ÖNELLENÖRZŐ KÉRDÉSSOR
SZAKMAI GYAKORLATI HELY STÁTUSZRE JELENTKEZŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Alapadatok:
Az adatok a későbbi gyakorlati együttműködési megállapodás kitöltéséhez szükségesek.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
Fenntartó adószáma:
Fenntartó képviselőjének
neve:
Fenntartó képviselőjének
elérhetőségei:
Szolgáltatás neve:
Címe:
Hálózatban működik?
igen/nem
Ha igen, hány szolgáltatás
működik egy telephelyen?
Engedélyezett férőhelyek
száma:
Szolgáltatásnyújtó (aki a
gyakorlatot vezeti majd)
neve:
Végzettsége:
E-mail:
Telefonszám:
Segítő neve (ha van):
Végzettsége:
Önellenőrzést végző neve
és beosztása, ha nem
egyezik a
szolgáltatásnyújtó
személlyel:
Elérhetőségei:
A kérdéssor összeállítása a gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények,
szolgáltatások létesítésére és működtetésére vonatkozó jelenleg érvényes alábbi
jogszabályok:
● A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény (A
továbbiakban Gyvt.)
● A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások (intézmények)valamint
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30) (A
továbbiakban: NM rendelet)
● Bölcsődei Nevelés-gondozás Alapprogramja 15/1998.(IV.30) NM rendelet,
továbbiakban: Alapprogram
valamint a jelenleg érvényes szakmai keretrendszerek:
● Családi bölcsőde szakmai iránymutatás, MACSKE, 2019.,
figyelembevételével történt
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A szolgáltatás működését meghatározó dokumentumok

Értékelési
ssz.
kategóriák

1.

2.

3.

4.

Megfelelőségi kritériumok

Az NM rendelet 4/A § és az Alapprogram szerint készült.,
és megfelel a MACSKE honlapján http://macske.hu/wpcontent/uploads/2019/09/macske.hu-szakertoiSzakmai program
szolgaltatasok-szakmai-program-velemenyezesiszempontok.pdf található szakmai program készítés
szempontsorban foglalt kritériumoknak.
A szolgáltatás és a szülő együttműködésének formális
Házirend
szabályait tartalmazza. A szabályok nem sértik a
szolgáltatás igénybevevőinek jogai. Összhangban van a
többi szervezeti dokumentummal.
Szervezeti és
Ismerteti a szolgáltatás, illetve hálózat esetén a hálózat
működési
szervezeti felépítését és működési rendjét. Összhangban
szabályzat
van a többi szervezeti dokumentummal.
A három év alatti gyermekek biológiai, élettani,
korosztály-specifikus és az egyéni igényeinek,
Étlap
szükségleteinek megfelelő ételeket tartalmazó étlap.
(Az önellenőrzés
Napi legalább négyszeri étkezés, amelyből kettő
tárgya két hónapra
főétkezés: reggeli és ebéd. (Ajánlás családi
visszamenőleg az
bölcsődéknek: 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a
étlap.)
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról)

Megfelel a
minőségi
Megjegyzés.
minimum
követelményeknek

igen/részben/nem

igen/részben/nem

igen/részben/nem

igen/részben/nem
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Elhelyezkedés és tárgyi feltételek

ssz. Értékelési kategóriák

Megfelelőségi kritériumok

Megfelel a
minőségi
minimum
követelményeknek

5.

Az ellátásra szolgáló
épület, épületrész és
játszóudvar

Az ellátásra szolgáló épület, épületrész,
annak helyiségei és a játszóudvar családi
bölcsőde esetén megfelel a 15/1998. NM
rendelet 11. sz. mellékletében
meghatározott kritériumoknak.

igen/részben/nem

6.

Helyiségek
beláthatósága.(ha
segítő nélkül dolgozik a
szolgáltatásnyújtó, vagy
a segítő munkaideje
nem fedi le a
nyitvatartási időt).

Biztosított a gyerekekre való rálátás, vagy
hallótávolság a
 fürdőszobából-a játszószobába
 az öltözőből a játszószobába
 a beltérből a játszóudvarra.

igen/részben/nem

7.

Több szolgáltatás egy
ingatlanon.
(Ha releváns.)

A szolgáltatások egyértelműen elkülönülten
működnek, egymáshoz való
elhelyezkedésük megfelelő. A közösen
használt helyiségeket pontos időbeosztással
veszik igénybe,

igen/részben/nem

Megjegyzés
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8.

A játszószoba
kialakítása

9.

Játékszerek típusai,
mennyisége, minősége,
tárolása.

Vannak csendes és aktív játszásra,
nagymozgásos tevékenységre alkalmas
területek is.
A berendezés, az eszközök a pihenést is
szolgálják („puha” területek, játszópárnák,
matrac, kuckó).
Csecsemőkorú gyermek esetén elkerített
szobasarok áll rendelkezésre.
Rendelkezésre állnak:
 Csecsemőkorú gyermekek számára
játszókendő, csörgő, különböző
anyagú jól markolható könnyű
játékeszközök.
 A funkciógyakorló (pakolható,
rendezgethető, gyűjthető)
játékeszközökből a csoport
létszámát tekintve háromszoros
mennyiség..
 Az üreges tárgyak (vödrök, kosarak
stb.) legalább a csoportlétszám
kétszeresének megfelelő mennyiség.
 A konstruáló és szerepjáték
eszközökből a gyerekek létszáma
szerinti mennyiség.
 Nagymozgást támogató játékok is
(bilibó, beltéri mászóka, beltéri
csúszda, láda, dobogó stb.).
 A gyermekek életkori
sajátosságaihoz és érdeklődéséhez
igazodó képes- és mesekönyvek a

igen/részben/nem

igen/részben/nem
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csoport létszámának megfelelő
mennyiség.
 Alkotó tevékenység eszközei a
gyerekek létszámának megfelelő
mennyiség.
Minőség: Többségében természetes anyagú
és színű játékeszközök vannak.
A játékok tárolása, funkció szerint
(manipuláció, konstruálás, utánzás,
nagymozgás, szerepjáték stb.) történik.
A játékok - a gyermekek számára jól látható
és elérhető helyen vannak. (Az alkotó
tevékenységeknél csak a láthatóság fontos.)

Gondozási tevékenység
.
ssz.

1.

Megfelel a
minőségi
minimum
követelményeknek

Értékelési kategóriák

Megfelelőségi kritériumok

Beszoktatás

Egyszerre egy gyereket szoktatnak be.
Átlag két hétig tart és fokozatos.
igen/nem/részben
Több szolgáltatásnyújtó esetén van a gyereknek saját
gondozója, aki a beszoktatást is végzi.

Megjegyzés
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2.

Napirend

A szülőnek lehetősége van az első napokban a
gondozásra.
Fokozatos: naponta egy új dolog történik a gyerekkel, a
szülő egyre több időt tölt a csoporton kívül, a gyerek
egyre több időt tölt a családi bölcsődében és a
szolgáltatásnyújtó fokozatosan veszi át a gondozási
feladatokat a szülőtől.
A napirend folyamatos: a napirend a gyermekek egyéni
szükségleteihez és önellátási kompetenciájuknak
fejlettségi szintjéhez illeszkedő gondozási sorrendre
épül.
Nincs várakozási idő egy-egy napirendi esemény között.
A napi nyitás és zárás igazodik a családok igényeihez.

igen/részben/nem
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3. .

4.

5. .

Étkeztetés

Öltözködés

Altatás

Minősége:
Olyan ételszállítótól rendelik az ételt, aki rendelkezik a
bölcsődés korú gyermekek számára ételkészítési
engedéllyel.
Otthon főzés esetén az étlap összeállítása
összeegyeztethető a bölcsődés korú gyermekek
étkeztetésével kapcsolatos ajánlással.
Napi legalább négyszeri étkezés (amelyből kettő fő
étkezés: reggeli és ebéd).
Az étkezéshez az előírás szerinti porcelán, üveg és
rozsdamentes eszközöket, textilterítőt és papírszalvétát
használnak.
Nincs etetőszék, a stabilan ülni még nem tudó
gyermeket ölben etetik.
A két kanalas étkezésnél maximumk két gyermeket
etetnek egyszerre.
Kis segítséggel önállóan étkező gyermekek esetén 3-4
gyermeket etetnek egyszerre. (Kivéve az önállóan
étkező gyerekeket az öt férőhelyes szolgáltatásban,
ahol egy szolgáltatásnyújtó személy van.)
Egyszerre egy, kettő, vagy három gyereket öltöztetnek
az önellátási szint szerint. Elég időt hagynak a gyereknek
a próbálkozásra.
Minden gyermek annyiszor aludhat egy nap, ahányszor
szüksége van rá.
Az alvó gyermekek nem maradnak felügyelet nélkül.
A gyermekek pihenésének feltételei biztosítva vannak:
csendes, nyugodt beszéd, hátsimogatás, átmeneti
tárgyak.

igen/részben/nem

igen/részben/nem

igen/részben/nem
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6.

Fürdőszobai gondozás

A gyerekek addig alszanak, amíg igényük van rá, nem
ébresztik őket.
A már nem alvó gyereknek lehetőséget biztosítanak a
csendes játékra, nem kell az ágyában feküdnie.
A játékban megfáradt vagy beteg gyermeknek pihenési
lehetőséget, nyugalmat tudnak biztosítani az alvási időn
kívül is.
Van lehetőség a szabad levegőn történő altatásra. (nem
elvárás, csak plusz minőség)
A fürdőszobai gondozási tevékenységekhez biztosítottak
az előírt feltételek.
Egyszerre maximum két gyerek van a fürdőszobában,
amelyik közül csak egy lehet pelenkás.
Pelenkázás: A pelenkás gyermek számára a higiéniai és
testi komfort igényeinek megfelelően biztosított a
pelenkacsere: ha már tud állni, az állva pelenkázás,
pelenkázás során a vetkőzés és öltözés folyamatába a
gyerek – a saját képességeinek megfelelően – aktívan
bevonódik.
Betartják a higiénés szabályokat (pl. kézmosás, kád-és
bilifertőtlenítés, WC–papír, papírzsebkendő használata
stb.).

igen/részben/nem
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Játéktevékenység
1.

Szabad játék

2.

Játékkezdeményezés

3.

Mozgásfejlődés
támogatása

4.

Értelmi fejlődés
támogatása

A gyerekek számára a gondozási időn kívüli idő a szabad játékra áll
rendelkezésre. A szolgáltatásnyújtó ehhez biztosítja a felételeket.
A felnőtt a gyerek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez,
esetenként mintát nyújt, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát
ötleteivel, javaslataival színesíti. Minden esetben a gyerek érdeklődéséhez
és aktivitási szintjéhez kapcsolódik. A gyerekek számára nincs irányított,
strukturált foglalkozás, amelyben a felnőttre kell figyelnie. Figyelmét önként
adja. A gyerek a saját igénye szerint alakítja a felnőttel való játékot,
amelyben a felnőtt a gyerekhez kapcsolódva, őt követve, hozzá igazodva
vesz részt csak annyi ideig, ameddig a gyereknek erre szüksége van.
A gyerek minden nevelési és gondozási helyzetben szabadon és
biztonságosan mozoghat a saját igényeinek megfelelően. Ezt a felnőtt nem
korlátozza. A gyerek nem kap olyan segítséget a mozgásban, amely a saját
fejlettségi szintjét túlhaladó mozgásformákat tesz lehetővé számára (nem
ültetik, nem jártatják, nincs bébikomp stb.)
A gyerekek érdeklődéséhez kapcsolódva elégítik ki a kíváncsiságukat a
természetes
élethelyzetekbe
ágyazottan.
Nincs
szándékos
ismeretgyarapítás, tanítgatás, kérdezgetés.

igen/nem/részben

igen/nem/részben

igen/részben/nem

igen/részben/nem

Alaptevékenységen kívüli kiegészítő szolgáltatások

1.

2.

Elkülönültsége
az
alapellátástól
Személyi
feltételek

A szülő számára választható, térben és időben elválik az alapellátástól.

igen/nem/részben

A személyi feltételek lehetővé teszik a színvonalas ellátást, a szolgáltatáshoz
kompetens végzettséggel rendelkező személyek állnak rendelkezésre.

igen/nem/részben
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3.

Nevelésigondozási
szempontok

Az alapellátáson kívüli szolgáltatások is összeegyeztethetők a gyermekek
életkori sajátosságaival, nem mondanak ellent az alapellátásban
alkalmazandó nevelési-gondozási elveknek és módszereknek.

igen/nem/részben
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