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 Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde  

 

Intézményvezető: Aszódiné Magyar Beáta                      

Intézményvezető helyettes: Erdősné Ladányi Boglárka 

Bölcsődei Szakmai vezető: Szabó Andrásné  

 

 

A 2021/2022. nevelési évben sajnos még folytatódott tovább a járványügyi helyzet, a koronavírus-

világjárvány. A járványhelyzet alakulása miatt a nevelési évben  szükségessé vált az intézmény 

eljárásrendjének kiegészítése ill. módosítása, melyről tájékoztatást kaptak a bölcsődei dolgozók és a 

szülők. 

A veszélyhelyzet még nem múlt el, ezért az óvintézkedéseket fenntartottuk. Erről a zárt csoportokban 

részletes tájékoztatást tettünk közzé a szülőknek. A szigorú fertőtlenítési szabályokat továbbra is 

betartottuk.  

 

 

 

                        NEVELŐ – GONDOZÓ MUNKA FELTÉTELEI 

 

Humánerőforrás szükséglet                         

 

A 2021/2022-es nevelési-gondozási évben a humánerőforrás szükségletünk, engedélyezett létszámunk a 

törvényi előírásoknak megfelel. 

Bölcsődei csoportok száma:    4 

Szakmai vezető:    1fő 

Kisgyermeknevelők száma:    8 fő 

Bölcsődei dajka száma:   2 fő    

 

Csoportok Kisgyermeknevelők 

 

Dajkák 

Megváltozott 

munkaképességű 

dolgozó 

Katica 

Sztakó Csilla  

Bálint Tímea 

Somodi Vivien ( 2022.01.03.tól 

Sztakó Csilla helyett)  

Losonczyné Király 

Borbála 

Szabó Mihályné 

(2022. 02.07.-től) 

 

Süni 
Varga Ildikó 

 Faragó Nikoletta 

Mókus 
Horváthné Farkas Katalin, 

Németné Szucsák Éva 

Bódorné Szabó 

Mónika 

Micimackó 
Molitor Lilla Bianka  

Hegedűsné Pénzes Szandra  
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Gyermekvédelmi felelős: Németné Szucsák Éva  

   

PR munkacsoport tagja: Szabó Andrásné 

KENYSZI és a konyha felé a napi étkezési jelentéseket végzi: Szabó Andrásné 

 

Fejlesztő Munkaközösség tagja: Horváthné Farkas Katalin 

 

A 2021/2022-es nevelési - gondozási évben személyi változások történtek. A Micimackó csoportban a 

nevelési és gondozási évet Molitor Lilla Bianka, új társkisgyermeknevelővel, Hegedűsné Pénzes 

Szandrával kezdte meg, aki 2021.augusztus 27.-től állt munkába bölcsődénkben.  A katica csoportban 

Sztakó Csilla várandós kismama, egészségi állapotát figyelembe véve 2021.novemberétől a babavárást 

már otthon tölti, helyére új kisgyermeknevelőt választottunk, Somodi Vivien személyében, aki 2022. 

január 3.-ától kezdte meg szakmai munkáját. Szabó Mihályné megváltozott munkaképességű dolgozónk 

2022.február 7. napjától 4 órában segíti munkánkat, szépítgeti a bölcsőde kertjét, együttműködik a 

dajkanénikkel. Hegedűsné Pénzes Szandra új munkahelyi lehetőség miatt április 14.én  elbúcsúzott a  

bölcsődénktől. A nyár folyamán a Micimackó csoportban Molitor Lilla Bianka és Szabó Andrásné 

felváltva dolgoznak.  

 

 

TÁRGYI, INFRASTRUKTULÁRIS FELTÉTELEK 

 

A 2021/22-es nevelési-gondozási évben tárgyi felszereltségünk biztosította a kisgyermekek 

zökkenőmentes nevelését, gondozását. 

 

A nevelési-gondozási év kezdetére és az év folyamán elkészült karbantartási munkák, javítások: 

 

• Szárítógép javítása 

• Porszívó vásárlása 

• Kazán karbantartási ellenőrzése, javítása 

• Süni, Katica és Micimackó csoport redőnyének javítása 

• Játékok fertőtlenítése folyamatos 

• Raktár részben falburkolat felrakása 

• Riasztó berendezés megjavítása 

• Írószer készlet feltöltése 

• Gyógyszeres szekrény feltöltése 

• Sószobában tárolópolc felszerelése 

• Néhány új játéktároló kosarat és minden csoportszobába új viaszosvásznat vásároltunk 

• Homokozó fa szerkezetének javítása, festése 

• Kültéri játékeszközök megvásárlása, bővítése 

• Komposztáló felállítása 

• Esővízgyűjtő beszerzése 
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Tervezzük még:  

 

 Kertészkedére alkalmas magaságyás elhelyezését 

 

 Nagy kerti pad felújítását 
 

 

 

SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS 

 

A nevelési és gondozási év gyermeklétszám adatai 

 

Szeptembertől 44 bölcsődés kisgyermek lesz óvodás, a bölcsődében 7 kisgyermek marad. 

 

 

2021. 09. 01.-től 2022. 06.01-ig a következőképpen alakult a bölcsődei ellátásban részesülők száma 

csoportonként: 
 

 

2021. 

Férőhely: 54 

fő 

 

Szeptember Október November December 

     

Katica 9 12 13 14 

Süni 9 13 14 14 

Mókus 10 14 14 14 

Micimackó 4 8 10 10 

Összesen: 32 47 51 52 

 

 

    

2022. 

Férőhely: 

54 fő 

 

Január Február Március Április Május Június 

Katica 14 14 14 14 14 14 

Süni 14 14 14 14 14 14 

Mókus 14 13 13 13 13 13 

Micimackó 12 12 12 12 12 12 

Összesen: 54 53 53 53 53 53 
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Bölcsődei létszám 

 Tényleges Számított Időszakos gyermekfelügyelet 

2020. 09. 01. 32 32 - 

2020. 10. 01. 47 47 - 

2020. 11. 01. 51 51 - 

2020. 12. 01. 52 52 - 

2021. 01. 05. 54 55 - 

2021. 02. 01. 53 54 - 

2021. 03. 01. 53 55 - 

2021. 04. 01. 53 55 - 

2021. 05. 01. 53 55 - 

2021. 06. 01. 53 55 - 

 

  

  

Szeptember és októberben folyamatosan történt a beszoktatás, a négy csoportba összesen 28 kisgyermek 

lett felvéve. Januárban 2 kisgyermeket szoktattunk be.  

Bölcsődénkben integrált nevelés folyik, négy kisgyermek kapott korai fejlesztést, kettő gyermek SNI 

státusszal rendelkezik. A gyermekek fejlesztése helyben, bölcsődénkben, illetve a mozgásfejlesztés 

Tiszakécskén történt. A Tiszakécskei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusai, Ábel Ágnes és 

Bogdán Evelin hétfői napokon foglalkoznak a kisgyermekekkel.  

Ebben a gondozási és nevelési évben időszakos gyermekfelügyeletet nem igényeltek. 

Az első félévben 1 gyermek szülője kezdeményezte a bölcsődei szolgáltatás nyújtás végét.  

 
SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

A bölcsődébe járó gyermekek szociális helyzete, gyermekvédelem 

 

A 2021/22-es nevelési-gondozási év első felében a bölcsődés gyermekek szociális helyzete változó, 

amire hatással van a Covid vírus. Több családban is egyedül neveli a szülő gyermeket, illetve olyan is 

előfordult, hogy egy-egy szülő keresőképtelenné vált. A rászoruló családokat több alkalommal is 

támogattuk ruhaadománnyal, illetve bútorral. Karácsony előtt ismét megszervezésre került az 

adománygyűjtésünk a „Kapni jó, de adni még jobb”. Jelenleg is szerettük volna, hogy a vírushelyzetre 

való tekintettel nagyobb mennyiségű tartósélelmiszert és tisztítószert tudjunk összegyűjteni. Mivel 

csekély mennyiségű adomány gyűlt össze eleinte, így meghosszabbítottuk a gyűjtés időpontját és zárt 

csoportjainkban kértük a kedves szülők segítségét. Közös összefogással 4 család számára nagyobb 

mennyiségű élelmiszert, tisztálkodási és takarítószert sikerült szétosztani. Horváthné Farkas Katalinnak 



 
6 

köszönöm segítőkész munkáját, aki a csomagok széthordásában segédkezett. Németné Szucsák Éva 

gyermekvédelmi felelős ősszel, januárban és májusban kiosztotta a 4 csoportban, a Gyermekvédelmet 

segítő, veszélyeztetettséget felderítő” lapokat. Szoros kapcsolatban van a kisgyermeknevelőkkel, 

védőnőkkel, gyermekorvossal, az óvoda gyermekvédelmi felelősével, a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint az érintett szülőkkel. 

2021. november 08.-án jelzőrendszeri tanácskozáson vett részt a gyermekvédelmi felelős.  

2022. január 26.-án a szakmai vezető egy kisgyermek esetében esetkonferencián vett részt. 

2022. február 24.-én a gyermekvédelmi felelős az éves jelzőrendszeri szakmai tanácskozáson vett részt.  

2022.május 05.-én esetkonferencián vett részt a szakmai vezető és az érintett saját kisgyermeknevelője.  

2022. május 19.-én a gyermekvédelmi felelős jelzőrendszeri szakmai tanácskozáson vett részzt, 

amelynek témája a jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettségei, a nyilvántartásban lévőkkel kapcsolatos 

információk megbeszélése voltak.  

Kapcsolat a szülőkkel, a szülők részvétele a bölcsőde életében 

 

A szülőkkel való kapcsolatunk első állomása a bölcsődébe való beiratkozást követő első szülői 

értekezlet, ahol megtudták a szülők, hogy kisgyermekük melyik csoportba fog járni és kik lesznek a 

kisgyermeknevelői. Ez a szülői értekezlet 2021.06.29.-én a teraszon történt közösen, majd 

csoportonként a kertben. 

 
Családlátogatás 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás következő állomásai, a családlátogatások voltak. A családlátogatás célja, a 

kisgyermek otthoni környezetben történő látogatása a beszoktatás előtt.  Ezen alkalommal a szülők is 

bátrabban kérdeznek, jobban megismerheti a szülő és a kisgyermeknevelő egymást. A családlátogatás 

fontos színtere a bizalmi kapcsolat megalapozásának, ami feltétele a későbbi jó együttműködésének. A 

kisgyermeknevelők igyekeztek minden családhoz eljutni a beszoktatás előtt. Minden kisgyermeknevelő 

felelősségteljesen eleget tett ennek a feladatnak. A gyermek bölcsődei élete alatt abban az esetben is 

családlátogatást kezdeményezünk, ha a gyermeket veszélyeztető helyzet jut tudomásunkra, illetve 

segítségünket kérik háztartási eszköz, bútor beszerzésében. Az ősz folyamán kettő kisgyermeknél került 

sor ilyen jellegű családlátogatásra, amelyen az adott kisgyermek kisgyermeknevelői, a gyermekvédelmi 

felelős és a szakmai vezető vett részt. A családoknak tudtunk is támogatást szerezni.  
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Beszoktatás 

 

A szülővel történő beszoktatás módszere a bölcsődei gondozó-nevelő munka egyik fontos feladata, mert 

a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya vagy apa jelenléte biztonságot ad a 

kisgyermeknek, megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást. A kisgyermek és a 

kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket az új környezetének 

elfogadásában. A beszoktatásnak van egy bizonyos menete, de azt rugalmasan kezeljük, hiszen más a 

kisgyermekek egyéni szükséglete. Sajnos a szülők esetleges sürgős munkába állása is alkalmazkodást 

igényelt és nem utolsó sorban a kicsik sem egyformán viselték a változásokat. A kisgyermeknevelők 

együttérzésen alapuló figyelme, szeretete, rugalmassága révén rövid időn belül beszoktak a ránk bízott 

kisgyermekek. Az idei évben is a gyermekek beszoktatásánál a járványügyi előírásokat továbbra is 

betartottuk.  

 

Szülők tájékoztatása 

 

A szülők a családi füzetben rendszeresen tájékoztatást kaptak és kapnak gyermekükről. A családi füzetbe a 

szülő és a kisgyermeknevelő kölcsönösen tájékoztatják egymást a kisgyermekről. A szülő a bölcsődébe 

érkezés előtt rövid jellemzést írt a gyermekéről, majd a kisgyermeknevelő a beszoktatásról készíti az 

első bejegyzést. A gyermek fejlődése során elért egy - egy változásról (pl.: szobatisztaság, beszéd, 

mozgás, játékfejlődésről) tájékoztatja a szülőket. A gyermeket egy éves kora alatt havonta, egy éves 

kora felett negyedévente jellemzik a kisgyermeknevelők. Szülő is tájékoztathatja a kisgyermeknevelőt a 

gyermek helyzetéről. A tájékoztatásnak ez a formája jól működött az évben. Cél lehet még, hogy a 

szülők is bátrabban fűzzenek véleményt, írjanak észrevételt, illetve a családi füzet gyermekbarátibbá 

tétele.  

 

A legfontosabb tájékoztatási forma a napi személyes kapcsolat, mikor szóban tájékoztatjuk a szülőket az 

adott nap eseményeiről. Fontosnak tartottuk és tartjuk a kölcsönös tájékoztatást a bölcsődébe érkezéskor 

és a hazaadáskor. Érkezéskor a szülő nyújt információt az előző nap gyermekkel kapcsolatos 

eseményekről, gyermek egészségi állapotáról, a változásokról. Hazaadáskor a kisgyermeknevelő 

tájékoztatja a szülőket a gyermekről /hangulata, közérzete, társas kapcsolata, beszéd, játék, mozgás, 

étkezés, alvás, önállóság/. A vírushelyzetben az eljárásrend módosításával, az ajtóban való bevétellel 

sajnos kevesebb idő jutott az információcserére, így a kisgyermeknevelők nyitottak voltak a telefonos és 

online térben való megkeresésre, majd az enyhítések kezdetekor a szülői fogadóórát is lehetővé tettük.  
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A szülők a Laki-Lurkó újságból és a www.szivarvanyovi.hu honlapon, illetve a facebook zárt csoportban is 

tájékozódhatnak munkánkról. 

 

 

 

Szülői értekezletek: Az őszi szülői értekezleteket a megszokott formában még megtudtuk tartani 

közösen, majd csoportonként 2021.október 6-án.  

 

Témái: Az intézményvezető tájékoztatása az adatvédelemről. A szakmai vezető tájékoztatása a házirend 

és SZMSZ módosításáról, néhány gondolat a bölcsődéről, az éves szakmai célunk, feladatunk 

ismertetése, Szülői Szervezet és az Érdekképviseleti Fórum újra választása, a beszoktatás tapasztalatai, 

első félév tervezett programjainak ismertetése. 

 

Szülői Szervezet működése   

 

Az első szülői értekezleten újra választásra került a Szülői Szervezet, amely a bölcsődei csoportokba 

járó valamennyi gyermek szülőjének képviseletében jár el. Támogatja és segíti a bölcsődében folyó 

szakmai munkát, ünnepségeinket. 

A Mikulás csomagok megvásárlásával segítették, támogatták a 2021.december 06-án megtartott Mikulás 

váró ünnepségünket. Karácsonyra minden csoport 45000Ft-ot kapott játékvásárlásra és szaloncukorral is 

megajándékozták a csoportokat.             

Szülői Szervezetünk ebben a nevelési és gondozási évben a járványügyi veszély miatt nem tudott részt 

venni az Adventi udvar programjában, ennek ellenére nagyon aktív és példamutató tevékenységével 

sokat tett a bölcsőde udvari játékkészletének cseréjéért, illetve bővítéséért. Így köszönettel fordulok a 

szülői szervezet aktív tagjaihoz, hiszen a bölcsődénkbe decemberben már megérkeztek az összegyűlt 

támogatásból vásárolt játékok egy része. Az első támogató program egy sütivásár volt, amellyel már egy 

komolyabb bevételre tettünk szert. Majd 2.597.000 Ft támogatást kaptunk, illetve sikeresen pályázott az 

SZMK az önkormányzatnál is, amit további 210.000 Ft támogatást jelentett.  Így az udvari játékok 

vásárlására 2.807.000 Ft-ot gyűlt össze. Január második hétvégéjén szintén segítő kezek által a bölcsőde 

udvaráról a domb is el lett szállítva, így a januárban még érkező játékokkal teljes lett a bölcsődei 

játszókert. A bölcsikéseink nagy örömmel használhatják az új mászókákat, játszóházakat, libikókákat, 

csúszdás mászókákat, motorokat, futóbicikliket, lábbal hajtós autókat.  A játékkészlet úgy lett 

összeállítva, hogy a legkisebbektől egészen az óvodába készülő korosztályig biztosítsa a gyermekek 

mozgásigényének kielégítését, a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék fejlesztését. A megvásárolt 

kültéri játékok használatával kialakul a gyermekekben a mozgástervezés, javul a mozgás kivitelezése, 
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ezáltal fejlődik az észlelés, érzékelés, a figyelem és koncentráció. Hálásak vagyunk és örülünk, hogy 

szép, esztétikus környezetben, biztonságos és fejlesztő játékokat használva teremthetjük meg 

bölcsiseinknek a kültéri játék lehetőségét.  2022. március 18.-án átadó ünnepséget tartottunk a 

bölcsődében, a támogatók meghívásra kerültek, az intézményvezető, alpolgármester Úr és az SZMK 

elnök köszönőbeszédét követően hivatalos átadásra került a megújult bölcsődei játszókert. Egy délutáni 

zsúr keretén belül vendégeltük meg támogatóinkat hálánk jeléül.  

 

 

EREDMÉNYEK 

 

Ebben a nevelési-gondozási évben is részt vett bölcsődénk az óvodában működő Fejlesztő 

Munkaközösség tevékenységében. Bölcsődénkből Horváthné Farkas Katalin a munkaközösség tagja. 

 

A 2021/2022-es nevelési-gondozási évben fő szakmai célunk: 

 

Ének-zenei nevelés a bölcsődében 

 

„A zene nagyon jó arra, hogy a gyermekek kifejezzék és feldolgozzák érzelmeiket. A tapsolás, dobolás, 

éneklés és ugrálás egyszerű módot ad a gyermekek számára, hogy levezessék haragjukat, vad és boldog 

érzéseiket.” (Moomaw, Sally) 

 

A bölcsődében az éneklés tudatos nevelési forma, mely a gyermek önkéntes érdeklődésére épül. Az 

éneklés vezet legközvetlenebbül a zene átéléséhez, megértéséhez, teljes élményt ad, részt vesz benne az 

egész test. Harmonizáló hatást gyakorol a teljes személyiségre, szerepe van a testi, érzelmi, értelmi, 

szociális fejlődésben. A játékos mozgással kísért dalok, mondókák fejlesztik a gyermek ritmusérzékét, 

mozgásra késztetik, fejlesztik utánzó képességét, mozgáskoordinációját. Az éneklés megnyugtatja a 

gyermeket. 

Bölcsődénkben célunk, a zene iránti érdeklődés felkeltése, a ritmusérzék fejlesztése, olyan légkör 

kialakítása, amelyben a gyermek jól érzi magát, feloldódik, lehetősége van az önkéntes utánzásra, 

spontán dúdolgatásra. Kisgyermeknevelőink igyekeznek segíteni a beszédkészség kialakítását, 

elősegítjük az érzelmi fejlődést, szép kiejtést, szavak megértését, zenei hallást, éneklési készség 

elindítását. Törekszünk arra, hogy bölcsődéseink felismerjék a halk- hangos hangokat, képesek legyenek 

gyorsan és lassan énekelni, a környezet hangjait felismerjék, örömmel vegyenek részt ének- zenei 

kezdeményezésben. Az ölbeli dalos játékokkal erősítjük a gyermek kötődését. Megtanul társaival 

együttműködni, egymásra figyelni, egymást elfogadni. Növekszik a gyermek szereplésvágya, erősödik 

énképe, önbizalma, magabiztosabbá válik, jobb lesz a kapcsolatteremtő és problémamegoldó képessége. 



 
10 

A csoportszobában a kisgyermekek által elérhető helyen helyezzük el a hangszereket, hogy bármikor ha 

kedvük van, ők is elővehessék. Idei éveben saját készítésű hangszereket is készítettünk együtt a 

kisgyermekekkel.  

 A bölcsődében a különböző ünnepek előtt a kisgyermeknevelők az adott ünneppel kapcsolatos verseket, 

dalokat mondogatnak, dalolnak, így is közelebb hozva a gyermekhez az ünnep örömét. 

Horváthné Farkas Katalin megfigyelési szempontsort dolgozott ki az éves szakmai feladatunkhoz 

kapcsolódóan, amelyet minden kisgyermeknevelő havonta vezetett, félévkor és év végén összegeztük a 

kapott eredményeket, levonjuk a következtetéseket és átbeszéljük a lehetőségeinket a fejlesztendő 

területekkel kapcsolatban.   

 

 
Továbbképzések 

 

A nevelési-gondozási év első felében kisgyermeknevelőink nem vettek részt továbbképzésen. A 

második félévben 4 kisgyermeknevelő elvégzi a kötelező továbbképzést, amely a pontszerzési 

kötelezettség 20%-át teszi ki. Illetve, akinek szükséges 2022.06.30.-ig megszerezni a továbbképzési 

időszak alatt megszerzendő 60/80 pontot, teljesítik továbbképzési kötelezettségüket.  

 

Szabó Andrásné 2 éves képzését kezdte meg a 0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése, gondozása 

szakvizsgás szakirányú továbbképzésen a Gál Ferenc Egyetem Pedagógia Karán, az első évet sikeresen 

teljesítette.  

 

2022. május 18.-án 3 kolléganőmmel Tiszakécskén interaktív beszélgetésen vehettünk részt. Hegedűsné 

Dobos Nóra – logopédus előadásában hallhatunk a 3 évesek logopédiai szűréséről, illetve a mostani 

tendenciákról a logopédiai ellátásban.  

Tamásné Petrezselyem Dolli – logopédus előadást tartott a megkésett / akadályozott beszédfejlődésű 

gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének vizsgálatáról.  

Skorkáné Homoki Henriette – logopédus Építsünk beszédet – vizsgáló és terápiás eszközöket mutatott 

be számunkra.  

A beszédészlelés és beszédmegértés fontosságáról a nyelvi fejlődésben Bogdán Evelin – logopédustól 

hallhattunk egy összefoglalót.  
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Gyermek programjaink -Hagyományápolás   

 

 

Bicajjal a bölcsibe! nap 

 
Szeptember 22.-re Bicajjal a bölcsibe napot szerveztünk, amelyet október 1.-jén sikerült megtartunk. 

Ezen a napon minden kisgyermek behozta a saját futóbiciklijét, amellyel a délelőtt folyamán 

igyekeztünk fejleszteni a gyermekek mozgáskoordinációját.  

 

Az október 2.-án tartott szüreti felvonuláson és a november 11.-én tartott születésfa ültetésen sajnos idén 

nem tudtunk részt venni.  

 

2021. december 06-án került sor a Télapó ünnepségre.  

 

Ebben az évben is, mint az előző években nagy lelkesedéssel készültünk a Mikulás eljöttére. A 

gyermekekkel a Mikuláshoz kapcsolódóan kezdeményeztünk alkotó tevékenységeket, énekekkel, 

versekkel ismertettük meg kis bölcsődéseinket. December 6-án el is látogatott bölcsődénkbe a mikulás, 

akit Énekkel köszöntöttünk, Ő pedig jutalmul csomaggal ajándékozta meg bölcsődéseinket. Köszönet a 

Szülői Szervezetnek a csomagok összeállításáért.  

 

Hamarosan a karácsony eljövetelére készültünk. Csoportszobáinkat téli díszbe öltöztettük. 

Hópelyhekkel, karácsonyi gömbökkel, kis angyalkákkal, saját készítésű gyermeki alkotásokkal 

varázsoltuk hangulatossá a bölcsődét. 

 

2021. december 17-én tartottuk a karácsonyi ünnepséget.  

 

Minden csoport a saját csoportszobájában csodálhatta meg a feldíszített karácsonyfát. Reggeli után kis 

sétára indultunk a bölcsőde épületében és mire visszaértünk ajándékok sorakoztak a fa alatt, amiket 

izgalommal bontogattak ki a kisgyermekek. Köszönettel tartozunk a szülőknek a felajánlott fenyőfákért, 

a sok finomságért, amellyel még élvezetesebbé tették ezt a napot, hálásak vagyunk az anyagi 

támogatásért is, hisz a Szülői Szervezet 45-45 ezer forinttal támogatta minden csoport karácsonyi 

játékvásárlását és szaloncukrot is kaptunk. Az intézmény bölcsődei költségvetéséből szintén 25-25 ezer 

ft-ot kaptunk ajándék vásárlásra. Köszönjük a fenntartónak.  
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2022. február 25-én farsangi ünnepséget tartottunk.  

 

Minden csoport a saját szobájában ünnepelt. A gyerekek lufikat kaptak, a legtöbben beöltöztek. Zenével, 

tánccal, mókával, kacagással telt el a délelőtt. A konyha jóvoltából fánk, valamint az SZMK 

felajánlásával üdítők, illetve ropogtatni valók tették még élvezetesebbé ezt a napot. 

 

2022. 03.15. ünnepség 

 

2022. 03.16.-án 3 kisgyermeknevelő 6 kisgyermekkel vett részt az óvodásokkal együtt közös 

megemlékezésen.  

 

2022. 04.12. húsvét megünneplése  

 

Április 12-én az ünnephez kapcsolódóan élő nyuszival kedveskedtünk a gyermekeknek. Az állatot 

káposztalevéllel, répával etethették meg. Majd a kertben csokitojás keresést kezdeményeztünk. 

 

2022. 05.26. és 05.27.-én. gyermeknapoztunk  

 

Május 26. és 27. napokon a gyerekeket ünnepeltük. Az első napon tűzoltó és rendőrautó érkezett 

hozzánk, amelyet kipróbálhattak a gyerekek, beleülhettek, meghallgathatták a sziréna hangját. A 

második napon bohóc érkezett hozzánk Nyárlőrincről, aki minden gyermeknek kedveskedett egy lufiból 

hajtogatott állatkával, karddal vagy virággal.  

  

2021. 06.03.  Bölcsődei búcsúzás 

 

2022. június 3-án délután tartottuk az óvodába menő gyermekek bölcsődei búcsúztatását. A konyha 

finom süteménnyel lepte meg a búcsúzókat. A díszítéshez felajánlott virágokért, üdítőkért, 

ropogtatnivalókért köszönettel tartozunk a szülőknek és az SZMK-nak.  

 

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Bölcsődei belső kapcsolataink elmélyülését szolgálták az egymás közötti, nyílt hangvételű 

megbeszélések. 

A kisgyermeknevelők között jó volt az összhang. Ötletet, tanácsot adtunk egymásnak. Jó érzés, hogy 

számíthattunk és számíthatunk egymásra. 

Az óvodai Fejlesztő Munkaközösséggel együttműködve Horváthné Farkas Katalin kisgyermeknevelő 

részt vállalt az éves szakmai feladatunk táblázatainak kitöltésében, elemezve azokat, majd elkészítette 
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beszámolóit. Büszkék vagyunk arra, hogy egy kisgyermeknevelő is részt vesz az intézmény Fejlesztő 

Munkaközösségének tevékenységében. Éves munkaközösségi beszámolója mellékelve. 

A bölcsődei dajkáink jól kiegészítik, segítik munkánkat és jól elosztják a feladataikat is egymás között. 

Az óvodával közös karbantartó munkatárs, Rácz Zoltán is sokoldalú segítséget nyújtott bölcsődénknek 

egész évben. 

Az egész bölcsődei kollektíva munkájával nagyon elégedett vagyok. Mindannyiunk munkájára jellemző 

a rugalmas, lelkiismeretes, precíz munkavégzés, az egymást segítő összetartó munka. Mindenki 

helytállását köszönöm, jó lenne ezt fenntartani, erősíteni a jövőben is. 

 

 

November 8-án tapasztalatcsere az óvónőkkel 

 

Minden évben novemberben összegyűlnek az óvoda és bölcsőde dolgozói, hogy megosszák egymás 

között a bölcsődéből óvodába átmenő gyermekek fejlődéséről tapasztalataikat. A szakmai megbeszélés 

résztvevői minden óvodai csoportból egy óvodapedagógus és minden bölcsődei csoportból egy 

kisgyermeknevelő volt. Az óvodapedagógusok összegző véleményt mondtak el a gyermekek óvodába 

való beilleszkedésükről, játéktevékenységükről. mozgás fejlettségükről, beszéd fejlettségükről, érzelmi, 

akarati életükről, motiválhatóságukról, gondozási feladatokban mutatott jártasságukról, illetve a 

családdal való kapcsolattartás kialakításáról. Az óvodapedagógusok beszámolója szerint a gyermekek 

könnyen beilleszkedtek az óvodai környezetbe, jól motiválhatóak tevékenységekre, önállóak. A 

tapasztalatcsere megerősítette, hogy a bölcsődéből érkezett gyermekek hamarabb illeszkednek be az 

óvodai közösségbe, könnyebben sajátítják el az óvodai szokásokat, mint a családi környezetből érkezők. 

A közös szakmai konzultáció az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők között fontos 

kapcsolattartási forma, a hallott pozitív visszajelzések a bölcsődében végzett munkánk elismerése. 

 

 

 

Értekezleteink: 

 

2021. augusztus 30-án Tűz és Munkavédelmi oktatásban részesült az intézmény valamennyi 

dolgozója. 

 

2021. augusztus 30-án kisgyermeknevelői értekezletet tartottunk: 

 

 Témáink: 

 

• Szabó Andrásné szakmai vezető szóbeli dicséretben részesítette a bölcsőde dolgozóit, 

lelkiismeretes, aktív munkájukért 
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•  Ismertette az év első Nevelés Nélküli Munkanapját: 2021. 09.27. 

• Megbeszélésre került a 2021/2022-es nevelési-gondozási év előre tervezett programjai, valamint 

a programfelelősök is kiválasztásra kerültek.  A kisgyermeknevelők aktívak voltak a feladatok 

vállalásában. 

• Meghatározásra került éves kiemelt szakmai feladatunk: Ének-zenei nevelés a bölcsődében 

 

 

2021. szeptember 27-én Kisgyermeknevelői értekezlet tartottunk. (Nevelés Nélküli Munkanap) 

 

Témáink: a 2021/2022-es nevelési és gondozási év munkatervének átbeszélése 

                  a szülői értekezletek időpontjának és témáinak megbeszélése 

                  a fő szakmai célunkkal kapcsolatos feladataink megbeszélése  

 

2022. január 28.-án kisgyermeknevelői és munkatársi értekezletet tartottunk (Nevelés Nélküli 

Munkanap) 

Témáink: a nevelési év első felének lezárása 

                felkészülés a második félévre 

                 éves szakmai feladat féléves értékelése 

                 gyermekvédelmi féléves értékelés 

                 szakmai műhelymunka  

 

 

2021. június 13. kisgyermeknevelői és munkatársi értekezlet (Nevelés Nélküli Munkanap) 

 

Témáink: a 2021/22-es nevelési és gondozási év átbeszélése, lezárása 

                 éves szakmai feladat összegzése 

                 gyermekvédelmi éves beszámoló 

                 felkészülés a nyári napirendre 

                 munkaidőbeosztás átbeszélése 

 

 

 

A BÖLCSŐDE KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

Kapcsolatépítés más bölcsődékkel 

 

2021. április 21. Bölcsődék Világnapja 

 

Április 21.-e államilag elismert ünnep, ezen a napon ünnepeljük a Bölcsődék Világ Napját. Minden idők 

legnagyobb fejlesztési programjának köszönhetően egyre több helyszínen szolgálják a bölcsődék a 
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család és munka közötti egyensúly kialakítását. Az idei évben egy hozzánk közeli, újonnan megnyílt 

bölcsődébe látogattunk el, Szentkirályra. Megismerkedtünk az intézményvezetővel, 

kisgyermeknevelőkkel és bölcsődei dajkákkal. Számunkra fontos és jóleső érzés, hogy van lehetőségünk 

a közelben dolgozó kollegákkal felvenni a kapcsolatot és egy olyan partneri viszonyt kialakítani, 

amelyben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást a szakmai törekvéseinkben, annak érdekében, hogy 

bölcsődébe járó kisgyermekek számára az értelmi, érzelmi és szociális fejlődésük aktív támogatói 

lehessünk. Szívből örültünk neki, hogy barátságos hangulatban fogadtak bennünket és igyekszünk a 

továbbiakban is ezt fenntartani.  

 

Szakmai nap 

 

2021. október 05-én, Aszódiné Magyar Beáta intézményvezetővel a Dél-alföldi Régió Bölcsődéinek IV. 

Regionális szakmai napján vettünk részt Szegeden. A konferencián tájékoztatást kaptunk a Magyar 

Bölcsődék Egyesületének módszertani feladatellátásáról, a Magyar Államkincstár munkatársaitól 

értesültünk a költségvetési támogatások ellenőrzési tapasztalatairól, illetve a bölcsődei finanszírozás 

változásairól. A nap további részében tájékoztatást kaptunk a bölcsődei ellátást érintő jogszabályi 

változásokról, illetve a szakmai munkánkat érintő aktuális továbbképzésekről. Köszönjük a lehetőséget 

a szervezőknek, hogy kellemes hangulatban eltöltött nap keretein belül hasznos, új információkat 

nyújtottak számunkra, illetve lehetőségünk nyílt a pályán dolgozó más települések szakembereivel 

ismerkedni, konzultálni.  

 

2022. május 09-én Szegeden a Dél-alföldi Régió Bölcsődéinek VII. Regionális szakmai napján vehettem 

részt. Gyuriczáné Botka Emőke Magyar Bölcsődék Egyesületének alelnöke szervezésében valósult meg 

a szakmai konzultáció, melyen a bölcsődénk számára is hasznos és aktuális információkról értesültem. 

Tájékoztatást kaptam az új bölcsődei szabványról, a beszoktatás megújult módszertani ajánlásairól. 

Gyógypedagógus előadásában az eltérő fejlődésmenetről informálódtam. Köszönjük a lehetőséget a 

szervezőknek, hogy kellemes hangulatban eltöltött nap keretein belül hasznos, új információkat 

nyújtottak számunkra, illetve lehetőségünk nyílt a pályán dolgozó más települések szakembereivel 

ismerkedni, konzultálni.  

 

Bölcsődénk, gyakorlati helyszín 

 

2021.11.15.-től 2021.12.01.-ig, majd 2022. március 21.től április 14.-ig Szabó-Varga Laura a Károli 

Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának hallgatója egyéni szakmai gyakorlatát töltötte a Süni 

csoportban, mentora Varga Ildikó volt. 
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A bölcsőde orvosával és a védőnőkkel való kapcsolat 

 

A bölcsőde orvosa, Dr. Sajósi Iván gyermekorvos végezte a bölcsődébe beíratott kisgyermekek státusz 

vizsgálatát a 2021/2022-es nevelési-gondozási évben. A vírusveszély miatt idén kevesebbszer látogatott 

el a bölcsődébe. Telefonos konzultáció során értük el a doktor Urat. A védőnők személyesen is 

ellátogattak a bölcsődébe, illetve a veszélyhelyzetre való tekintettel telefonon tartottuk a kapcsolatot, 

tájékoztatást kértek tőlünk a kisgyermekek bölcsődei életéről, ők pedig megfelelő információkat 

szolgáltattak a gyermekek otthoni körülményeiről. A gyermekorvos és a védőnők is együttműködőek 

voltak, így a velük való kapcsolatot megfelelőnek értékelem. A gyermekorvos a nyár elején fog eljönni 

a bölcsődébe a világjárvány miatt elhalasztott státusz vizsgálatok bepótlására.  

 

Laki-Konyhával való kapcsolat 

 

A bölcsőde szakmai vezetője ebben a nevelési és gondozási évben is törekedett, hogy a konyhával jó, 

partneri kapcsolat alakuljon ki.  A szakmai vezető telefonon tartotta a kapcsolatot a konyha vezetőjével. 

Problémák továbbra is merültek fel, de mindig igyekeztek a kéréseinknek eleget tenni. Február 21.-én az 

óvoda tornatermében került sor a konyha vezetőjével tapasztalatcserére annak érdekében, hogy a 

gyerekek számukra megfelelő minőségű, állagú, összetételű, változatos ételeket kapjanak, amiket 

szívesen el is fogyasztanak. A jó partneri kapcsolatra továbbra is törekedni fogunk. 

 

PR tevékenység 

 

A bölcsődénkről információkat továbbra is a www.szivarvanyovi.hu honlapon találhattak az érdeklődők. 

Ebben az évben a honlap aktualitásairól Horváthné Farkas Katalin kisgyermeknevelő és az óvodából 

Dósa Ivett Viktória gondoskodott, munkájukat köszönöm.   

A Laki-Lurkó óvodai újságban továbbra is helye volt bölcsődei híreknek. A szerkesztőség munkájában 

Szabó Andrásné vett részt bölcsődénkből. Folyamatosan közöltünk bölcsődei híreket, jelentettünk meg 

cikkeket, amiket a kisgyermeknevelők írtak. Köszönöm a kolléganők készséges együttműködését.  

Aszódiné Magyar Beáta intézményvezető időnként közöl bölcsődével kapcsolatos híreket a Helyi 

Híradó És Lakiteleki Újságban. 

A KENYSZI és a Laki-Konyha felé a napi étkezési jelentéseket Szabó Andrásné végezte ebben az 

évben. 

 

 

PEDADGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

Éves munkaterv összhangja a Bölcsődei Szakmai Programban megfogalmazottakkal 

Bölcsődénk éves Munkaterve összhangban van a Szakmai Programunkban megfogalmazottakkal. 

http://www.szivarvanyovi.hu/
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A belső ellenőrzés eredményei, fejlesztendő területek 

A vezetői ellenőrzések az éves szakmai feladatunkhoz kapcsolódóan ének-zenei kezdeményezések a 

gyermekek körében.  

 

 Az ellenőrzés megállapításai:  

 

A kisgyermeknevelők aktívak voltak az ének-zenei kezdeményezésekben, talán egy kicsit jobban is 

lehetőségük adódott, hogy jobban megnyíljanak egymás előtt és bátrabban kezdjenek ének- zenei 

kezdeményezésbe. Örültem az ötleteknek, amelyek a kézzel készített hangszerekre gyűjtöttek a 

kisgyermeknevelők. A bölcsődében gyakran mondogatott mondókák, énekek összegyűjtésre kerültek és aki 

számára volt még nem ismert ének, Ő is megtudott ismerkedni velük. Előtérbe került a zene meghallgatásra.  

Április 20.-án tartott online hospitálásunk alkalmára lelkesen készültek a kisgyermeknevelők. Köszönöm, 

hogy ilyen kitartással voltak a téma iránt, összedolgoztak, kiegészítették egymást és igyekeztek a 

gyermekeket az ének- zene iránt fogékonnyá tenni, bevonni. Cél lehet még a jövőben, hogy a mostanra 

tervezett és nem sikeredett ének-zenei továbbképzésen való részvétel.  

 

 

A nevelési - gondozási év beszámolójának megállapításai, fejlesztendő területek a következő 

nevelési évben 

 

Bölcsődénkben magas színvonalú nevelő és gondozó munka folyik. A kisgyermeknevelők szakmai 

tudása, őszinte gyermekszeretete, figyelmessége, empátiás készsége garantálta ezt. Köszönöm a 

kisgyermeknevelők lelkes munkáját. 

 

A két dajkanéni készségesen és lelkiismeretesen végezték munkájukat. Munkájukat nagyra értékelem és 

köszönöm. 

 

Az óvódával közös karbantartó, Rácz Zoltán segítségére is mindig számíthattunk, nagyra értékelem 

pozitív hozzáállását. 

. 

Külső kapcsolatainkat is pozitívan értékelem, a gyermekorvossal, védőnőkkel, konyhával jó kapcsolatot 

építettünk ki és tartottunk fent az év folyamán. 

 

 

 

Fejlesztendő területek a következő nevelési – gondozási évben: 

 

• Kisgyermeknevelők egymás közötti, illetve a kisgyermeknevelők dajkanénik közötti kapcsolatok 

erősítése, közösségépítés 

 

• Kapcsolatépítés még több bölcsődével 

 

• A gyermekorvossal, védőnőkkel való kapcsolat további erősítése 
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• A konyhával való kapcsolat erősítése 
 

 

 

A gyermekvédelmi felelős és a Fejlesztő munkaközösségi tag éves beszámolója mellékelve. 

 

     Az őszi és tavaszi szünetben a bölcsőde nyitva, a téli szünetben a fenntartó engedélyével zárva volt. 

 

 

Lakitelek, 2022. június 7.   

 

 Szabó Andrásné 

  szakmai vezető 


