Bölcsődénkről
A bölcsőde fenntartója: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, 6775. Kiszombor,
Nagyszentmiklósi u 8, telefonszáma: 06/62 525-090
A szolgáltató intézmény neve: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, 6775
Kiszombor, Óbébai u. 11.
A bölcsőde ellátási területe: Csongrád-Csanád megye
A bölcsőde férőhelyszáma: 40 fő
A bölcsőde címe: 6775, Kiszombor, Rákóczi u. 8.
A bölcsőde vezetője: Pópityné Hegyes Szilvia
A bölcsőde elérhetőségei: Telefon: 62/297-070, E-mail: kz.bolcsode@gmail.com

A bölcsőde nyitva tartása: A bölcsőde napi nyitvatartási idejét a fenntartó szabályozza,
figyelembe véve a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek munkakezdését, a munkaidő végét,
valamint a bölcsődéből a munkahelyre való eljutáshoz, illetve a visszaúthoz szükséges időt.
Bölcsődénk napi nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 6.00 órától–17.00 óráig tart. A
gyermekekkel a napi nyitvatartási idő teljes tartama alatt szakképzett kisgyermeknevelő
foglalkozik. Zárva tart bölcsődénk a hivatalos munkaszüneti napokon, ünnepnapokon. Április
21. (Bölcsődék Napja) nevelés–gondozás nélküli munkanap. A nyári zárva tartást a fenntartó
szabályozza, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 43.§ (4) bekezdése alapján, mely minden év február 15-ig kihirdetésre kerül a szülők
felé.

A bölcsődei szolgáltatásunk célja, feladatai:
Bölcsődénk a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
nevelését-gondozását

biztosító

intézmény.

Olyan

szolgáltató

intézmény,

amely

alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekeknek, biztosítja a gyermekek
szakszerű felügyeletét, nevelését, gondozását, étkeztetését, segítve ezzel a szülők

munkavégzését, képzésen való részvételét, munkavállalási esélyeik növelését, a családok
életminőségének javítását.
Fontosnak tartjuk, hogy a bölcsőde és a család kapcsolata a kölcsönös bizalomra épüljön.
Ennek elérése érdekében a szülők betekintést nyerhetnek a bölcsőde mindennapi életébe.
Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van az egyéni bánásmódhoz, és ahhoz, hogy
szeretettel és figyelemmel kísérve fejlődhessen. Mindennapjaink tervezésénél célunk a
gyermekek vidám, nyitott, kiegyensúlyozott, játékban elmélyülő, kreatív, önbizalommal
rendelkező személyiséggé érése.
Az ellátás igénybevételének módja
A gyermek bölcsődei felvétele történhet a szülő kérésére, a gyermek háziorvosának,
védőnőjének javaslatára és a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére. A bölcsődébe való
beíratás minden év áprilisának harmadik hetében (13 órától 17 óráig) történik, azonban igény
esetén év közben is van rá lehetőség. A jelentkezés rögzítése a „Nyilvántartás a gyermekek
napközbeni ellátásában részesülő személyekről” elnevezésű nyomtatványban az alábbi
igazolások alapján történik:
● A szülő és a gyermeke lakcím kártyája
● A gyermek egészségügyi könyve
● A szülők munkáltatóinak igazolása vagy szándék a foglalkoztatásról, vagy a szülő
nyilatkozata, hogy a közeljövőben munkába fog állni
● A családi pótlékról határozat másolata, ha a szülő egyedülálló
● Házi gyermekorvos igazolása, hogy egészségi állapota alapján a gyermek bölcsődében
gondozható
● Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül, az erről szóló
határozat
● Tartós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény másolata
● Ha védőnő vagy háziorvos vagy a család és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a
gyermek felvételét, szükséges az ő írásbeli javaslatuk.

Magunkról :
Kiszombor Nagyközség bölcsődéje a község központjától kb. 2000 méterre helyezkedik el,
csendes, nyugodt környezetben. 40 férőhelyes bölcsődénk részben új épületben működik,

melyet Kiszombor Nagyközség Önkormányzata pályázati úton, és önerőből építtetett meg
2019 évben. A bölcsőde kiszolgáló helyiségei (raktárak, konyha, mosoda…) korszerűen
felújított, a gyermekek által használt rész teljesen új építésű, modern és korszerű. Mindhárom
csoportszobánk (Katica, Pillangó és Napsugár) légkondicionált, tágas és világos. A
csoportszobákban a gyermekek életkorának megfelelően kialakított játéksarkok önfeledt
játéktevékenységet biztosítanak a nap folyamán.

Épületünkben kialakításra került egy tornaszoba is, ahol rossz idő esetén a gyerekek
különböző mozgásfejlesztő eszközök segítségével tudják kielégíteni mozgásigényüket.

A csoportszobákhoz tartozó átadókban és fürdőszobákban külön jellel ellátott öltözőszekrény,
törölközőtartó, pelenkázó áll a gyermekek rendelkezésére.

A csoportszobákhoz árnyékoló szerkezettel ellátott teraszok kapcsolódnak, melyeken
keresztül a gyermekek a tágas, fás, füves udvarra juthatnak.

Az

udvaron

homokozók,

mászókák,

játszóházak,

párakapuk

állnak

a

gyerekek

rendelkezésére. Udvarunk méretének köszönhetően lehetőségünk van mezítlábas ösvény,
virágos, veteményes és gyógynövénykert kialakítására is.
A bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít a gyermekek számára. Jól felszerelt, korszerű,
modern konyhatechnológiai eljárások alkalmazásával, szakképzett élelmezésvezető által
tervezett étlap alapján, saját főzőkonyhánkban szakképzett szakácsnő készíti az ételt. Külön,
az életkornak megfelelő étrendet biztosítunk a csecsemők és a kisgyermekek részére.
Az étlapot a szülők által jól látható helyen helyezzük el, hogy az otthoni táplálást ehhez tudják
igazítani. Kiemelten fontosnak tartjuk a jó minőségű gyermekélelmezést, amelyet napi
rendszerességgel, és minden részletére kiterjedően ellenőriz a bölcsődevezető, és a bölcsőde
orvosa. Bölcsődénkben HACCP minőség biztosítási rendszer működik, amely szabályozza
diétára szoruló gyermekek ellátását is.

Mit nyújtunk a szülőknek?
Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy együttműködő, harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki
a családokkal, segítsük egymást a gyermek nevelésében. A bölcsődei nevelés sikeressége a
családdal való jó kapcsolatain múlik. Alapja a kölcsönös bizalom, hiszen ebben a
kapcsolatban egyenrangú partnerek vagyunk, és a közös cél a gyermek harmonikus fejlődése
Ennek teljesüléséhez kínáljuk az alábbi lehetőségeket:
•

A kisgyermek beszoktatását megelőző családlátogatást

•

Szülői értekezleteket

•

A szülővel történő fokozatos és kíméletes beszoktatást

•

Napi beszélgetéseket a szülővel

•

Egyéni beszélgetéseket

•

Családi-füzetet, amely egy örök emlék a kisgyermek bölcsődés koráról

•

Családi délutánok ünnepekhez és jeles napokhoz kapcsolódóan

