BÖLCSŐDE / ÓVODA INTERJÚ LAP

Név:___________________________________________________________________
Cím/Tel.:_______________________________________________________________

1. Mióta működik a bölcsőde/óvoda?_____________________________________
2. Van helyük a gyermekem számára? Igen/Nem
a. Ha nem, akkor várólistára kerülhetünk? Igen/Nem
b. Ha, igen, akkor mennyit kell várni?_______________________________
3. Mik a nyitvatartási időpontok?_______________________________________
a. Mik az ünnepi nyitvatartással kapcsolatos tudnivalók?_________________
___________________________________________________________
b. Milyen másik napokon vannak zárva?______________________________
c. Mennyire rugalmas a gyermek leadási és felvételi időpontja?____________
4. Szeretik, ha napközben a szülők néha meglátogatják a gyermeküket? Igen/Nem
5. Mit várnak el tőlem, mint szülőtől?____________________________________
_______________________________________________________________

Bölcsőde / Óvoda gondozói személyzete
A gondozó személyzetnek – természetesen - legyen megfelelő képesítése, valamint
járatos legyen az elsősegélynyújtásban és más hasonló sürgősségi állapot alapvető
kezelésében. A gondozók legyenek megbízhatók, lelkesek és felkészültek, megegyezzen a véleményük (vagy legalábbis fogadják el) a fontosabb gyermeknevelési elveket
az alvással, fegyelmezéssel és az étkezéssel kapcsolatban.
1. Mi a gondozók végzetsége?_________________________________________
2. Mennyi időt tölt egy átlagos gondozó a bölcsödében / óvodában?______________
3. Milyen alapelvek alapján szűrik meg a gondozókat?________________________
_______________________________________________________________

Bölcsőde / Óvoda mérete
Egy olyan bölcsödét / óvodát keressünk, ahol kevesebb a gyermek és sok a gondozó. A
gondozók és gyermekek aránya változik a gyermek korától függően.
1. Hogyan vannak a gyermekek csoportosítva?
Különböző korosztály szerint/Azonos korosztály szerint
2. Mi a gondozók és gyermekek aránya? _________________________________
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Bölcsődei / Óvodai foglalkozások
Egy jó bölcsödének / óvodának már van egy jól működő, gondosan kidolgozott tanterve,
különféle tevékenységekkel. A programot meghatározott időszakonként cseréljék,
hogy a gyermekek ne unják meg és legyen esélyük mindig valami újat tanulni. TV és
videó nézés nagyon kevés illetve egyáltalán ne szerepeljen a napi programok között.

1. Mi az oktatási ﬁlozóﬁájuk?__________________________________________
2. Hogyan fegyelmezik a gyermeket?____________________________________
_______________________________________________________________
3. A gyermekek milyen tevékenységeket végeznek egy átlagos napon?____________
_______________________________________________________________
Milyen bölcsődei/óvodai foglalkozásokon kívüli tevékenységeken lehet részt
venni? _____________________________________________________
__________________________________________________________
4. Milyen szerepe, ha egyáltalán van, a televíziónak/komputernek a bölcsödében/
óvodában?________________________________________________________

Bölcsőde / Óvoda higiéniája és biztonsága
Egy jó bölcsőde / óvoda mindig tiszta és higiénikus, valamint rendelkezik alapvető
biztonsági szabályzattal. Ha lát rosszul karbantartott berendezéseket és a bölcsőde
/ óvoda piszkos, rendetlen és zsúfolt, akkor álljuk tovább.

1. A gondozók kezet mosnak, miután tisztába tettek vagy megetettek egy gyermeket?
_______________________________________________________________
2. Az ajtók biztonságosak, hogy a gyermekek ne tudjanak kimenni egyedül és idegenek
nem jöhetnek be ellenőrzés nélkül az intézmény területére? __________________
_______________________________________________________________
3. Van szabályzatuk arra, hogy mikor túl beteg a gyermek, amikor már otthon kell maradnia? _________________________________________________________
4. Van biztonságos, zárt kinti játszótér?_________________________________
5. Milyen gyakran tisztítják és cserélik a játékokat? ________________________

Bölcsődei / Óvodai étkezés és alvás
Természetesen a tápláló ételek és harapnivalók jobbak a jól ismert egészségtelen
ételeknél. Győződjünk meg arról, hogy a gyermekek étrendjébe szerepel mind a négy
táplálkozási csoportból valami. Az alvást illetően, az ágy legyen stabil és keményebb,
az ágynemű legyen friss. A délutáni alvás helye legyen tiszta és csendes.
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1. Napközben hány étkezés van és pontosan milyen fajta ételeket kapnak a gyermekek?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Lehet bevinni ételt a gyermeknek? Igen/Nem ________________________
2. Hol alszanak a gyerekek? __________________________________________
Van alvási rend? ______________________________________________
3. A bölcsödében a kisbabákat szükség szerint vagy a megadott időrend szerint etetik?
_______________________________________________________________
4. Van egy hely a bölcsödében, ahol az anyukák bejöhetnek és megszoptathatják a babát? ___________________________________________________________

Egyéb megfontolnivalók
Mindenképpen kérdezzük meg magunktól a következő kérdéseket:
1. A gondozók és gyerekek boldogok és elfoglaltak? Igen/Nem
2. Síró gyermekekre rögtön odaﬁgyelnek? Igen/Nem
3. A hely tiszta és kellemes? Igen/Nem
4. Miközben dolgozik nyugodt lesz, hogy gyermeke ezen a helyen van? Igen/Nem

Referenciák
Kérjen a bölcsődében / óvodában régi és jelenlegi referenciákat, és hívja fel őket.
Kérdezzen speciﬁkus kérdéseket (ne kérdezze, hogy szerették-e a helyet, hanem,
hogy mit szerettek benne és mit nem). Ha a gyermekük már nem jár oda, kérdezzék
meg, hogy miért.

Tudnának ajánlani családokat, akiket felhívhatok referenciákért?
Név: _________________________________________ Tel.: _____________
Név: _________________________________________ Tel.: _____________
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