének főbb 

elemeit a bölcsőde Szakmai Programja tartalmazza.   

Az Érdekképviseleti Fórum a működését saját hatáskörben szabályozza.    
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A bölcsőde működésének főbb szabályai  

  

A bölcsőde munkavégzéssel kapcsolatos szabályai  

 

Munkarendre vonatkozó szabályok  

A gyermekcsoportban dolgozó kisgyermeknevelő heti munkaideje 4o óra, amiből a 

gyermekek között, csoportban eltöltendő napi 7 óra.   

A heti törvényes munkaidő fennmaradó részét felkészüléssel, dokumentációvezetéssel, 

családlátogatással, a napi találkozásokon túli kapcsolattartás a szülőkkel, egyéni 

konzultációval, szülőcsoportos beszélgetéssel, értekezleten, továbbképzésen való részvétellel 

kell eltölteni.   

 

Helyettesítés rendje  

A bölcsődében folyó munkát a dolgozók távolléte nem akadályozhatja. Azonos csoportban 

dolgozó kisgyermeknevelők egymást helyettesítik. Amennyiben egy gondozási egységben 

az egyik csoportból mindkét kisgyermeknevelő hiányzik, helyettesítésüket a gondozási 

egységben kell megszervezni. Technikai dolgozó hiányzása esetén a feladatkör a 

kisgyermeknevelők között kerül felosztásra. A helyettesítés megszervezése a szakmai vezető 

feladata.   

 

A munkavégzés teljesítése  

A bölcsődei dolgozó köteles a munkaköréhez tartozó munkát az elvárható szakértelemmel és 

pontossággal végezni. Munkahelyére köteles olyan időben megérkezni, hogy a csoportban 

való munkáját pontosan meg tudja kezdeni.   

 Köteles az adatvédelem biztosítását megtartani, nem közölhet illetéktelen személlyel olyan 

adatot, amely a munkakörével kapcsolatban jutott a tudomására és ezzel a munkáltatójára, az 

ott dolgozókra vagy a gyermekekre hátrányos következményekkel jár.   

A dolgozók munkájukat a részletes munkaköri leírás szerint végzik.  

  

A bölcsőde belső és külső kapcsolattartásának rendje  

A belső kapcsolattartás rendszeres formái az értekezletek, fórumok, stb., melyek konkrét 

időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.  

A bölcsőde az eredményes működés érdekében folyamatosan együttműködik szakmai 

szervezetekkel, társintézményekkel. Az együttműködés főbb formáit a Szakmai Program, a 

konkrét időpontokat az éves terv tartalmazza.  
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Bölcsőde nyitvatartási rendje  

A gyermekek fogadása   

A bölcsőde hétfőtől péntekig tartó öt napos munkarenddel, egész évben folyamatosan 

működik.   

  

A nyitvatartási idő:     6.30 órától - 17 óráig.   napi 10,5 óra  

A gyermekek felügyeletéről a nyitvatartási idő alatt kisgyermeknevelő gondoskodik, 

munkáját munkaköri leírás alapján végzi.  

Az intézmény nyitvatartási idején belül az intézménybe járó gyermekek hozzátartozói, csak 

a szakmai vezető tudtával és engedélyével tartózkodhatnak az intézményben, ill. az 

intézmény kertjében.   

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést a szakmai vezető 

engedélyezi.  A bölcsődei nevelési év szeptember 01-től a következő év 

augusztus 31-ig tart.  

Évközi szünetek:   

Nyári nagytakarítási szünet időtartama 2 hét, a szülők tájékoztatása február 15-ig 

megtörténik. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.   

A decemberi ünnepek közötti időben fenntartói jóváhagyással a bölcsőde zárva tart, a szülők 

tájékoztatása október 15-ig megtörténik.  

  

A gyermekek intézménybe való felvételének rendje  

Bölcsődei felvételi szabályok  

A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a szülő, a szülői felügyeletet gyakorló személy, 

kezdeményezheti a szülő hozzájárulásával:   

 a védőnő, a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,   

 a szociális, illetve családgondozó,   

 a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, 

 a gyámhatóság is.   

Felvételi kérelem feltétele továbbá,   

- hogy a család az intézmény körzetében – Lakitelek - bejelentett állandó lakcímmel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával igazolni tudja.  

A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de gyerekek nagyobb csoportban történő 

beíratására tavasszal kerül sor.    

 A beiratkozás minden év április 25 – május 15 közötti időben történik. Ekkor azon 

szülők gyermekeinek jelentkezését várjuk, akik szeptembertől szeretnék megkezdeni 

a beszoktatást. A felvétel eredményéről legkésőbb június 15-ig értesítjük a szülőket.  
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Beiratkozáskor a gyermek felvételét az erre rendszeresített, szülő által kitöltött felvételi 

kérelem benyújtásával lehet kérni.  

  

Bemutatandó okmányok:  

- a gyermek anyakönyvi kivonata,  

- a gyermek és szülők lakcímét igazoló okmány,  

- a TAJ kártya,  

- szakértői bizottsági vélemény.  

A felvételt nyert gyermekek számára, ha nem kezdik meg a megbeszélt időpontban a 

beszoktatást, 2 hétig tartjuk fenn a helyet, utána a szülőknek újra be kell, hogy írassák a 

gyermeket.   

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói 

valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni ellátását. A 

gyermekvédelmi törvény az általános rendelkezések mellett kimondja, hogy a felvételi 

eljárás során előnyben kell részesíteni azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok 

miatt az egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.  

  

Túljelentkezés esetén felvételkor előnyben részesülhet az a gyermek:  

 aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és szülője vagy más 

törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb  

jogviszonyban áll,   

 akinek családjában az egy főre eső nettó jövedelem alacsony,   

 akit egyedülálló szülő nevel, mely tényt a szülő hitelt érdemlően igazolni tud,   

 akinek családjában három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek,   

 aki árva, vagy félárva, illetve – a szülő vagy szülők elhalálozása miatt – gyámság alatt 

áll,   

 akinek bölcsődei felvételét a gyermek egészségügyi problémája indokolja, amit a 

szülő házi gyermekorvosi vagy szakorvosi igazolással bizonyítani tud,   

 akinek tekintetében a körzeti védőnő, a gyermekjóléti szolgálat vagy a házi 

gyermekorvos a gyermek, illetve a család helyzetére tekintettel méltányossági 

elbírálást javasol.   

 akinek egyik szülője munkaképtelen.  

  

Kérelmek elbírálása, döntés felvételről  

A kérelmekről, illetve a felvételről, a meghatározott felvételi sorrend figyelembevételével az 

intézményvezető, a szükséges dokumentumok teljes körű benyújtásától számított 15 

munkanapon belül dönt, aminek eredményéről haladéktalanul írásban értesíti a 

szülőt/törvényes képviselőt.   

Az intézményvezető döntése ellen – annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül –  
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kifogással lehet élni, melyet Lakitelek Nagyközség Polgármesteréhez címezve az intézmény 

vezetőjéhez kell benyújtani.   

Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy a gyermeket 

várólistára kell venni. Üresedés esetén, a listán szereplő gyermek törvényes képviselőjét 

haladéktalanul értesíteni kell.   

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel 

megállapodást köt.   

A beiratkozást követően a bölcsődei ellátás megkezdése előtt a szülő/törvényes képviselő 

köteles benyújtani a bölcsődeorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota 

alapján bölcsődében gondozható.  

  

A gyermekek a bölcsődei felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesznek részt.  

Amennyiben a bölcsőde rendelkezik szabad férőhellyel, más településen élő gyermek is 

felvehető.  A bölcsőde a szabad férőhelyein biztosítja az időszakos gyermekfelügyeletet, 

melynek térítési díját a fenntartó állapítja meg.   

A bölcsődei ellátásra jogosultak köre   

 A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, akinek szülei, nevelői, gondozói – 

munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, vagy egyéb ok miatt – a napközbeni ellátásáról nem tudnak 

gondoskodni.   

 A bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától harmadik – fogyatékos gyermek az ötödik 

– életévének betöltéséig, speciális esetben azon év december 31-ig vehető fel, 

amelyben a gyermek a harmadik – fogyatékos gyermek az ötödik – életévét betölti.   

 Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje 

alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa 

nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig.   

 A gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a jegyző a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a gyermeket védelembe vette, és 

kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a bölcsődei ellátást.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  

Ha a gyermek korai habilitációjának és rehabilitációjának feltételei biztosíthatók, a 

bölcsődébe fogyatékos gyermek is ellátható szakértői bizottság kezdeményezésére, ha 

nem veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét. A gyermek ellátása érdekében 

együttműködünk a gyermek korai fejlesztését és gondozását, vagy a fejlesztő nevelését 

ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. A sajátos nevelési 

igényű gyermek bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelési 

igényét megállapították.  A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben,  
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gondozásban legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely 

évben a hatodik életévét betölti. Sajátos nevelési igényű gyermeket bölcsődébe 

próbaidővel lehet felvenni, melynek legrövidebb időtartama egy hónap. A próbaidő 

letelte után a gyermekkel közvetlenül foglalkozó, a bölcsőde orvosából, 

gyógypedagógusából, kisgyermeknevelőjéből és vezetőjéből álló szakmai csoport 

véleményének figyelembevételével kell dönteni a gyermek további neveléséről, 

gondozásáról. A gyermekek állapotától függően kell meghatározni az egy 

kisgyermeknevelő által ellátható gyermeklétszámot, ez azonban kisgyermek nevelőnként 

kettő gyermeknél több nem lehet.   

  

 A gyermekek csoportba sorolása  

Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható. A bölcsődei 

csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek 

nevelhető, gondozható. A sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban 

legfeljebb 10, a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó bölcsődei csoportban 

legfeljebb 6 gyermek nevelhető, gondozható.  

  

A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik ha  

 

 ha a megszüntetést a szülő kéri,  

 ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg 

a többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt (magatartászavar 

megállapítása előtt kikéri más szakember- pszichológus, gondozónő, 

gyógypedagógus véleményét is), 

 ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a 

házirendet, 

  ha a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg,  

  ha a gyermek óvodai felvételt nyert.  

  

 A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó szabályok  

Ha a gyermek a bölcsődei ellátásban nem vesz részt, a szülőnek a mulasztást igazolnia kell. 

Azon a napon, amikor megbetegszik a gyermek, a részére biztosított étel az étkezés 

időpontjában elvihető. Ha a szülő a hiányzást megelőző munkanapon 10 óráig tájékoztatja az 

intézményt, hogy a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja bölcsődébe hozni, akkor a 

következő napi térítési díjat nem kell kifizetni. A be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a 

térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.   

Szintén az előző munkanapon 10 óráig kell jelezni, ha hiányzás után a gyermek a bölcsődébe  
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visszajön.   

  

A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok   

Szülők tájékoztatása   

Étkezési és gondozási térítési díjak egy napra jutó összegéről a szülőket a hirdetőtáblán 

elhelyezett értesítéssel kell tájékoztatni, valamint a fizetendő térítési díj összegéről az 

intézményvezető az ellátás igénybevételét megelőzően – Gyvt.148.§(3)a, - külön értesítőben 

tájékoztatja a szülőket, mely tartalmazza a térítési díj megállapítására vonatkozó hatályos 

szabályokat is.   

Étkezési és gondozási térítési díj fizetési kedvezmények mértékét és igénybevételük módját 

Lakitelek Önkormányzat rendeletben szabályozza és annak tartalmáról az intézmény 

megfelelő módon tájékoztatja a szülőket.   

 A bölcsődében 328/2011.(XII.29.) Korm. Rend. alapján bevezetett gondozási személyi 

térítési díjat Lakitelek Képviselő Testülete határozza meg. A bölcsődei gondozás térítési 

díját az ellátott nem köteles megfizetni azon időszak vonatkozásában, mely időszak alatt a 

bölcsőde a fenntartó külön rendelkezése alapján tart zárva, illetve azon időszakra, amikor a 

hiányzás igazolt hiányzásnak minősül. Igazolt hiányzásnak minősül, ha a szülő a gyermeke 

betegségéről orvosi igazolást mutat be.  

  

A nevelő-gondozó munka ellenőrzése, értékelése   

A belső ellenőrzés     

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó tevékenység 

hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területeken kell és szükséges 

erősíteni a dolgozók munkáját, milyen területeken kell a rendelkezésre álló felszereléseket 

felújítani, korszerűsíteni, ill. bővíteni. A belső ellenőrzési feladatokat a szakmai vezető és az 

intézményvezető végzi éves Ellenőrzési terv alapján.  

 

Belső értékelés   

Az év során a szakmai vezető valamennyi dolgozó munkáját értékeli legalább egy 

alkalommal. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett kisgyermeknevelővel ismertetni kell.  Az 

ellenőrzés és az értékelés tapasztalatait átfogó jellemzést értekezlet alkalmával ismertetni 

kell.   

 

Panaszkezelési eljárás   

Az intézmény vezetője és dolgozói előre meghatározott, előzetes telefonos vagy írásos 

egyeztetés alapján fogadóórákat tarthatnak. Az intézményvezető köteles a hozzá szóban  
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vagy írásban érkezett panaszokat illetékességből kivizsgálni, vagy illetékesség hiányában a 

megfelelő szerveknek továbbítani. (Érdekképviseleti Fórum.) Az írásban benyújtott 

panaszokat az intézmény ügyirat kezelési szabályzatának megfelelően iktatni kell, ezekre – 

illetékesség esetén – az intézményvezető, vagy az általa megbízott intézményi dolgozó, 

illetve Érdekképviseleti Fórum köteles 30 napon belül írásban válaszolni.   

  

A kapcsolatok rendszere, formája és módja  

Bölcsőde és óvoda kapcsolata   

A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös 

érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, 

ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válhat.   

A bölcsőde és a szülők közötti kapcsolat   

A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban meghatározott eseteken túl a 

Házirend és a Szakmai Program szabályozza.   

Egyéb kapcsolatok   

A bölcsőde szakmai vezetője közreműködik a bölcsődés gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése érdekében, a segítő egyesületekkel, szervekkel, 

intézményekkel. A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív 

kapcsolatokat kell kialakítani mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok 

kapcsolatba kerülhetnek. Többek között: Védőnői Szolgálat, Gyermekorvosi Szolgálat, 

lakiteleki székhelyű Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Gyámhatóság.  

A szakmai vezető kapcsolatot tart minden egyéb szociális, illetve a szakmai szolgáltatások 

ellátására létrehozott intézményekkel, Szakértői Bizottságokkal, szociális előadókkal, a 

Szociális Bizottsággal, az egyházak képviselőivel, az egészségügyi ellátást biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval. A bölcsődét a szakmai szervezetekben a szakmai vezető 

képviseli.  

 

Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása   

  

Hagyományok, ünnepek, rendezvények a bölcsődénkben  

A bölcsődében az ünnepek többségét zárt körben szervezzük, a gyermekek napirendjébe 

illesztve.  

 

Zárt körben megünnepeljük   

- a Mikulást,   
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- karácsonyi ünnepséget,   

- farsangot,   

- március 15.-t,  

- húsvétot,   

- a gyermekek születésnapját, névnapját,  

- gyermeknapot.  

A szülőkkel való kapcsolattartás szempontjából jelentős az  

- Anyák napja,  

- bölcsődei búcsúztató.  

Az ünnepségeinken gyakran szerepelnek volt bölcsődéseink, akik már óvodások.   

A bölcsődei megemlékezések, ünnepek időpontját, módját és az ezzel kapcsolatos 

feladatokat az éves munkaterv tartalmazza.   

  

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

 Egészségügyi szabályok:  

 Az intézménybe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az 

intézménybe járó orvos és védőnő látja el.   

 Betegségre gyanús, lázas gyermeket az intézménybe bevinni nem szabad. A 

napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni és a szülőt a lehető 

leggyorsabban köteles értesíteni a kisgyermeknevelő.  A bölcsődében észlelt 

tüneteket jelzőlapon rögzíti, majd a szülőnek átadva a gyermek orvosi ellátása során, 

ugyanezen a lapon rögzíti a gyermekorvos a kisgyermek közösségbe vihető 

időpontját. 

 Az intézmény működtetése során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által meghatározott szabályokat szigorúan 

be kell tartani.   

- fertőtlenítés,   

- takarítás,   

- mosogatás,  -  ételminta vétel, stb.   

 A bölcsődei feladatot ellátó szervezeti egység tekintetében a Bács-Kiskun Megyei  

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakfelügyeleti jogkörének 

gyakorlását biztosítani kell.   

 A bölcsőde tálaló konyhájába csak érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező 

személy léphet be.   

 Az intézmény területén és annak 5 méteres körzetében dohányozni tilos.  

  

Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok   

 Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó kisgyermeknevelő kötelessége az 

elsősegélynyújtás.   
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 Ha a balesetet vagy veszélyforrást bármely dolgozó észleli, köteles azonnal 

intézkedni, a veszélyforrásra pedig azonnal a vezető vagy helyettese figyelmét 

felhívni.   

 Jelentősebb testi sérülés / fejsérülés, ficam, törés, vágott, - szakított bőrseb stb. / 

esetén minél előbb, megfelelő orvosi ellátó helyre kell vinnie a gyermeket a 

kisgyermeknevelőnek.   

 A balesetről és a kezelés tényéről, helyéről a kisgyermeknevelőnek, vagy a szakmai 

vezetőnek értesítenie kell a szülőt.   

  

Gyermekbalesetek esetére vonatkozó dokumentáció, jelentés   

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ennek során kell feltárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési 

gondokat.   

Súlyos balesetet telefonon, vagy személyesen azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre álló 

adatok közlésével az önkormányzat jegyzőjének. Az esetek kivizsgálásához legalább 

középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt be kell vonni.  

  

A dolgozók egészségügyi ellátása   

Az intézmény dolgozóinak rendszeres egészségügyi felügyeletéről és ellátásáról az 

intézmény foglalkozás-egészségügyi üzemorvosa gondoskodik.  

  

 

Munkavégzésre vonatkozó szabályok, rendkívüli események   

  

Rendkívüli esemény, (természeti katasztrófák), bombariadó esetén a Tűzriadó Tervben 

meghatározottak szerint a gyermekek elhagyják az épületet a kisgyermeknevelők 

vezetésével. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést 

vezető hatóság információja alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén az 

intézkedéssel megbízott személy dönt. A szakmai vezető a tűzrendészeket és a rendőrséget, 

ill. szükség esetén a mentőket haladéktalanul értesíti, amennyiben nem elérhető, akkor az, 

aki telefon közelben tartózkodik.  A rendkívüli esemény kapcsán az intézményvezető 

intézkedik, akadályoztatása esetén az intézményi SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési 

rend szerint kell eljárni. A rendkívüli eseményről, ill. bombariadóról hozott intézkedésekről 

az intézményvezető rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. Az intézmény minden 

alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni.   

A munkavégzésre és rendkívüli eseményekre vonatkozó szabályozást az alábbi 

dokumentumok tartalmazzák.   
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- A Munkabiztonsági és Foglalkozás Egészségügyi Szabályzat   

- Tűzvédelmi Szabályzat   

 

Reklámtevékenység szabályai   

  

A bölcsődében tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 

egészséges életmóddal (korszerű táplálkozás, testedzés), a környezetvédelemmel (szelektív 

szemétgyűjtés, természetvédelem, stb.), a társadalmi, közéleti tevékenységgel, ill. kulturális 

tevékenységgel (színház, kulturális események, stb.) függ össze.  

 

  

Tájékoztatás a bölcsődei dokumentumokról   

 A Szakmai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend a bölcsőde nevelői 

szobájában és a szülőknek szóló faliújságon megtalálhatók, a szakmai vezetőtől elkérhetők.  

  

Ügyintézés, ügyvitel  

 A gondozási ügyvitelt a vonatkozó jogszabályok szerint ellátja:   

 az intézmény vezetője, szakmai vezetője   

 kisgyermeknevelők   

 bölcsőde orvosa   

 

A bölcsőde dokumentumai  

Szakmai működés dokumentumai: 

A Bölcsődei Nevelés Országos Alapprogramja  

Bölcsőde Szakmai Programja  

Bölcsőde éves munkaterve    

Bölcsődei csoport dokumentuma: 

Csoportnapló  

Napirend  

Gondozási, ültetési, altatási rend  

Gyermek egyéni fejlődésének dokumentumai:  

Szülői kérdőív  

Egyéni fejlődési napló   

Családlátogatás tapasztalatai  

Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap, fejlődési lappal 

együtt 
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Üzenő füzet  

Egyéb dokumentumok:  

            Bölcsődei napi jelenlét kimutatása  

Gyermekétkezés jelentése   

Felvételi könyv 

Jelzőlap     

Nyilvántartások  

Gyermekek felvételéről, adatairól   

Befizetett térítési díjakról   

  

 

Záró rendelkezések  

  

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, a bölcsőde valamennyi 

alkalmazottjának elfogadásával, a Szülői Szervezet képviselet véleményezése után a 

fenntartó egyetértésével lehetséges.  

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni azokkal, akik 

kapcsolatba kerülnek a bölcsődével és meghatározott körben használják helyiségeit.  

  

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása a bölcsőde 

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói 

jogkörében intézkedhet.   

A Szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti:  

 a fenntartó  

 a nevelőtestület  

 az intézményvezető  

 a szülői képviselet  

  

A Szervezeti és Működési Szabályzat szülőket érintő kérdéseiről a szülők teljes körét is 

tájékoztatni kell. Tájékoztatás formája: dokumentált csoportos szülői értekezlet, újság, 

honlap valamelyike.  

 A jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat egy példányát az irattárban, a nevelői 

szobában hozzáférhető helyen kell elhelyezni.  

 A Szervezeti és Működési Szabályzat Lakitelek Önkormányzata jóváhagyásával 

visszavonásig érvényes.  

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

2018. szeptember 01-től hatályos szabályzat.  


