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Egyesület küldetése 

 
 

Pedagógiai ars poeticánk: 

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket  

közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját felfogóképességét használja.  

Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt 

mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket 

közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a 

keresők útjára kell vezetnünk.  

/Rudolf Steiner/ 

 

 Egyesületünk a 2008-ban alapított   
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A családi napközik minőségpolitikája 
 

 Az Apraja Falva Közhasznú Egyesületünk fő feladatunknak tekintjük a helyi és környékbeli családok 1 éves-14 éves gyermekeinek napközbeni ellátásán, 

gondozásán túl, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus 

személyiségfejlesztését. 

 

 A gyermekeknek olyan nevelési feltételeket kívánunk létrehozni, amely befogadó, tiszteli a kisgyermekek teljes emberi méltóságát és a felnőttekkel, - 

más minőségű - de egyenrangú szellemi szabadságuk, és egyéniségük kibontakozását.  

 Harmonikus működésünkhöz, az ellátások, szolgáltatások során szem előtt tartjuk a gyermekek érdekeit, ezen kívül figyelembe vesszük a szülők 

igényeit, valamint az ellátó intézmények képességét és reális lehetőségeit a szolgáltatásnyújtásban.  
 

Gyermeki-, személyiségi jogok és adatvédelem 
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 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik, melyek betartatásáért a családi napközi fenntartója a 

felelős. A gyermek-, és szülői jogok figyelembevételével a szolgáltatást nyújtó intézmény ide vonatkozó részeit figyelembe véve szerződéses megállapodást köt 

az intézmény a gyermekek szüleivel. A nem szabályzott kérdésekben a Ptk. alapelvei az irányadóak. 

 1992. évi LXIII. törvény, amely a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezések meghatározóak az intézmény 

működése során. 

 A családi napközit fenntartó egyesület alkalmazásában álló munkavállalókat a vállalt kötelességek mellett jogok illetik meg, melyeket a fenntartóval 

kötött munkaszerződés (melléklete a munkaköri leírás) rögzíti. A nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve és a Ptk. ide vonatkozó részei 

érvényesek. 

 

 

Helyi igények felmérése 

 
 A családi napközik szervezése előtt tájékozódtunk Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetében.  

A városban Két bölcsőde működik,  Ezeken kívül,még két családi napközi működik városunkban 1-1 csoportal. Az önkormányzattal is felvettük a kapcsolatot, ahol 

az alpolgármester úrral történő megbeszélésünkön azt a felvilágosítást kaptuk, hogy még mindig szükség lenne bölcsődei helyekre. Ennek ellenére a családi 

napközik nyitását nem elsősorban ez a tény motiválta, sokkal inkább az, hogy egy másfajta minőségű gondozás, nevelés oktatás alapjait rakjuk le, szem előtt 

tartva a jövőt is: 2001-ben nyitottuk a legelső családi napközinket a Mini Manó csanát ami 2008-ban már nem tudott helyet biztosítani több gyermeknek. Akkor 

jött az elhatározás hogy alapítunk egy egyesületet hogy még több napközit tudjunk nyitni a Kiskunfélegyházi gyermekek részére 2009 januárjában nyitottuk 

meg a Móka Miki családi napközit,az követte 2009-ben a Tiszaalpári Eperke Családi napközi amit már az önkormányzat kérésére nyitottuk mert nem volt 

bölcsődei ellátás a kistérségben,következő évben 2010ben még két csanát nyitottunk egyet Kiskunfélegyházán a Katica házat és Városföldön a Pumukli Családi 

napközit ahol szintén szükség volt a férőhelyre így ellátási szerződést kötöttunk az önkormányzattal. 

  

 A szülőkkel való beszélgetések a felmerült igényekkel együtt azt mutatták, hogy elsősorban a bölcsődés korú gyerekek ellátása nem megoldott, ezért ilyen 

kicsi gyerekekre számítunk. Az iskolás korosztályt tanulószoba jelleggel fogjuk tudni fogadni délutánonként, viszonylag alacsony létszámmal (max. 1-2 fő).                                                                                

 Családi napközieink szülő helyettesítési funkciót tölt be, a szülőt a nevelésben elsődleges szereplőnek tartjuk, a családi napközink pedig 

együttműködő partner ebben. Ilyen módon támogatjuk a munkavállalásra kényszerülő szülőt, családi segítség, stb. hiányában szenvedő szülőt, illetve a saját 

személyiségfejlődését családon kívüli tevékenységgel biztosítani kívánó felnőttet.  
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Családi napközieink olyan intézményeket hozott létre, ahol a gondozó figyelmes, szeretetteljes együttélést vállal a gyermekekkel. Biztosítja számukra az 

egészséges tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezetet. 

 

A családi napközi bemutatása 

 
  Az adott kor szellemének sajátosságai és a helyi viszonyok behatárolt lehetőségei nagymértékben befolyásolják a vidéken, a civil szférából induló 

családi napközik nyitási feltételeit, de megfelelő indíttatással és hozzáállással szerényebb lehetőségek közepette is képesek működni, mint más, anyagilag és 

lehetőségekben gazdagabb régiókban. 

 Mindezen nehézségek és a felelősségteljes munka ellenére a gyermekekkel való foglalatosság az egyik leghálásabb hivatások közé tartozik. Hivatás, 

mivel nem elsősorban az anyagi megfontolások kell, hogy vezessenek bennünket akkor, amikor egy családi napközi, óvoda, vagy akár iskola alapításába fogunk 

bele. A munkáért járó anyagi haszon csak amolyan „mellékes pluszként” jelenik meg az intézmények működése során, amennyiben megfelelő lelkülettel végezzük a 

gyerekekkel való áldozatos munkát. Az igazi fizetség az kell, hogy legyen, amely a gyerekek örömében, fejlődésében, a szülők megelégedettségében, a 

társadalomra nézve a hasznosságban mérhető le. 

 

 A napközik bekerített és mindegyikben az elhelyezett rögzített mozgásfejlesztő eszközök, játékok telepítésénél a játszótéri eszközök biztonságáról 

szóló 78 /2003.(XI.27.) GKM rendeletben leírtak szerint jártak el. 

 

  

A családi napközi szolgáltatás nyujtói 

 

 Egy családi napközi öt gyermek gondozását végzi egy szolgáltatás nyújtóval vagy hét gyermeket plusz egy segítővel, és egy helyettessel, 

Napközijeinkben minden szolgáltatás nyújtó szakképzett csecsemő és kisgyermek nevelő .  A saját családban, a gyerekek mellett szerzett tapasztalatok 

rendkívül nagy segítséget jelentenek a családi napköziben végzett gondozói-nevelői munka során.  

Mindnyájan elvégezték a családi napközi működtetéséhez szükséges tanfolyamot, az előírt orvosi vizsgálatokon átestek, az idevonatkozó törvényekben, 

rendeletekben előírt feltételeknek megfelelnek. 

 

 

Az élelmezésről 
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 Szolgáltatásaink közé tartozik a rendszeres étkeztetés. Az egész napos ellátásban részesülők napi három-, ill. négyszeri élelmezést biztosítunk, melyen 

belül a reggeliről, a tízórairól és az uzsonnáról magunk gondoskodunk helyben, a lakás konyhájában. Az ebédet közétkeztetés keretében oldjuk meg. 

Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. Mindegyik korosztálynak az életkori sajátosságait figyelembe véve 

állítjuk össze az étkezését. A konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és betartjuk. 

 

 

 

 

                     Gyermekfelügyelet az alapellátáson túl 
 

 A családi napközi nyitvatartási idején túl  időszakos gyermekfelügyeletet is biztosítunk az arra igényt tartó családok 1-14 éves korú gyermekeinek. 

Különösen azokban az időszakokban, amikor a bölcsődei, óvodai, iskolai napközi nem működik, vagy azok nyitvatartási idejében, illetőleg azon túl igény jelentkezik 

a gyermekek felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására, továbbá amikor nincs tanítás az iskolákban.  

 Ezen foglakozások keretében a szülőknek lehetősége nyílik arra is, hogy betekintést nyerjenek a Egyesület és csanáink életébe, egybekötve a gyermek 

szabadidejének hasznos eltöltésével. 

 Az alapellátáson túli szolgáltatást a családi napköziben dolgozók szervezik és végzik, kiegészítve ezt külsős, megbízott pedagógusokkal, akik a 

hivatásukhoz, szakukhoz megfelelő szabadidős programokban (például előadások is) segítik az itt folyó munkát. 

 Nyitva tartás 

 Családi napközink az év minden napján – a szombat és vasárnapokat leszámítva – nyitva tart, kivétel az államilag megjelölt munkaszüneti napokat, illetve a 

szülőkkel való előzetes egyeztetés alapján (a szabadságolások idejére) további szüneteket lehet bevezetni. 

 
A családi napközik nevelésének alapelvei 

A Családi Napközik a gyerekben működő természetes erőket támogatja, úgy, hogy a gyerek szabadon tudja azokat alkalmazni, fejleszteni. Ez szeretetteljes, 

meleg légkört kíván, amely biztosítja a megfelelő fizikai és pszichés környezetet, s kizárja a zavaró és erőszakos befolyásokat. 

Óvni kívánja a gyerek fejlődő belső világát, fokozatos érlelődését segíti elő: ott ajánl segítséget, ahol a gyerek éppen tart, és megvárja, hogy a gyerek önállóan 

találja meg a következő lépését.  

Elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget nyújt: A nevelő törekszik megérteni a gyerek világát, s tiszteli alakuló világképét. 

Ez a nevelés lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerek saját útját a megfelelő módon találja meg, s ezen egyre önállóbban járjon.  
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A kisgyerek érzékleteiben él. Minden, ami a környezetében történik, akarva-akaratlanul hatást fejt ki rá. A látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás benyomásai 

töltik ki belső világát, ezek irányítják és vezetik tapasztaló, megismerő tevékenységében. Ezen túlmenően természetesen a „többi” érzéklet, mint például a nagy 

fontosságú egyensúly-érzékelés, vagy a saját mozgásokat visszajelző kinesztetikus érzékelés. 

Az első években még nagyon közel áll egymáshoz a testi és a lelki fejlődés, és így számos kölcsönhatás figyelhető meg: ha szeretettel, figyelemmel, örömmel, 

pozitív érzéssel és gondolattal veszik körül a kisgyereket, akkor az, kedvezően hat az ő érdeklődésére, az érzékelés intenzitására. Egy ingergazdag, sok 

érzékszervet igénybevevő környezet előhívja a gyerek belső aktivitását, erősíti a tevékenységekben, mozgásban is megnyilvánuló „testi intelligenciáját”.  

Nagyon fontos, hogy a gyereknek elég ideje legyen arra, hogy a saját tempója szerint tudja felfedezni a világot, feldolgozni tapasztalataiból származó 

élményeket, és elsajátítani a sokféle minőséget, különbözőséget mindegyik érzékszerv területén. A kisgyereket környező felnőtt világ felelőssége és egyben 

feladata, hogy biztosítsa az inger gazdag fizikális, pszichés környezetet és, hogy ne „csapják be” érzékleteiben. 

Egyéb rendelkezések  

  A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat. A megállapodás felbontásáról ezekben az esetekben a 

működtető intézmény vezetője dönt.”Súlyos megsértés” pl: gyerekek veszélyeztetése nem fizetés stb. 

  A családi napközi szolgáltatást nyújtó személy a szülővel vagy törvényes képviselővel a megállapodás megkötése napján az érvényben lévő 

házirendet ismerteti. 

   A Házirend egy példányát a megállapodás kötés napján a szülő, vagy törvényes képviselő a családi napközi szolgáltatást nyújtó személytől átveszi. 

 

Tervezzük egy facebook-os oldal létrehozását is, ahol a napközinkben zajló események megörökítésére van lehetőség. A rendezvényekről, illetve a 

gyermekekről készült fényképek megosztásához szülői beleegyezést kérünk. 

A szülőkkel minden tanév elején, illetve nagyobb rendezvények, nyári tábor előtt szülői értekezletet tartunk, ahol minden fontosabb információt átadunk, 

és ilyenkor van lehetőség a szülői közösség vélemény nyilvánítására a szolgáltatással kapcsolatban. A napi információcserét üzenő füzeten keresztül 

bonyolítjuk. 
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 Az igénybevevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok  

A családi napközi ellátásában részesülők érdekeinek védelmére létrehozott érdekképviseleti fórumunk az idei évben megújult. A fórum évente egyszer 

ülésezik, döntéseit a tagok 2/3-os többségének egyetértésével hozza meg, szavazással. A fórumhoz panasz nem érkezett. Az érdekvédelmi fórum tagjai a 

működtető részéről a hálózati koordinátor, családi napközi képviseletében a napközi vezető munkatársa, és a szülők képviseletében 2 fő. 

 

 

Az ellátást igénybe vevőknek joga van: 

 A szolgáltatásokat teljes körűen igénybe venni, egyéni bánásmódban részesülni. 

 Joga van minden fontos kérdésekben a tájékoztatáshoz, adatai védelméhez, a nyilvántartásba, dokumentumokba való betekintéshez. 

 Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 

 A szolgáltatás vezetője köteles biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, a vezetett nyilvántartásokhoz illetéktelen személy ne jusson hozzá. 

 Az ellátást igénybe vevők, az ellátást nyújtó kötelezettségszegése és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos problémák esetén panasszal 

élhetnek, melyet a szolgáltatás vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban benyújtani. Az írásban beadott panasz kezelése… egyéni, vagy ha egy 

javaslat, észrevétel több szülőt érint,  

 Gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége közzététele, tájékoztatás a vele kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről 

 

 

 

Az életkori sajátosságokról 
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Az első hét évben az ember elsősorban utánzó lény. Annyira szorosan össze van kötve környezetével, hogy ami a környezetében lejátszódik, az benne is 

megtörténik. Az egész gyermek olyan mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Minden, amit az ember egy gyermek 

közelében tesz, az szervesen beépül annak testébe, lelkébe, szellemébe. A gyermek abban találja meg a legboldogabb és legintenzívebb tapasztalást, amikor 

mindazt, amit a felnőtt tesz természetes módon utánozza játék közben. 
 

A kisgyermek saját testi ritmusai csak lassan válnak rendszeressé. A kisgyerek akkor érzi magát biztonságban, ha nincsenek váratlan események, tudja a 

tevékenységek egymásutániságát. A gyerek életét mindig ismétlődő, rendszeresen visszatérő időbeosztással tagolja. Ezért tudatosan él a ritmikus ismétlés én-

erősítő, szorongásoldó hatásával. A kisgyermek igényli az ismert és áttekinthető ismétlődésekkel tagolt időrendet. A  gyermek napját úgy tagolja, hogy a 

koncentráltabb tevékenységek után mindig egy szabadabb következik. Ez által ritmusa lesz a napnak. Ha túl sok az élmény, és túl kevés a szabad játék, amiben 

fel tudná dolgozni az élményeket, akkor egészségtelenül elfárad a gyermek; ha viszont túl kevés az élmény, akkor unalom és érdektelenség lép fel, ilyenkor nem 

alszik elég mélyen és fáradtan ébred fel. 

 
 

A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban. 

Egészséges változásban élhetik át a gyermekek az elfeledésből lassan felmerülő felismerést, az örömteljes várakozás szakaszainak végén a beteljesülést. 

 

 

Állandó ismétlődéssel térnek vissza az évkör ünnepei, a természet évszakonkénti változásai s az ezzel összefüggő emberi munkák (megtapasztalják, hogy a tél 

után újra kibújnak a virágok, visszajönnek a fecskék, gólyák és ősszel mindez újra eltűnik. Mindenben átélik elemi és jelképes szinten a vallásos ünnepek érzelmi 

sorrendjét is, megjelennek az élet nagy állomásai: születés, halál, feltámadás - mindez kimondatlanul). 

 
 

 Évi, havi, heti ritmusok 
 

Évi, havi, heti ritmusok a családi napközik étrendjében is megjelennek.  

Havi változásban mindig az idényjellegű zöldségek, gyümölcsök szolgálnak táplálékul, a hét napjait pedig a feldolgozott gabonafajták különböztetik meg.  

Példa az étkezésben kialakult heti rendre: 

Hétfő - rizs; kedd - árpa; szerda - köles; csütörtök - kukorica; péntek - zab; (szombat - rozs; vasárnap - búza). 

Ezekből a gabonafélékből készítjük a kásáinkat, melyeket reggelire fogyasztunk. 

A kreatív órák témák szerinti elosztásának heti ritmusa:  

Hétfő:   rajz  

Kedd:   gyurma  

Szerda:  festés  

Csütörtök:  séta a természetben  
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Péntek:  zene,tánc  

 
 

Foglalkozások, tevékenységek 
 

 A gyerekek minden tevékenysége az gondozó jelenlétében vagy tudomásával folyik. Teljes figyelemmel és mindig érdeklődve kíséri a gondozó a körülötte 

zajló eseményeket. Minden, a csoport életéhez szükséges munkát (öltöztetéstől kezdve a takarításig) az gondozó végez, a gyerekek előtt. Alapelv,  az ott 

tartózkodási időben a gondozó semmit se csinál, amit gyerekek nem utánozhatnak. 

 
 

Mesék, mondókák, versek 

 

 A családi napközieinkben a mesék, mondókák, versek, énekek mindig az aktuális ünnepkörhöz, évszakhoz kapcsolódnak. 

 Ezek belső képként jelennek meg a gyerekekben. A gyerekek érdeklődése és biztonságérzete nő, s örül, ha tudják, hogy mi következik. A foglalkozások a 

mindennapokba beépített szertartás, mindig ugyanabban az időpontban, mindig ugyanazon a helyen van, és minden gyerek egyformán résztvevője. Így fejlesztjük 

a gyerekek érzelmi, értelmi és anyanyelvi képességeit. 

 

 

 

 

 

Zene, ének 
 

 A kisgyerekek teljesen másképpen hall, mint a felnőttek, mert más tudatállapotban él.  

A zene éltetően hat, életerőt adva, de lehet káros hatása is. A jó zene a csendből indul ki, és a gyerekek is csak oldott, nyugodt légkörben kezdenek el énekelni, 

nyugtalan környezetben nem.  

A műszaki zajoktól és a tömegkommunikációs eszközök hangáradatától kímélni kívánja  a kisgyereket.  A gyerekeknek meg kell tanulniuk csendben lenni, 

hallgatni, hangot várni.   

Nagy zajban, a szabad játék közepén, önkéntelenül is elcsendesednek, ha a gondozó elkezd zenélni, énekelni. 

 Főként a kvint intervallumú, és a pentaton zene nyugtatja meg őket ebben az életkorban. Fontos, hogy a gyerek fel tudja fedezni, hogy honnan erednek a 

különböző hangok. A zenélő embert akarják látni, a hangszert, a mozgásokat, a zenélő érzéseit, koncentrációját. 
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 Az éneklés a családi napközi napirendjének szerves része.  A mindennapos tevékenységeket - a különböző munkákat is - gyakran kíséri ének és vers. 

Bizonyos helyzetekhez szokásszerűen fűződik egy-egy az alkalomhoz illő dal vagy vers, amely a gyerek számára mintegy jelzi, hogy a gondozó éppen mit csinál 

(például: sütésnél, cipőkötésnél, rendrakásnál, ételosztásnál, mesélésnél). Így az énekszó belevonja a gyereket a tevékenységébe. 

 

 A gondozás szeretetteljes tevékenységei: a testápolás, a táplálkozás, a melegen tartás, az öltöztetés-öltözködés nemcsak a gyermek fizikai 

szükségleteit elégítik ki, hanem egyben a lelkét is ápolják, növelik biztonságérzetét. Az érzelmi biztonság fontosságát hangsúlyozza a kisgyermek pszichikus és 

mentális fejlődésében. A családi napközi az életünket és világunkat átszövő összefüggéseket megkísérli érzékelhetővé és tapasztalhatóvá tenni a gyermek 

számára.  

 Amennyiben a normál fejlődéstől eltérést észlelünk, arra a szülő figyelmét felhívjuk és segítünk a megfelelő szakember felkutatásában.  

 

 

Az együttműködés színterei a szülőkkel 

 
 A családi napközinkben való felvételkor az egyik alapvető kérdés, hogy a szülők ismerik-e  az intézmények működését legalább olyan mélységig, hogy 

világos képük legyen arról, milyen közegbe, környezetbe hozzák, adják gyerekeiket. Ehhez természetesen programok, cikkek, előadások és a nyitott ünnepek is 

hozzásegítik őket. A közösség kialakítása és a gyermek fokozatos óvodához szoktatása érdekében a gondozók és a szülők közötti megállapodás szerint a felvett 

gyermek előzetesen „vendégségbe” járhat leendő csoportjába. 

 A szülők és a családi napközi gondozói kölcsönösen egy bizonyos fajta együttműködést kell, hogy felajánljanak egymásnak és elfogadjanak egymástól. Ez 

az együttműködés természetesen a gyermekre irányul és a gyerek javát keresi. Fogadóórákat tartanak a gondozók, és a szülői esteken a szülők tovább 

ismerkednek a családi napközivel. Itt maguk is átélhetik a gyakorlati tevékenységekben mindazt, amit gyermekeik csinálnak napközben a családi napköziben. 

 A szülőket a faliújságon keresztül tájékoztatjuk a napi aktuális dolgokról, illetve az interneten is. A családi napközink működésével kapcsolatos 

információkhoz naprakészen hozzájuthatnak weboldalunkon. 

 Szükséges ezen kívül a megfelelő házirend kialakítása, melyet a szülőknek feltétlenül ismerniük kell. Nem elég csak szóban közölni, hogy ilyen is van, a 

kezükbe kell adni és ösztönözni őket, hogy olvassák el. Sok félreértést lehet megelőzni azáltal, hogy a szülők felkészültek az intézmény házirendjéből.  

 Napközben a szülők részére telefonon bármikor elérhetőek vagyunk. A gyermek beiratkozását követően egy hónapon belül a családot meglátogatjuk. A 

reggeli beérkezéskor és a gyermek hazavitelekor a gyermekhez kapcsolódó aktuális információcserére lehetőség van. Biztosítunk további fogadóórát a 

szülőknek, hogy a gyermekkel kapcsolatos eseményeket az erre kijelölt időben átbeszéljük. 

 A gyermekek fejlődését valamilyen módon összegezni kell. Célszerű, ha gyakrabban nem is, de legalább félévente leírást adni a szülők felé, amelyben a 

leglényegesebb változásokat a gyerekek fejlődésében nyomon lehet követni. A kisebbek esetében a legszembetűnőbbek ezek a változások: vannak, akik a családi 

napköziben kezdenek el járni, vagy mondanak ki először egy-egy szót, ezekről a szülőket mindenképpen írott formában is tájékoztatni illik. 

 Kapcsolatunk van a  más családi napközikkel, az egyesített bölcsődék vezetőjével, az önkormányzat szociális irodájával, az ÁNTSZ-szel. Keressük a 

kapcsolatot az ellátás területén működő védőnőkkel is. Tervezzük, hogy rendszeresen részt veszünk szakmai, egyesületi összejöveteleken, értekezleteken. 
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Fontos feladatunknak tartjuk az ellátással kapcsolatos önellenőrzést, önértékelést. 

Ünnepségeink: Szent Mihály nap, Szent Márton nap, Adventi időszak, Karácsony, Vízkereszt, Farsang, Húsvét, Pünkösd, Szent János nap. Születésnapi 

rendezvényeinkkor megemlékezünk a gyermekek születésnapjáról.  

 Az ünneplésben az a legfontosabb, hogy a szülők gyermekeikkel együtt élik át az ünnepre várakozás időszakát, együtt készülnek az ünnepre és mindaz, 

amit tesznek, valódi részvételt jelent. A gyerekek szülei aktív részesei az ünnepi mozzanatoknak. Az évkör ünnepeinek menetét és időpontját az év első szülői 

estjén tárjuk a szülők elé. 

Minden egyes szülői est egyfajta készülődést jelent. 

  

 

 

 

 

Kiskunfélegyháza.2013.10.10. 

 

       …………………………………………………………..                                  

Cserkóné Mészáros Erzsébet 

 elnök 

  

 Mészárosné Gémes Brigitta 
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Mellékletek 
 

 

1. Házirend 

2. Napirend 

3. Eseménynapló 

4. Fertőző megbetegedések nyilvántartása 

5. Felvételi adatlap 

6. Napi nyilvántartás az ellátási napokról 

7. Térítési díj nyilvántartása 

8. IX. számú adatlap A gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekről (Gyvt. 139. §) 

9. Jövedelemnyilatkozat 
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Házirend 

 
   

   

 

1. Az ellátott gyermekek köre: családban élő gyermekek fogadása a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján, illetve a 

gyermekfelügyeletet igénybe vevő gyermekek. 

2. A napközi munkanapokon reggel 08.00-tól fogadja a gyermekeket, akik legkésőbb 16 óráig tartózkodhatnak a napköziben. 

3.  A napköziből a gyermeket csak a szülők, vagy az által az üzenő füzetben írásban megbízott személy, személyek vihetik el. Tizennégy éves kor alatti 

kiskorú e feladattal nem bízható meg. Váratlan akadály esetén a szülőnek telefonon jeleznie kell, hogy ki viheti el a gyermekét.  

4. A napköziben minden gyermeknek külön szekrényrésze van a ruhák és személyes tárgyak tárolására. Az értékeket adják át a gondozóknak. 

5. A gyermekfelügyeletre felvétel feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen háziorvosi igazolással arról, hogy közösségbe mehet. 

6. A napközit gyermekorvos látogatja, kéréseiket és kérdéseiket az üzenő füzetbe szíveskedjenek beírni és ezt gyermekük gondozónőjével is közölni. 

7. A napközibe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészségének megtartása érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús 

gyermek a napközit nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a napközit haladéktalanul értesíteni kell. 

8. Abban az esetben, ha a gyermek megbetegszik a napköziben, a gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos 

cím és telefonszám. A változásokat kérjük közölni. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi 

ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. 

9. A gyermek felgyógyulását követően a gyermek háziorvosának igazolását az üzenő füzetbe kérjük beíratni. 

10. Gyógyszert a Családi Napközi nem vesz át.  

11. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza a napközibe, a távolmaradás okát reggel 8.00-ig közölje a gondozókkal. Három vagy több 

nyitvatartási napon túli – bármilyen okú – hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással vehető be. 

12. A gyermekfelügyeletet napközbeni felügyeletre igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt 

tájékoztatni a gyermeknek az étkezéssel kapcsolatban kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszer-allergiáról stb.  

13. A család és a napközi kapcsolatának szélesítése és erősítése érdekében lehetőséget adunk a szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a gondozónő-

szülő napi találkozásaira, az értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Napközink kapui mindig nyitva állnak, módot adunk a családoknak a napközi életébe 

való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját gyermekük gondozónőivel előre egyeztessék. 

14. Az üzenőfüzetbe történő bejegyzéseiket szívesen és örömmel fogadjuk, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére vagy otthoni 

eseményekre vonatkoznak. 
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15. Az ellátásért és az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Az étkezési költségeket és az ellátás díjait külön árjegyzék tartalmazza. A fenntartó évi két 

alkalommal élhet az árváltoztatás jogával.  Kérjük, hogy a térítési díjat az előre, minden hónap 10. napjáig pontosan, egy összegben fizessék be! Fizetési 

vagy egyéb gondjaik esetén forduljanak bizalommal a fenntartóhoz, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre. 

16. A napközibe élelmiszert ne hozzanak be! 

17. A szülők panaszait a fenntartó orvosolja. A szülő a Panaszfüzetben tehet panaszt írásos formában. 

 

A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK! 

 

 

Kiskunfélegyháza 2013.10.10. 

 

 

       …………………………………………………………..            

Cserkóné Mészáros Erzsébet 

 elnök 

 Mészárosné Gémes Brigitta 
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Napirend 

 

Nyitva tartás 8:00-12:30 , 9:00-16:00 , 9:00-15:00 (a szülőkkel való egyeztetés alapján) 

08:00 - 09:00 érkezés 

08:30 - 09:20 reggeli 

09:20 – 10:45 szabad játék, utána rendrakás 

A hét napjaihoz tartozó tevékenységek: 

Hétfő: rajz  

Kedd:   gyurma  

Szerda:  festés  

Csütörtök:  séta a szabadban  

Péntek:  zene,tánc  

 

10:45 – 11:30 játék a szabad levegőn (időjárás függvényében) 

11:30 – 11:45 átöltözés, tisztálkodás 

11:45 - 12:15 ebéd,haza adás a fél napos csoportokban. 

12:15 - 14:45 fogmosás, utána csendes pihenő (alvás), a 15:00-ig nyitvatartó csoportokban:uzsonna, haza adás. 

14:45- 15:15 uzsonna 

15:15 - 16:00 szabad játék a szülők érkezéséig 
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Kiskunfélegyháza 2013.10.10. 

       …………………………………………………………..        

 Cserkóné Mészáros Erzsébet 

 elnök 

                                                                                       Mészárosné Gémes Brigitta 

 

 

 

8. A hálózati működés szakmai alapelvei, szabályai 

Alapelvek 

A családi napközi egy speciális ellátási forma. Sokkal rugalmasabban tud alkalmazkodni a családok igényeihez, a településen végbemenő változásokhoz, 

akár méreténél fogva akár szemléletmódját tekintve. Pótolja a bölcsődék hiányát részben Pécsett, illetve azokon a kistelepüléseken, ahol ilyen intézmény az 

alacsony gyermeklétszám miatt nem üzemeltethető. A nagyvárosokban a családi napközik csökkentik a bölcsődei férőhelyek iránti igényt és színvonalas, 

speciális szolgáltatásaikkal, különleges igényeket is kielégítenek. 

Megoldja a városi vagy körzeti iskolákba bejáró gyermekek iskola idő utáni elfoglaltságát, segíti a felkészülést és a szabadidő hasznos eltöltését, 

korosztályos közösségi együttélést biztosít. Azokon a településeken, ahol működik általános iskola és a gyermek a helyi családi napköziben kezdheti meg a 

közösségi életet, várhatóan a szülők iskolaválasztásánál is a helyi iskolát fogják előnyben részesíteni és nem a nagyvárosit.  Segítheti tehát a családi 

napközik működtetése a falusi iskolák gyermekmegtartó képességét, csökkenti az elvándorlási kedvet. 

A családi napközik segíthetik az esetleges negatív családi szocializációs minták ellensúlyozását, mely a későbbi szocializációs zavarok megelőzését is 

szolgálja. A kis létszámú csoportok lehetővé teszik az egyéni szükségletek és igények figyelembe vételét. A helyi családi napközik nyitvatartási ideje 

rugalmasan tud alkalmazkodni a szülők elfoglaltságához. 

A családi napközik hálózati szinten működése egy sokkal erőteljesebb támogatást jelent az egyes telephelyek számára, mintha azok elszigetelten 

működnének. A hálózati működés több lehetőséget és keretet is ad a különböző szolgáltatásokat nyújtó családi napközik szakmai munkájának 
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fejlesztéséhez. A működtetéssel járó feladatok elvégzésével tehermentesíti az egyes telephelyeken dolgozó szolgáltatásnyújtót, így teljes munkaidejét a 

gyermekek ellátására, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére fordíthatja.  

A szolgáltatás ellenőrzöttebb, ugyanis a szakmai koordinátor alkalmazásával biztosítottabbá válik a szakmai munka megfelelő színvonala.  

Nem konkurenciái a meglévő szolgáltatásoknak, hanem segítői a családoknak, a helyi civil társadalomnak.  

A hálózati működés lehetővé teszi a „mobil” gyermekelhelyezést is, ugyanis azon szülők gyermekének is van lehetősége a családi napköziben elhelyezést 

nyerni, akiknek nincs a lakóhelyükön családi napközi, vagy nincs olyan szolgáltatás, amely megfelelő lenne számukra. Ilyenkor más településen működő 

családi napközi szolgáltatásához lehet irányítani a gyermeket, amely, mint a hálózat tagja gondoskodni tud a gyermekről.  

A családi napköziben dolgozók számára a hálózati forma miatt nagyobb lehetőség van szupervíziót, esetmegbeszélőket szervezni, kialakul egy kooperáló 

szakmai közösség, és ezzel együtt nő a szakmai munka hatékonysága, valamint csökken a kiégés veszélye, amely nagyobb gyakorisággal van jelen az 

önállóan működő családi napköziknél. 

A program szociális jellegű és értékteremtő szerepet tölt be, mivel a településeken nem minden rászoruló 3 év alatti gyermek számára elérhető a 

napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde, családi napközi, játszóház. 

 A családi napközi egy lényegesen rugalmasabb ellátási rendszer, mint a bölcsőde. Időbeosztása alkalmazkodik a szülők igényeihez (hétvége, nyári szünet). 

Különösen a kisiskolás korosztály elhelyezése okoz problémát az iskolai szünetekben, ahol a szülő nem tudja megoldani a gyermek elhelyezését. 

Folyamatosan nő a bölcsődék iránti igény is, azonban a kistelepüléseken vagy nincs, vagy nincs elég férőhely.  

A hálózati működés lehetőséget teremt a térségben az együttműködés kiépítésére, szakmai műhelymunkák, konferenciák szervezésére, tanfolyamok 

indítására.  

 

 

 

 

 

A hálózaton belüli feladatok megoszlása: 



Boldog Gyermekekért Kanizsa Waldorf Közhasznú Egyesület 

8800 Nagykanizsa, Ady u. 35. 

   

 
A Működtető) segítséget nyújt a kapcsolat felvételében és fenntartásában, az igények és az ellátás összehangolásában, az ellátást igénybevevők és a 

szolgáltatást nyújtó telephelyek között.  

 

 Szülőkkel való kapcsolat  

- szolgáltatás reklámja 

- jól definiált „hitvallás”, már a kezdet kezdetén orientálja a szülőket 

- hiánypótló szolgáltatás a bölcsőde illetve óvoda helyett 

- alapos igényfelmérés 

- szülők találkozhatnak a gondozókkal, meggyőződhetnek a személyes szimpátiájukról 

- az eltérő szellemiségű családok összehangolása úgy, hogy maximálisan tartsa tiszteletben az életvitelbeli különbségeket 

- ne legyen éles kontraszt a család és a működtető értékrendje között 

- a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybevevők között rendkívül fontos, hogy harmonikus kapcsolat alakuljon ki.  

- fontos a kezdet kezdetén pontosan megfogalmazott megállapodás, a szülőkkel kötött megállapodás lefekteti azokat az alapelveket, melyek 

megkönnyítik a további együttműködést 

- a kapcsolat kezdetén tisztázni kell a kompetenciahatárokat 

 

A kapcsolat szempontjából a Működtetőnek egyik legfontosabb alapelve: a szülők elsődleges szerepét elismerő együttműködés. 

 

 Külső kapcsolatok építése 

 

- a területileg illetékes regionális gyámhivatallal szakmai kapcsolat kiépítése, amelynek tartalma, a hálózat működésével kapcsolatos lényeges 

döntéseket megelőző folyamatos konzultáció; 
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- a családi napközi hálózat ellátási területén lévő önkormányzatokkal a feladat átvállalási szerződés megkötése, ezzel csökkentve az igénybe vevő 

családokra háruló térítési díj összegét; 

- az észlelő és jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolatfelvétel, folyamatos együttműködés; 

 

 

Szakmai tanácsadás, támogatás, értékelés 

 

- a Működtető a hálózatban működő családi napközik szakmai munkáját folyamatosan figyelemmel kíséri, a telephelyen dolgozó gondozók számára 

folyamatos szakmai tanácsadást nyújt; 

- ellenőrzi, és évente egyszer értékeli a hálózat egészének, ezen belül az egyes telephelyek szakmai munkáját, a szakmai program végrehajtását, a 

gazdálkodás szabályszerűségét; 

- gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról. 

 
Infrastruktúra, működési engedélyek, fenntartás 

 

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás, mint Fenntartó feladata: 

- megállapítja a tárgyévi intézményi térítési díjat; 

- felelős az alap normatíva igényléséért, elszámolásáért; 

- felelős a telephelyek működési engedélyéért, azok módosításáért, illetve visszavonásáért; 

- feladatának tekinti a működést segítő pályázatokon való részvételt, valamint a hálózat munkáját segítő web felület működtetését. 

 

A Működtető feladata: 

- annak biztosítása, hogy a keretei között működő egyes telephelyeken a családi napközik infrastrukturális elvárásainak megfelelő otthonos, családias 

környezetben történjen a szolgáltató tevékenység; 

- az alap normatíva igényléséhez adatokat szolgáltat, felelős a célszerinti felhasználásáért; 



Boldog Gyermekekért Kanizsa Waldorf Közhasznú Egyesület 

8800 Nagykanizsa, Ady u. 35. 

   

- megállapítja a tárgyévi személyi térítési díjat, erről értesítést küld az ellátottaknak,  

- térítési díjat szedhet; 

- a hálózat egészére vonatkozóan gazdálkodik; 

- gyakorolja a munkáltatói jogkört a szolgáltatást nyújtó munkatársak felett, akik az egyes telephelyek szakmai programja alapján a közalkalmazotti 

kinevezésnek és munkaköri leírásnak megfelelően végzik a feladataikat; 

- elkészíti, illetve jóváhagyatja a hálózat szervezeti és működési szabályzatát, illetve a családi napközik szakmai programját ; 

- felelős a telephelyek szakmai színvonaláért, ennek biztosítása érdekében a székhelyen koordinátort alkalma 

 

A Működtető és a Fenntartó közös feladata: 

 

- éves költségvetést készít; 

- biztosítja a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi adminisztrációt; 

- minden telephelyen biztosítja a működési engedélyhez szükséges feltételek meglétét (szakmai program, személyi és tárgyi feltételek, a családi 

napközi területének bérlése, helyettesítés, stb.) 

 

9. A hálózati koordinátor feladatai 

1.  A hálózati működtetéshez elengedhetetlen a családi napközi koordinátor foglalkoztatása, aki folyamatos szakmai konzultációt tart az egyes 

telephelyeken dolgozó szakembereknek, és segíti őket a problémáik megoldásában. Olyan szemlélet kialakítását valósítja meg, melyben a családi napközik 

az adott településen nemcsak önmagukban létező gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatók, hanem a helyi közösségbe integrálódó szakmai 

szervezetek is egyben.  

2. Koordinátor szakmai végzettsége: családi napközit működtetők felkészítő tanfolyama, szociálpedagógus.  

A szakmai munka folyamatos figyelemmel kísérése: 
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 havi rendszerességgel látogatja a családi napköziket; 

 segít az adminisztrációban; 

 szakmai konzultációt tart; 

 szakmai továbbképzéseket szervez. 

 

A telephelyen dolgozó gondozók számára szakmai tanácsadás: 

 gyermekekkel kapcsolatos problémák kezelésében; 

 szülőkkel kapcsolatos problémák kezelésében; 

 kompetenciahatárok betartásában; 

 megfelelő szakemberek felkutatásában. 

 

Kapcsolat az ellátást igénybevevőkkel: 

 részt vesz a szülői fórumokon; 

 segíti a szülők és gondozók közötti harmonikus viszony kiépítését. 
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1. számú melléklet a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelethez 

 

A TÉRÍTÉSI DÍJ NYILVÁNTARTÁSA A 20…. ÉVBEN 

 

Az ellátásra jogosult neve:................................................ 

 

Beutaló határozat száma, kelte: ...........................................  

 

Az ellátás kezdete: ....................................................... 

 

 

 Az intézményi térítési díj  A személyi térítési díj 

 havi összege  napi összege  dátum  havi összege  napi összege  dátum 

            

            

  

 

          

A fizetésre kötelezett 

neve  címe  összeg 

      

      

  

 

    

Hónap 

 

Havi 

jövedelme 

Havi 

térítési díj 

 A befizetés Túlfizetés 

vagy hátralék 

Megjegyzés 

 kelte naplószáma összege 

Hátralék X X X  X  

 01.               

 02.               

 03.               

 04.               

 05.               

 06.               

 07.               

 08.               

 09.               

 10.               

 11.               

 12.               

Hátralék X X X  X 
 

 

 

 

 

Ellenőrizte: ................................................................... 

Ellenőrzés dátuma: …………………………………………………. 
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235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet - a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

 

IX. számú adatlap 

A gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekről 

(Gyvt. 139. §) 
 

 

(Az ellátó személy vagy az intézmény vezetője tölti ki.) 

 

A nyilvántartásba vétel időpontja: …………………………………………………………………… 

 

1. A személyes gondoskodás formája: 

o gyermekjóléti szolgáltatás 

o gyermekek napközbeni ellátása 

o gyermekek átmeneti gondozása 

 

2. A gyermek személyi adatai: 

Név:   …………………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………... 

Anyja neve:  ……………………………………………………………………………………………... 

Lakóhely:  …………………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. A törvényes képviselő személyi adatai: 

Név:   ………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve:  ………………………………………………………………………………………………. 

Lakóhely:  …………………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………………... 

  

4. A szülők személyi adatai: 

Név:   ……………………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő :…………………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:  ……………………………………………………………………………………………... 

Lakóhely:  ……………………………………………………………………………………………... 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………………….. 
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5. Határozat:     

Határozatot hozó szerv neve: …………………………………………………………………... 

Határozat száma:  ………………………………………………………………….. 

Kelte:    ………………………………………………………………………… 

Jogerős:   ………………………………………………………………….. 

 

6. A gondozási/térítési díj adatai: 

Fizetésre kötelezett neve:  ………………………………………………………………..… 

A díj összege:   ………………………………………………………….…..Ft 

Díjfizetés kezdete:   ……………………………………………………………………. 

Vége:     ……………………………………………………………………. 

A hátralék összege:   ……………………………………………………………………. 

Végrehajtási intézkedés    

időpontja:   …………………………………………………………………. 

 

7. A felülvizsgálat adatai: 

A felülvizsgálatot végző 

szerv neve:  ………………………………………………………………………… 

Ideje:   ………………………………………………………………………… 

Eredménye:  ………………………………………………………………………… 

Ideje:   ………………………………………………………………………… 

Eredménye:  ………………………………………………………………………… 

Ideje:   ………………………………………………………………………… 

Eredménye:  ………………………………………………………………………… 

Ideje:   ………………………………………………………………………… 

Eredménye:  ………………………………………………………………………… 

Ideje:   ………………………………………………………………………… 

Eredménye:  ………………………………………………………………………… 

Ideje:   ………………………………………………………………………… 

Eredménye:  ………………………………………………………………………… 

 

8. A megszűnés adatai:  

Határozat száma:  …………………………………………………………………………. 

Kelte:   …………………………………………………………………………. 

Jogerős:  …………………………………………………………………………. 
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