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Bölcsődénk, a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézményeként működik. 

 

Intézményvezető: Aszódiné Magyar Beáta                      

Helyettese: Erdősné Ladányi Boglárka 

Szakmai vezető: Barcsa Józsefné 

 

 

 

                        NEVELŐ – GONDOZÓ MUNKA FELTÉTELEI 

 

Humánerőforrás szükséglet                         
 

A 2018/2019-es nevelési-gondozási évben a humánerőforrás szükségletünk, engedélyezett létszámunk a 

törvényi előírásoknak megfelel. 

Bölcsődei csoportok száma:    4 

Kisgyermeknevelők száma:    8 fő 

Bölcsődei dajka száma:   2 fő     

Megváltozott munkaképességű dolgozó:  1 fő (4 órában)  

 

csoportok kisgyermeknevelők 

 

dajkák 

megváltozott 

munkaképességű 

dolgozó 

Katica 
Barcsa Józsefné, Sztakó 

Csilla 

Tóth Gyuláné Molnár Margit 

Süni 
Varga Ildikó, Dósa Ivett 

Viktória 

Mókus 
Horváthné Farkas Katalin, 

Németné Szucsák Éva 

Bódorné Szabó 

Mónika 

 

Micimackó 

Mazzeó Paskálné, Szabó 

Andrásné-1. félév. Faragó 

Nikoletta (2019. januártól), 

Királyné Papp Loretta (2019. 

februártól)-2. félév 

 

Gyermekvédelmi felelős: Németné Szucsák Éva    

PR munkacsoport tagja, a KENYSZI és a konyha felé a napi étkezési jelentéseket végzi: Dósa Ivett 

Viktória 

Fejlesztő munkaközösség tagja: Horváthné Farkas Katalin 

 

Ebben a nevelési évben személyi változások történtek. Losonczyné Király Borbála, dajka babát várt, 

helyettesítésére Bódorné Szabó Mónikát alkalmaztuk. Munkájával, empatikus, kedves magatartásával 

minden munkatársa elégedett. A nevelési év során újabb változások elé néztünk. Mazzeó Paskálné 

jelezte, hogy a 40 év szolgálati idő leteltével nyugdíjba akar vonulni. Ezzel egyidejűleg Sztakó Csilla, 

helyettesítő kisgyermeknevelő kinevezésre került. Szabó Andrásné kisgyermeknevelő kismama volt, 

2019 januárjától az ő helyére is kisgyermeknevelőt kellett választanunk, ami 2018. december 3-án 

megtörtént. Az új kisgyermeknevelő, Faragó Nikoletta lett. Új kolléganőnk 2019. január 03-tól állt 

munkába a Micimackó csoportban. Mazzeó Paskálné nyugdíjba vonulása után, 2019. február 01-től 

Királyné Papp Loretta, GYES - ről visszatérő kolléganőnk lett a Micimackó csoport másik 
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kisgyermeknevelője. A két új kolléganőnk hamar megbirkózott a rájuk váró feladatokkal. Kedves, 

gyermekszerető hozzáállásukkal gyermekek és felnőttek elfogadták, megszerették őket. 

Szabó Andrásné, Szimonettának 2019.03.14.-én megszületett kisfia. Neki és Losonczyné Király Borbála 

dajkánknak is örömteli kismama éveket kívánunk és szeretettel várjuk vissza őket! Mazzeó Paskálné 

kolléganőnknek pedig boldog nyugdíjas éveket kívánunk! 

 

TÁRGYI, INFRASTRUKTULÁRIS FELTÉTELEK 

 

A 2018/19-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 

 Beltéri festések: tálaló ajtó, tálaló kocsik, orvosi szekrény. 

 A Mókus és Katica csoport szobákban és mind három gyermek öltözőben a lambériák lefestése. 

 Meg lett rendelve a kazán karbantartása és meg is történt. 

 Az Önkormányzat által benyújtott „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című, TOP-1.4.1-16 

kódszámú pályázat nyert. Ennek köszönhetően bölcsődénk 1 440 000 forint eszközfejlesztésben 

részesült. 

- A mosókonyhába szárítógép érkezett és már üzemel. 

- A tálalókonyhába tálalószekrény garnitúrát, 

- a felnőtt étkezőbe asztalt és 10 széket, 

- az irodába számítógép garnitúrát, 

- a Süni csoportszobába új bútorokat, 

- a Süni és Katica csoportok öltözőibe új öltözőszekrényeket, 

- mindkét fürdőszobába új törölköző és pohártartókat kaptunk. 

- Az udvari játékok is bővültek: kettő trambulinnal, kettő homok-víz asztallal, kettő 

gyermekpihenő paddal. 

 A nyári nagytakarítást a kisgyermeknevelők és a dajkák elvégezték. Minden játék, bútor és 

használati eszköz fertőtlenítésre került. 

 A nevelési év kezdésére minden szobában kicseréltük az asztalterítőket. Feltöltöttük az 

írószerkészletünket. Néhány új játéktároló kosarat is vásároltunk. 

 A nagy babaház repedt falának javítása, 

 zuhanyzótálcák újrafestése, 

 a felnőtt zuhanyzóba papírtörölköző tartó felszerelése, 

 mozgássérült feljáró korlátjának lefestése megtörtént.  

 A Katica csoportban új szőnyegek vásárlása. 

 

Tervezzük még: 

 A Süni és Micimackó csoportokban a szőnyegek cseréje folyamatosan történik. 

 A Süni csoportba könyves polc vásárlását (lemaradt a bútor rendeléskor) 

 A Süni csoportban redőnyök javítása vagy cseréje. 

 A Mókus és Micimackó csoport mosdójában polcok (pelenkáknak, popsitörlőknek, krémeknek). 

 Az átláthatóság gátló kerítés lefestését. 

 A kerítés alap javítását. 

 

Nagyon hálásak vagyunk és köszönjük az Önkormányzatnak és az Óvoda vezetőségének ezt a sok, 

hasznos és szép eszközt, amit kaptunk. Így bölcsődénk gyermeki és felnőtt környezete is esztétikusabb 

lett, munkánkat még nagyobb örömmel tudtuk végezni.  
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SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS 

 

A nevelési és gondozási év gyermeklétszám adatai 

 

Szeptembertől 25 bölcsődés kisgyermek lett óvodás. 
 

2018. 09-től 2019. 06.01-ig a következőképpen alakult a bölcsődében ellátásban részesülők száma 

csoportonként: 
 

2018. 

Férőhely: 54 

fő 

 

Szeptember Október November December 

     

Katica 7          11 11 12 

Süni 8 11 12 12 

Mókus 10 12 13 13 

Micimackó 8 12 11 11 

Összesen: 33 46 47 48 

 

 

    

2019. 

Férőhely: 

54 fő 

 

Január Február Március Április Május Június 

Katica 12 12 13 13 14 14 

Süni 12 12 12 12 12 12 

Mókus 13 13 13 13 13 13 

Micimackó 10        11 11 11 12 12 

Összesen: 47 48 49 49 51 51 

 

 

Bölcsődei létszám 

 Tényleges Számított Időszakos gyermekfelügyelet 

2018. 09. 01. 33 33 1 

2018. 10. 01. 46 47 1 

2018. 11. 01. 47 48 1 

2018.12. 01. 48 49 2 

2019. 01. 05. 47 48 1 

2019. 02. 01. 48 49 1 

2019. 03. 01. 49 50 1 

2019. 04. 01. 49 50 1 

2019. 05. 01. 51 52 1 

2019. 06. 01. 51 53 2 

 

 

Szeptember, októberben, novemberben folyamatos volt a beszoktatás, a négy csoportba összesen 21 

kisgyermek lett beíratva. Jelenleg, ahogy a fenti táblázat is mutatja 51 fő kisgyermek jár bölcsődébe, 

ebből 1 kisgyermek SNI-s, aki gyógypedagógiai fejlesztésben részesül heti 2 órában, mozgásfejlesztést 
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kap heti 1 órában, Ábel Ágnes és Jekkel Judit gyógypedagógusok közreműködésével, a Bács-Kiskun-

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszakécskei Tagintézményében. A logopédiai fejlesztés 

bölcsődénkbe történik heti 1 órában, Skorkáné Homoki Henriette logopédus által. 

2018 novemberében a Micimackó csoportból H. Gergőt elküldtük szakértői vizsgálatra, a megkésett 

beszédfejlődése és beszéd megértési nehézségei miatt. Javaslatuk alapján megkezdődött 

gyógypedagógiai megsegítése, Tiszakécskén a Pedagógiai Szakszolgálatnál. 

Ebben a gondozási és nevelési évben is vállalunk, lehetőségeinkhez mérten időszakos 

gyermekfelügyeletet, már 2 kisgyermek igénybe is vette ezt, a Süni és Micimackó csoportban.  

2019. januártól a Micimackó csoportos, T. Emma időszakos gyermekfelügyelete megszűnt, 

egésznapos bölcsődés lett. 

2019. márciusában a Katica csoportból is elküldtük K. Annabellát Szakértői Bizottsághoz, a szülőkkel 

egyetértve, a fejlődés több területén tapasztalt lemaradása miatt. 2019. májusában érkezett válasz, 

Annabella SNI-s státuszt kapott, megsegítését bölcsődében, korai fejlesztés keretében javasolják, 

hetente, minimum 2 órában.   

 

SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

A bölcsődébe járó gyermekek szociális helyzete, gyermekvédelem 

 

A 2018/19-es nevelési-gondozási évben a bölcsődés gyermekek szociális helyzete jó.  Egy HHH-s 

kisgyermekünk volt szeptember, októberben, de náluk is javult a szociális helyzet, így novembertől nem 

volt hátrányos helyzetű gyermekünk. Németné Szucsák Éva gyermekvédelmi felelős ősszel, januárban 

és májusban is kiosztotta, a ,,Gyermekvédelmet segítő, veszélyeztetettséget felderítő” lapokat minden 

csoportnak, így nyomon tudta és tudja követni az érintetteket. Szoros kapcsolatban volt a 

kisgyermeknevelőkkel, védőnőkkel, gyermekorvossal, az óvoda gyermekvédelmi felelősével, a 

gyermekjóléti szolgálattal és nem utolsó sorban az érintett szülőkkel. 

A karácsonyi ünnepek előtt megszervezte és lebonyolította az adománygyűjtést „Kapni jó, de adni még 

jobb” címmel. Nagy örömünkre sok adomány érkezett: tartós élelmiszerek, játékok, ruhák, amelyek 3 

család között kerültek kiosztásra. Az adakozóknak hálásak voltunk, hisz így 3 családnak tudtuk szebbé 

tenni az ünnepeket. A házhozszállításban kolléganőink készségesen segítettek. Januártól ismét van egy 

HHH-s gyermekünk, mivel az apuka elveszítette jól fizető állását. A gyermekvédelmi felelős 

kezdeményezésére több adomány került hozzájuk. Németné Szucsák Éva rátermett gyermekvédelmi 

felelős, szívügyének tekinti azt. Egész éves munkáját köszönöm, dicséretes. Éves gyermekvédelmi 

beszámolója mellékelve. 

 

Kapcsolat a szülőkkel, a szülők részt vétele a bölcsőde életében 

 

Szülői értekezlet 

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

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

kisgyermeknevelői. A nevelési-gondozási év folyamán még kettő szülői értekezletet tartottunk és közte 

egy szülőcsoportos megbeszélést. 

Szülői értekezletek-szülőcsoportos megbeszélések időpontjai. 

 

 2018. november 08. 

 2019. február 20. 

 2019. május 20. 

 2019. május 29. 
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A szülői értekezleteken a szülők kétharmada mindig jelen volt, akik nem tudtak eljönni, azok 

megindokolták és a későbbiekben érdeklődtek az elhangzott információkról. 

A hangulat oldott volt, a szülők érdeklődők, aktívak voltak, jó beszélgetések alakultak ki. 

 

 

Családlátogatás 

A szülőkkel való kapcsolattartás következő állomásai, a családlátogatások voltak. Minden kisgyermeket 

meglátogatott a saját kisgyermeknevelője, közvetlen kolléganőjével együtt, mielőtt bölcsődébe jöttek 

volna. 

A családlátogatásokon a szülők kedvesen fogadtak bennünket, érdeklődők, nyitottak voltak. 

Beszoktatás 

A beszoktatási időszak, ami alkalmat teremtett arra, hogy a kisgyermek mellett a szülő is megismerje a 

kisgyermeknevelőket, sőt a bölcsőde többi dolgozóját is, a napirendünket, szokásrendünket és mi is 

közelebb kerülhettünk a szülőkhöz. 

A beszoktatások gördülékenyen zajlottak, ami a szülők jó együttműködésének és a kisgyermeknevelők 

szeretetteljes, empátiás, jó szakmai hozzáállásának volt köszönhető. 

Szülők tájékoztatása 

A szülők üzenő füzetében rendszeresen tájékoztatást kaptak gyermekükről. 

A legfontosabb, a napi személyes kapcsolat, mikor szóban tájékoztattuk a szülőket az adott nap 

eseményeiről. A személyes tájékoztatás mellett, a szülők a Laki Lurkó újságból és a 

www.szivarvanyovi.hu honlapon is tájékozódhatnak munkánkról. Minden csoportról működik zárt 

csoport a facebookon, ahol életképeket találhatnak gyermekeikről az illetékes szülők, természetesen 

előzetes engedélyükkel. 

 

Szülői Szervezet működése 

Ősz közepén megalakult a Szülői Szervezet, 4 fővel, minden csoportból 1 fő.   

Bölcsődénk ünnepségeit egész évben támogatták: 

-A csomagok megvásárlásával támogatták a Mikulás ünnepségünket. 

-Karácsonyra minden csoport 25 ezer Ft-ot kapott játékvásárlásra, majd 1-1 kg szaloncukorral is 

megajándékozták a csoportokat. 

-Farsangra lufikat kaptunk és arcfestéket.  

-Gyermeknapra labdákat, motorokat kaptak a gyerekek.  

-Az évzáró-búcsú a bölcsődétől programunkat is aktívan, lelkesen segítette a Szülői Szervezet. 

 

Szülői szervezetünk ebben a nevelési és gondozási évben is részt vett az Adventi udvar programjában, 

támogatói jegyek árusításával.   

Tavasszal minden virágládánk megtelt gyönyörű virágokkal, J. Gellért szüleinek köszönhetően.  

Nagyon hálásak vagyunk nekik, és a többi szülőnek is, különösen, a Szülői Szervezet vezetőinek, akik a 

szervezésben élen jártak! 

Ünnepségeink között kiemelkedett az Anyák napja. Minden csoportban kedves kis ajándékkal 

kedveskedtünk az anyukáknak, amit a kisgyermeknevelők és a gyermekek közösen készítettek. Mindez 

jó kapcsolatunkat erősítette. 

A bölcsőde és a szülők közötti kapcsolatot jónak értékelem. 

 

EREDMÉNYEK 

   

A szülőkkel való kapcsolatunkat, a beszoktatás eredményeit már értékeltem a fentiekben. 

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

munkaközösség tevékenységében. Bölcsődénkből Horváthné Farkas Katalin a munkaközösség tagja. 
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A 2018/2019-es nevelési-gondozási évben fő szakmai célunk: 

A bölcsődések mozgás fejlődésének megfigyelése, segítése 

 

A mozgásfejlődés szoros összefüggésben van a beszédfejlődéssel. A két agyféltekés mozgások, mint a 

kúszás, mászás, a kiegyensúlyozott járás megtanulása beszédfejlődési előrelépést jelent. A 

mozgékonyság, a mozgásigény tulajdonképpen életkori sajátosság, amely hatással van a fizikai, és 

mentális fejlődésre. Már csecsemőkorban a sok ringatás, majd a hintáztatások, pörgetések, az egyensúly 

érzékelést ingerlő mozgásformák elősegítik a mozgásfejlődést. 

Egyszerűen, hagytuk sokat mozogni a gyerekeket: Kúszni, mászni, ugrálni, hintázni, futni, stb.. A 

nagymozgásos játékok legjobb színhelye az udvar volt, de bent is megteremtettük a szabad mozgás 

feltételeit, mozgásra ösztönző játékokkal, mint pl.: tornapad, karikák, ugráló labdák, hengerek, sőt 

tavasszal koordinációs létrát és sport bójákat is kaptunk, amikkel még szélesíteni tudtuk mozgási 

tevékenységeiket. Játékos testmozgást végeztünk mondókázás közben. A kisgyermekek így játékos 

formában tanulták meg az előre, hátra, oldalra hajladozást, ehhez kapcsolódó kifejezéseket, sőt 

testrészeket is. 

Az udvaron a talaj többfélesége is segítette a különféle járási technikák elsajátítását, ezért van 

bölcsődénk játszó udvarán homok, beton és füves rész, sőt egy domb is ki van alakítva le és felmászásra, 

járásra és futásra. 

Nem csak a nagymozgás fejlődésüket segítettük a kisgyermekeknek, hanem a finom motorikus 

mozgásukat is. Ennek érdekében sok finom motorikus fejlesztő mozgásformát igénylő játékot 

gyakoroltunk, természetesen játékba ágyazva. 

Pl.: rajzolás, festés, gyurmázás, pöttyizés, ragasztás, építőkockák egymásba, egymás mellé, majd 

egymásra rakása, zipzár le és felhúzása, gombok ki és begombolása, stb. 

 

Célunk volt: Bölcsődéseink szeressenek mozogni, erősödjön a mozgás biztonságuk, kielégüljön 

mozgásigényük. A finommozgásokkal pedig ügyesedjen a kezük, ujjmozgásaik és nem utolsósorban, 

kiélhessék alkotó kedvüket. 

 

Célunk elérése érdekében feladatokat tűztünk ki, amiket az évkezdő kisgyermeknevelői értekezleten 

megbeszéltünk és a munkatervben rögzítettük.  

Horváthné Farkas Katalin a Fejlesztő Munkaközösség tagja megfigyelési szempontsort dolgozott ki, ami 

még jobban segítette munkánkat. 

Eredményeink magukért beszélnek. A kert adta lehetőségeket jól kihasználták a gyerekek. Sokat 

futottak, fogócskáztak, dombról le és fel. Bújócskáztak, hemperegtek, a fűben, csúszdáztak, 

libikókáztak. Motorokkal, futóbiciklikkel száguldoztak, ami az egyensúlyérzéküket növelte. Lehetőséget 

kaptak a szabadmozgásra és azt bátran ki is használták. 

A szobában szintén lehetőséget kaptak a mozgásra. Tornapadok, trambulinok, body-roll hengerek, 

alagút, ugráló labdák, egyensúlyozó motorok gyakran jelen vannak a csoportszobákban. Ezeket az 

eszközöket megtanulták használni és a hozzá kapcsolódó szabályokat is. Sok játékos testmozgással 

egybekötött mondókázással, elsajátították az előre, hátra, mellettem, mögöttem, előttem, jobbra, balra, 

lent, fent fogalmakat és mozgásformákat, megismerhették testrészeiket, miközben átélhették a játékos 

mozgás örömét. 

A nagy mozgásokon kívül a kis ujjaikat is megmozgattuk. Rajzolás, festés, gyurmázás, ragasztás, tépés, 

ollózás, pöttyizés, gyöngyfűzés mind ezt a célt szolgálták. 

A szempontsor összegzésekor jól kitűnt, hogy sokat fejlődtek a gyermekek minden területen, a miden 

napi tapasztalataink is ezt igazolták. Mozgáskedvük, aktivitásuk nagyon jó, mert hely, eszköz idő volt 

biztosítva nekik, lehetőséget kaptak a mozgásra, és mindent megtettünk, hogy mozgáskedvük fenn is 

maradjon. Tudnak zipzárazni, ami öltözködésnél-vetkőzésnél nagy előny, mindez az ujjak ügyesítésének 

köszönhetően. 
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Ügyesen lapozzák a mesekönyveket, egyre kevesebb már a szakítás. Ezek az eredmények főként az 

óvódába menő gyerekekre jellemzőek, de a kisebbek is sokat fejlődtek a koruknak megfelelően. 

Az eredményekkel elégedett vagyok és a kisgyermeknevelők lelkiismeretes munkáját dicséret illeti. 

Külön dicséret illeti Horváthné Farkas Katalint, aki a szempont sorokat kidolgozta, a dokumentumok 

segítségével nyomon követte munkánkat és összegezte, valamint a kisgyermeknevelők munkájának 

segítése céljából.  

Horváthné Farkas Katalin a Fejlesztő Munkaközösség éves beszámolója mellékelve. 

 

 

Továbbképzések 

 

2018 októberében Németné Szucsák Éva és Varga Ildikó továbbképzésen vettek részt Budapesten – 

Élményszerű módszerek a kisgyermekek mozgásfejlesztéséhez témakörben. 

Tapasztalataikat a 2019.01.28-án a Kisgyermeknevelői értekezleten megosztották velünk. Horváthné 

Farkas Katalin és Sztakó Csilla 2019 márciusában vettek részt a Kreatív játékötletek a kisgyermekek 

önkibontakozását segítő élményszerű, zenei, mozgásos, alkotó tevékenységek alakításához című 

továbbképzésen. Ők, a június 11-ei kisgyermeknevelői értekezleten adták át újonnan szerzett tudásukat. 

 

Királyné Papp Loretta kisgyermeknevelő a 2018/19-es tanévben végzős Szarvason, a Gál Ferenc 

főiskolán, 2019. június 13-án államvizsgázik. 

 

Bódorné Szabó Mónika, dajkánk jelentkezett a bölcsődei dajka képzésre. A képzés 2019. márciusában 

Szolnokon volt, áprilisban sikeres vizsgát tett. Gratulálunk! 

 

A Szentkirályi Bölcsőde dajkájának, Nagyné Jurászik Editnek, 2019. április elején a 25 órás szakmai 

gyakorlatát a Lakiteleki Bölcsőde biztosította. 

 

2019. májusában Dósa Ivett Viktória És Királyné Papp Loretta kisgyermeknevelők sikeres nyelvvizsgát 

tettek, a következő nevelési és gondozási évben Szabó Andrásné mellett még kettő diplomás 

kisgyermeknevelőnk lesz. Gratulálunk! 

 

Gyermek programjaink -Hagyományápolás   
  

Október 06-án Szüreti felvonulást szervezett az óvoda, amibe a bölcsőde is bekapcsolódott. 

Dósa Ivett Viktória és Németné Szucsák Éva kisgyermeknevelők szervezték meg, hogy néhány 

kisgyermekkel felüljenek Monitor János lovas kocsijára és részt vegyenek a felvonuláson.  A 

kisgyermekek izgalommal várták az indulást, végül mindannyian élvezték a kocsikázást, mosolyogtak, 

integettek, a saját készítésű kendőikkel. Köszönjük az óvodának, a szülőknek és Monitor Jánosnak, 

hogy segítségükkel élményt tudtunk nyújtani a gyermekeknek.   

A szervezésért felelős kisgyermeknevelők lelkes munkájáért szintén köszönet és elismerés jár. 

 

November 08-án Családbarát program volt az óvodában. 

Ezen a napon sok hiányzó volt a bölcsődében, ezért csak 2 kisgyermeknevelő, Barcsa Józsefné és 

Horváthné Farkas Katalin vettek részt a programon,5 kisgyermekkel.  

Először a Vasvarjú zenekar műsorát nézték, hallgatták meg, ami igazi élmény volt a kicsiknek, sőt a 

kisgyermeknevelőknek is. 

Az Óvoda előtt került sor a születésfa ültetésre, ami már hagyomány, hisz évről évre ismétlődik. Erre a 

fára kerültek fel az egy év alatt született lakiteleki kicsik nevei, a lányok nevei rózsaszín, a fiúk nevei 

kék szívecskékre voltak írva. A szívecskék fára kerülését sok kisgyermekes anyuka és apuka segítette, 

hisz ők is meghívást kaptak erre az eseményre. 
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Élményekkel gazdagodva, fáradtan sétáltunk vissza a bölcsődébe. Köszönjük a lehetőséget, hogy részt 

vehettünk ezen a programon. 

 

December 06-án került sor a Télapó ünnepségre. Az ünnepségre két helyszínen került sor, a Katica és 

a Mókus csoportban. Énekkel vártuk a Mikulás bácsit, aki csomaggal hálálta meg a kedves köszöntést.  

Mindkét helyszínen búcsút is énekkel mondtak a Télapónak. Köszönet a Szülői Szervezetnek és a 

szervezésért, a lebonyolításért felelős két kisgyermeknevelőnek, Varga Ildikónak és Sztakó Csillának.  

 

Hamarosan a karácsony eljövetelére készültünk. Igyekeztünk minden szobát, öltözőt karácsonyi díszbe 

öltöztetni, hogy az alaphangulat meg legyen, majd versekkel, énekekkel, mesékkel, karácsonyi zenék 

hallgatásával fokoztuk a várakozás örömét. 

 

December 21-én volt a Karácsonyi ünnepség. Minden csoport a saját csoportszobájában csodálhatta 

meg a feldíszített karácsonyfát. Reggeli után kis sétára indultunk a konyhába és mire visszaértünk 

ajándékok sorakoztak a fa alatt, amiket izgalommal bontogattak ki a kisgyermekek, majd ki is próbálták 

őket. Ebben az évben az óvoda Bóbita csoportja és Ági óvó néni ajándékoztak meg minket kedves 

műsorukkal. Mi pedig saját készítésű ajándékkal háláltuk meg kedvességüket és süteménnyel, 

gyümölccsel, üdítővel kedveskedtünk, amit a bölcsődésekkel együtt jóízűen fogyasztottak el. Ezt a szép 

napot megszervezte és az ajándékainkat készítette Mazzeó Paskálné és Horváthné Farkas Katalin 

kisgyermeknevelők. Mindenkori kreatív ötleteikért és az ügyes kivitelezésért köszönet és dicséret. 

Köszönettel tartozunk a szülőknek is, akik a sok finomsággal még élvezetesebbé tették ezt a napot, 

hálásak vagyunk az anyagi támogatásért is, hisz a Szülői Szervezet 25-25 ezer forinttal támogatta 

minden csoport karácsonyi játékvásárlását és 1-1 kg szaloncukrot is kaptunk. Az intézmény bölcsődei 

költségvetéséből szintén 25-25 ezer ft- t kaptunk ajándék vásárlásra. Köszönjük a vezetőségnek. 

 

Farsang február utolsó hetében minden csoport az általa kiválasztott napon ünnepelte meg zenével, 

tánccal, lufikkal, volt, aki arcfestéssel és voltak, akik jelmezbe öltözve. Fánkok, üdítők és sok finomság 

tette még élvezetesebbé ezt a napot. 

 

Március 14. Megemlékezés a kopjafánál. Célunk volt, hogy élményt szerezzünk a bölcsődés 

kisgyermekeknek közösen az óvodásokkal. A programot megszervezte és a hét kisgyermeket kísérte 

Sztakó Csilla, Dósa Ivett Viktória kisgyermeknevelők. Értékelem lelkes hozzáállásukat és 

közreműködésüket.  

 

Április 17. Húsvét – csoki csibék,,bújtak” el a kertben, amiket izgalommal kerestek meg a gyerekek. Az 

ünnepet megszervezte Horváthné Farkas Katalin és Királyné Papp Loretta. Közös mondókázással, 

énekléssel,,köszönték meg” a gyerekek a nyuszinak a finom csoki csibéket. Élmény volt ez a délelőtt a 

gyerekeknek és örömtől csillogó szemeiket látva a kisgyermeknevelőknek is. 

 

Május 1. A községi Majálison 15 bölcsődésünk és 6 kisgyermeknevelő, Sztakó Csilla, Dósa Ivett 

Viktória és Varga Ildikó, Horváthné Farkas Katalin, Királyné Papp Loretta és Faragó Nikoletta az 

óvódásokkal zenére felvonultak. Célunk az élménynyújtás volt, ami igazán jól sikerült. Nagyon 

dicséretes a közreműködő kisgyermeknevelők kreativitása, lelkesedése és ügyes szervezése. 

 

Május első hetében - Anyák Napi megemlékezés volt a bölcsődében. Minden csoport kedves, kis 

ajándékokkal készült az anyukáknak. Az ajándékok közös alkotásai voltak gyermekeknek és 

kisgyermeknevelőnek, mosolyt és könnyeket csaltak az édesanyák szemébe. Élő műsorral csak a Süni 

csoport készült ebben az évben. A Micimackó csoport pedig videóra vette fel a műsorát, amit a zárt 

facebook csoporton keresztül ajándékba kaptak az anyukák. Az ötletes ajándékok, az ünnepek 

megszervezése a kisgyermeknevelők munkáját dicséri.  
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 Gyermeknap 

Igazából május 27-28-ára terveztük a gyermeknapot, de az időjárás nem kedvezett ennek a tervünknek.  

Így június 6-án tartottuk meg. Lovas kocsival indult útnak először a Mókus és Micimackó csoport, egy 

nagy kört tettek a faluban. A következő körre a Süni és Katica csoporttal csak 12-én sikerült elmennünk. 

Nagyon élvezték a gyerekek, tapsoltak, integettek útközben. A lovas kocsis Monitor János volt. 

Megköszöntük neki készséges közreműködését.  

Átadtuk a gyerekeknek a Szülői Szervezettől kapott labdákat és motorokat a kisgyermekek nagy 

örömére. Köszönet a szülőknek!  

Fagylaltozás is volt, Varga József szívesen eljött hozzánk a szervező kisgyermeknevelők kérésére, hogy 

ezzel is örömet szerezzen a bölcsődéseinknek, ez egy igazán, meleg nyári napon, június 13-án valósult 

meg. A Gyermeknapi programokat Dósa Ivett Viktória és Királyné Papp Loretta kisgyermeknevelők 

szervezték meg, értékelem lelkes közreműködésüket! 

 

Június 07-én búcsúztak az óvodába menő gyerekek a bölcsődétől. Barcsa Józsefné szakmai vezető 

köszöntötte a vendégeket, majd kedves szavakkal vezette be a gyermekek műsorát. A Szülői 

Szervezetnek hálásan köszönte meg munkájukat és minden szülőnek a bizalmát, együttműködését. A 

kisgyermekek nagyon aranyosak, ügyesek voltak, a műsor jól sikerült. Az ünnepi uzsonna, pedig a 

kicsiknek szerzett örömet és a szülőknek, vendégeknek egyaránt, hisz jó hangulatú beszélgetések 

alakultak ki. A zsúr sikeréhez a szülők, a bölcsőde valamennyi dolgozója, Rácz Zoltán karbantartó, a 

Jutka bolt nagylelkű és bőkezű felajánlása is hozzájárult és nem utolsó sorban a kisgyermekek. Hálás 

köszönet nekik! 

 

 

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Belső hospitálás 

 

Cél: A gyermekek mozgásfejlődésének megfigyelése, segítése 

A nevelési és gondozási év folyamán minden kisgyermeknevelő ellátogatott a másik 3 csoportba, hogy 

megfigyeléseket végezzen és tapasztalatokat gyűjtsön kolléganőitől. Sok jó ötletet láttunk, tapasztaltunk, 

tudtunk tanulni egymástól. 

Megfigyeléseinket, tapasztalatainkat a június 11-én tartandó kisgyermeknevelői értekezleten beszéltük 

meg. 

                          

November 12-én szakmai tapasztalatcsere az óvónőkkel a bölcsődéből óvodába került gyerekekről. 

Hat óvónő képviselte az óvodát és minden bölcsődés csoportot egy kisgyermeknevelő. Az óvónők 

véleménye most is az volt, hogy a bölcsődéből óvodába kerülő gyermekek sokkal önállóbbak, ismerik a 

szokás rendet, könnyebben boldogulnak, mint a családból óvodába kerülő társaik. Tapasztalataik 

kisgyermekkel, szülőkkel kapcsolatosan megegyezett a kisgyermeknevelők megfigyeléseivel. 

A tapasztalatcsere kellemes hangulatban zajlott, fontos része jó kapcsolatunknak az óvoda 

pedagógusokkal. Megnyugtató érzés tudni, hogy elismerik munkánkat. Nagyra értékelem a gördülékeny 

együttműködést. 

 

December 21-én került sor a felnőttek karácsonyára közösen az óvódával 

Ezen a napon az óvoda és a bölcsőde összes dolgozója elbúcsúzott Sütő Lászlóné intézményvezetőtől, 

aki nyugdíjba vonult. Aszódiné Magyar Beáta intézményvezető ünnepi köszöntője után méltatta 

pályafutását és a dolgozók jókívánságait tolmácsolva köszönt el tőle. Nagyon élveztük ezt a szép, közös 

programot, ahol minden munkatárs egyformán jól érezte magát az év utolsó munkanapjának estéjén.  
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 Január 25. Műhelymunka az Óvodában 

Téma: a gyermekek kiemelkedő, átlagon felüli képességeinek megfigyelése, fejlesztése 

                -DELECATO mozgásfejlesztés bemutatása 

                -TÖRPERŐS tehetségműhely mozgásfejlesztésének bemutatása 

Ezen a műhelymunkán részt vett bölcsődénk három kisgyermeknevelője, Dósa Ivett Viktória, Faragó 

Nikoletta és Sztakó Csilla. 

 

Április 23. A Bölcsődék Világnapja - Nevelés nélküli munkanap  

Ezen a napon 9 kisgyermeknevelő, 2 dajka és segítő munkatársunk indult útnak Székesfehérvárra. Úti 

célunk a Bori vár megtekintése, egy mindennapi gondoktól mentes nap volt. Sokat beszélgettünk, 

nevettünk, együtt ebédeltünk. Jól éreztük magunkat egymás társaságában, csapatépítés szempontjából is 

hasznos volt ez a nap.  

  

Április 30-án került sor az óvónők hospitálására bölcsődénkben szakmai műhelymunka keretében.  

Témája a bölcsődés korú gyermeke mozgásfejlődése, segítése. 

A jelenlevőket Horváthné Farkas Katalin, a Fejlesztő Munkaközösség tagja köszöntötte, majd ismertette 

a délelőtt programját. 

Mindannyian megkapták a csoport profilokat és a megfigyelési szempontsorokat, amiket Horváthné 

Farkas Katalin a Fejlesztő Munkaközösség tagja készített. Pontos, ötletes szakmai munkája példaértékű. 

A megfigyelésen résztvevő 8 óvónő a Süni és Micimackó csoportban hospitált. Figyelemmel kísérhették 

a csoportok napjának egy kis töredékét, ami a mozgásra épült.  

A Süni csoportban, ahol az óvódába menő kisgyermek, finommotorikát fejlesztő tevékenységet láthattak 

az érdeklődők, bögrét festettek ecsettel a kisgyerekek, amik Anyák napjára készültek. Mivel a 

munkakedv nem mindenkinél volt egyforma, fokozatosan mentek kirakózni a gyerekek, ami szintén a 

kezüket ügyesítette. A két közreműködő kisgyermeknevelő: Dósa Ivett Viktória és Varga Ildikó voltak. 

A Micimackó csoportban, ahol a fiatalabb kisgyermek, nagymozgásos tevékenységet mutattak be. Az 

egész játékos mondókázásba volt ültetve és a kicsik minden tagját megmozgatta. A két 

kisgyermeknevelő, akik élményt nyújtottak, Királyné Papp Loretta és Faragó Nikoletta voltak. 

A csoportokban töltött idő után a tapasztalatok alapján megbeszéltük a látottakat, hallottakat. 

Vendégeinknek nagyon tettszett az egyik csoportban a kisgyerekek alkotó kedve, a másik csoportban 

pedig a mozgáskedvük. Jónak értékelték azt, ahogyan felkeltették a kicsik érdeklődését és azt, ahogy 

igyekeztek fenntartani azt., viszont senkit sem gátoltak abban, ha mással akart játszani. Figyelembe 

vették az önkéntességet, ami ennél a korosztálynál még elengedhetetlen. Az óvónők kedves szavai 

megerősítették bennünk, hogy jó munkát végzünk és tudnak a mi munkánkra építeni. 

A bemutatóban szereplő, négy kolléganőmet dicséret illeti jó szakmai munkájukért, ötleteikért, 

kreativitásukért. 

 

Értekezleteink. 

 

Kisgyermeknevelői értekezletek 

 2018. 08. 31. 

 2018. 10. 01. 

 2019. 01. 28. 

 2019. 06. 11. 

Nevelés nélküli munkanapok voltak: 

 2018. 10. 01. Kisgyermeknevelői értekezlet 

 2019. 04. 23. Bölcsődék világnapja 

 2019. 06. 11. Kisgyermeknevelői értekezlet 

Munkatársi értekezletek: 

 2018. 08. 27. Nevelési év kezdő értekezlete az óvodában 
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 2019. 06. 17. Nevelési évet záró értekezlet az óvodában 

 

A fent felsorolt közös programjaink, értekezleteink mind azt mutatják, hogy belső kapcsolataink jók, 

tiszteljük, segítjük egymás munkáját mind bölcsődén belül és az óvodával közösen is. Szeretném, ha ez 

továbbra is így maradna, sőt erősödne. 

 

 

A BÖLCSŐDE KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

Kapcsolatépítés más bölcsődékkel 

 

-A megalakuló Szentkirályi Bölcsőde vezetője és munkatársai megkerestek, hogy betekintést 

kaphassanak a szakmai dokumentációba és szakmai tanácsokat kértek. Készségesen nyújtottam 

segítséget és további együttműködésünkről is biztosítottam őket.  

-A Nyárlőrinci Óvoda és megalakulóban lévő Bölcsőde vezetője is kért segítséget a szakmai 

dokumentációkkal kapcsolatban, őt is biztosítottam az együttműködésünkről.  

 

A bölcsőde orvosával és a védőnőkkel való kapcsolat 

 

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

vizsgálatát a 2018/2019-es nevelési-gondozási évben. Többször ellátogatott a bölcsődébe, érdeklődött a 

gyermekek állapotáról, valamint kérdéseinkre megfelelő válaszokat adott. Telefonon is többször 

konzultált a szakmai vezetővel, kéréseit figyelembe vette, kérdéseire választ kapott. A védőnők szintén 

többször kijöttek hozzánk, valamint tájékoztatást kértek tőlünk a kisgyermekek bölcsődei életéről, ők 

pedig megfelelő információkat szolgáltattak a gyermekek otthoni körülményeiről. A gyermekorvos és a 

védőnők is együttműködőek, így a velük való kapcsolatot megfelelőnek értékelem, bár még lehetnének 

gyakoribbak a látogatásaik. 

 

Laki-Konyhával való kapcsolat 

 

Ebben a nevelési és gondozási évben a konyha szakácsai változtak. Voltak problémák hol minőségi, hol 

mennyiségi szempontból. A bölcsőde szakmai vezetője felvette a kapcsolatot az ügyvezetővel, Illésné 

Kissebestyén Annamáriával, több esetben kérte a segítségét, az éltelek minőségi és mennyiségi 

változtatása kapcsán. Annamária, a szakmai vezető minden kérését meghallgatta és együtt működéséről 

biztosította. A változtatások mindig megtörténtek, és ha újabb probléma merült fel, a konyha vezetése 

türelmesen és készségesen együttműködött. Az év vége felé új szakácsot alkalmaztak, akinek 

köszönhetően javult az ételek minősége.  

Kapcsolatunk jó és ezt fontosnak tartom, amit a következő nevelési-gondozási évben még erősíteni 

szeretnék. 

 

PR tevékenység 

 

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

Ebben az évben a frissítéseket Horváthné Farkas Katalin és Dósa Ivett Viktória kisgyermeknevelő 

végezte, munkájukat köszönöm.   

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

Dósa Ivett Viktória vett részt bölcsődénkből. Folyamatosan közöltünk bölcsődei híreket, jelentettünk 

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

Dósa Ivett Viktória munkáját, aki a kisgyermeknevelői munkája mellett is aktívan részt vesz a Laki 

Lurkó szerkesztésében.  

http://www.szivarvanyovi.hu/


 
13 

Aszódiné Magyar Beáta intézményvezető a bölcsődével kapcsolatos híreket közöl időnként a Helyi 

Híradó és Lakiteleki Újságban. 

 

A KENYSZI és a Laki konyha felé a napi étkezési jelentéseket Dósa Ivett Viktória végezte ebben az 

évben is, ami igen felelősségteljes munka, napi rendszerességgel.  Dicséretes lendületes munkája!  

 

PEDADGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

Éves munkaterv összhangja a Bölcsődei Szakmai Programban megfogalmazottakkal 

Bölcsődénk éves Munkaterve összhangban van a Szakmai Programunkban megfogalmazottakkal. 

 

A belső ellenőrzés eredményei, fejlesztendő területek 

A vezetői ellenőrzések a szakmai dokumentumok - csoportnaplók, fejlődési naplók, üzenő füzetek – 

elemzésére terjedt ki.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

A kisgyermeknevelők szakmai irányelvek alapján vezetik a dokumentumokat. 

A dokumentumok vezetésében előfordultak időbeni csúszások.  

Fejlesztendő terület: a fejlődési naplókba, üzenő füzetekbe írt bejegyzések a megfelelő időben 

történjenek. 

 

A nevelő-gondozó munka megfigyelései pozitívak voltak. Bölcsődénkben minden kisgyermeknevelő 

legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen végezte a kisgyermekek nevelését és gondozását, különösen 

odafigyelve a fő szakmai célunkra.  

 

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 gyermek szeretete, figyelmessége, empátiás készsége garantálta ezt. 

A két dajka aktívan bekapcsolódott a nevelő-gondozó munkánk megsegítésében. Készségesen és 

lelkiismeretesen végezték munkájukat. Sokrétű munkájukat nagyra értékelem és köszönöm. 

Segítő munkatársunk is nagyban hozzájárult bölcsődénk tisztaságához, rendezettségéhez. Jól segítette 

nevelő-gondozó munkánkat, így zökkenőmentesen zajlottak a mindennapjaink, ezért nagyra értékelem 

az ő munkáját is. Az óvódával közös karbantartó, Rácz Zoltán segítségére is mindig számíthattunk, 

nagyra értékelem pozitív hozzáállását. 

Külön értékelem a dolgozók rugalmasságát, egymás munkájának segítését! Jó lenne, ha ez a 

továbbiakban is folytatódna, sőt erősödne. 

Külső kapcsolatainkat is pozitívan értékelem, hisz gyermekorvossal, védőnőkkel, konyhával jó 

kapcsolatot építettünk ki és tartottunk fent az év folyamán. 

 

Fejlesztendő területek a következő nevelési – gondozási évben: 

- Kisgyermeknevelők közötti kapcsolatok erősítése, közösségépítés (új dolgozók)  

- Kapcsolat építés más bölcsődékkel.  

- A gyermekorvossal, védőnőkkel való kapcsolat erősítése. 

- A konyhával való kapcsolat erősítése. 

 

 

Lakitelek, 2019. június 04.   

 

 Barcsa Józsefné 

  szakmai vezető 


