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A Lakiteleki Bölcsőde a 2017/2018-as nevelési és gondozási évben a Szivárvány Közös Igazgatású 

Óvoda és Bölcsőde - Egységes Óvoda - Bölcsőde és Óvoda Intézmény igazgatása alatt működött. 

 

Az intézmény egészének vezetője: Sütő Lászlóné 

Helyettesei: Aszódiné Magyar Beáta 

                    Erdősné Ladányi Boglárka 

A bölcsőde szakmai vezetője: Barcsa Józsefné 

 

NEVELŐ - GONDOZÓ MUNKA FELTÉTELEI 

  

Humánerőforrás szükséglet 

 

A 2017/2018-as nevelési és gondozási évben a humánerőforrás szükségletünk, engedélyezett 

létszámunk a törvényi előírásoknak megfelelt. 

2017. szeptemberétől 4 bölcsődei csoportban 8 fő kisgyermeknevelő dolgozott. 

 

csoportok kisgyermeknevelők 

Katica Barcsa Józsefné, Sztakó Csilla 

Süni Varga Ildikó, Dósa Ivett Viktória 

Mókus Horváthné Farkas Katalin, Németné Szucsák Éva 

Micimackó Mazzeó Paskálné, Szabó Andrásné 

 

Gyermekvédelmi felelős: Németné Szucsák Éva 

Fejlesztő Munkaközösség tagja: Mazzeó Paskálné 

PR munkacsoport tagja, KENYSZI jelentést végzi: Dósa Ivett Viktória 

 
A 2017/2018-as nevelési és gondozási évben személyi változás történt. 

2018. 01.01-től új munkatársunk lett, Losonczyné Király Borbála személyében, akit dajkaként alkalmazunk, 

Tóth Gyuláné mellett.  

Így mindkét gondozási egységben van egy-egy dajka. Ezen kívül még két kisegítő munkatárs, Molnár Margit 

és Szabó Sándorné segítette munkánkat. Munkájukat mindannyian lelkiismeretesen, kellő figyelmességgel 

végezték, ezért nagyra értékelem azt.  

Az óvoda alkalmazásában lévő karbantartó, Rácz Zoltán látta el bölcsődénkben is a karbantartói munkákat. 

Köszönjük sokoldalú, segítőkész munkáját. 

A következő nevelési-gondozási évben új dolgozóra lesz szükségünk a bölcsődei dajka munkakör 

betöltésére, mert egyik dajkánk, Losonczyné Király Borbála anyai örömök elé néz és előreláthatólag 

szeptembertől már nem tudja munkáját ellátni. A Micimackó csoportban is változás lesz 2019. januárjában, 

mivel Mazzeó Paskálné nyugdíjba megy és helyére jelenleg GYES-en levő kolléganőnk, Királyné Papp 

Loretta lép.  

 

 

Bölcsődénkben 2017. szeptemberétől – 2018. februárjáig szakmai gyakorlatát töltötte Oláh Szabina 

kisgyermeknevelő tanuló. Szabina gyakorlatát a Micimackó csoportban végezte, gyakorlat vezetője, 

Mazzeó Paskálné kisgyermeknevelő. 

Szabinát kedves, barátságos, empatikus magatartása miatt gyorsan megkedvelték a kisgyermekek és a 

felnőtt dolgozók egyaránt. Figyelmes, érdeklődő volt minden területen. Gyakorlat vezetője 

rendelkezésére bocsátotta a szakmai dokumentációt, amivel fokozatosan megismerkedett. Érdeklődő 

figyelemmel kísérte a gyermekek játékát, amibe kérésükre hamar bekapcsolódott. Jól megismerte a 

napirendet, gondozási műveleteket, majd segített Mazzeó Paskálnénak a gondozásban, később 

fokozatosan át is vette tőle azt. Segítségével betekintést nyert abba is, hogyan nevelünk gondozás és 

játék közben. A tanultak alkalmazására is lehetőséget kapott. Nagy segítségnek bizonyult, hisz gyakorlat 
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vezetőjének társ kisgyermeknevelője főiskolás volt és hiányzás esetén az ő segítségével látta el a 

csoportot. Mazzeó Paskálné mindent megtett, hogy Szabina jól érezze magát közöttünk, megszeresse ezt 

a pályát és sok tapasztalattal bővíthesse tudását. Köszönjük a gyakorlat vetetőnek kitűnő munkáját, 

türelmét, kedvességét, amit a tanuló felé mutatott, neki pedig a segítséget, rugalmasságot, őszinte 

tiszteletet, amit a munkánk iránt mutatott. 
 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

A 2017/2018-as nevelési és gondozási év első felében a tárgyi felszereltség biztosította a kisgyermekek 

zökkenőmentes nevelését, gondozását. 

 Szeptember elején a két kapu le lett festve.  

 A 2017-es nevelési-gondozási évben 45.000 Ft volt munkaruha keret, melyet minden dolgozó 

megkapott.  

 Ez az összeg a 2018. évi költségvetésben is biztosított. Május hónapban ebből 20.000 Ft-ot fordítottunk 

nyári munkaruhákra. A fennmaradó összeget ősszel használjuk fel. 

 December közepén új számítógépet, nyomtatót, lamináló és vágógépet kaptunk. 

 Karácsonyra minden csoport gazdagíthatta játékkészletét, hisz az óvoda vezetősége 20-20. 000 Ft-ot 

bocsátott rendelkezésünkre játékvásárlásra. 

 Tavasszal a konyhában a tálalási eszközöket bővítettük (tálak, kanalak, bögrék). 

 Új gyermek törölközőket vásároltunk. 

 Az udvarra egy dézsát vásároltunk, labda tárolásra. 

 

Értékeljük az óvoda vezetőségének a bölcsődénkre fordított figyelmét. 

 

Tervezzük még: 

 A Micimackó szobába két szőnyeg vásárlását. 

 A Katica és Süni csoport öltözőjében az öltöző szekrények cseréjét. 

 Mindkét fürdőszobába törölköző és pohártartók cseréjét. 

 A Süni szobába játéktároló szekrény vásárlását. 

 Az udvari játékok bővítését. 

 

Mind ezek Lakitelek önkormányzata által benyújtott ,,A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

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

kódszámú pályázat keretében válhatnak valóra. A pályázat 2,4 millió forint összegben udvari, 

csoportszobai, konyhai, eszközöket tartalmaz. 
 

 

NEVELÉSI ÉV GYERMEKLÉTSZÁM ADATAI 

 

Szeptemberben 27 fő kisgyermek ment át a lakiteleki, 1 fő nyárlőrinci, 1 fő a tiszaalpári, 1 fő a tiszakécskei 

óvodába, összesen 30 bölcsődés kisgyermek lett 2017. őszén óvodás. 

 

2017. 09-től 2018. 06.01-ig a következőképpen alakult a bölcsődében ellátásban részesülők száma 

csoportonként: 

 

2017. 

Férőhely: 54 

fő 

 

Szeptember Október November December 

Katica 3 6 9 9 

Süni 3 10 10 10 
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Mókus 4 8 11 11 

Micimackó 8 11 11 10 

Összesen: 18 35 41 40 

 

 

    

2018. 

Férőhely: 

54 fő 

 

Január Február Március Április Május Június 

Katica 10 11 11 12 13 13 

Süni 10 12 13 13 13 13 

Mókus 12 13 14 13 14 14 

Micimackó 10        11 13 13 14 14 

Összesen: 42 47 51 51 54 54 

 

 

Bölcsődei létszám 

 Tényleges Számított Időszakos gyermekfelügyelet 

2017. 09. 01. 18 18 0 

2017. 10. 01. 35 35 2 

2017. 11. 01. 41 41 1 

2017. 12. 01. 40 40 1 

2018. 01. 05. 42 42 1 

2018. 02. 01. 47 47 1 

2018. 03. 01. 51 51 1 

2018. 04. 01. 51 51 1 

2018. 05. 01. 54 54 0 

2018. 06. 01. 54 54 0 

. 

A 2017/2018-as nevelési és gondozási évben is biztosítottunk időszakos gyermekfelügyeletet a szülők és a 

bölcsőde között létrejött megállapodás alapján. Ezt a szolgáltatást egy kisgyermek vette igénybe, a Süni 

csoportban 2017. októberétől – 2018. márciusáig, márciustól pedig egész napos bölcsődés lett. A Katica 

csoportban is volt egy kisgyermek 2017. októberében, aki időszakos gyermekfelügyelet keretében járt 

bölcsődébe, egy másik kisgyermek pedig februártól- áprilisig, de májustól ő is egész napos lett. 

Bölcsődénkben integrált nevelés folyik, a két SNI-s bölcsődésünk már óvódásként kezdte a 2017/18-as 

nevelési évet, így jelenleg nincs fejlesztésre szoruló kisgyermekünk, de továbbra is szívesen segítünk a 

sérült gyermekek befogadásában, fejlesztésében is. Januárban a Micimackó csoportból egy kislány 

Szakértői Bizottság vizsgálatát kérték a kisgyermeknevelők, az édesanya beleegyezésével, 

beszédmegértési nehézségek, megkésett beszédfejlődés miatt. A szakértői vizsgálat 2018. május 17-én 

megtörtént. 

Szakértői vélemény: A nyár folyamán a gyermek, nyelvi megsegítését a kisgyermeknevelő és a szülő 

végezze a fejlesztő pedagógus tanácsai alapján. 2018.09.01-től az óvodában történjen, lehetőség szerint 

1 óra logopédiai és 1 óra nyelv és beszédfejlesztő pedagógus általi megsegítésben. 

A Micimackó csoportból egy másik kisgyermek esetében is a szakértők segítségét kérték a 

kisgyermeknevelői, magatartási problémák miatt. 

A vizsgálatokat illetve megfigyeléseket végezte és a szakvéleményt készítette: Liska Sándor 

szakpszichológus. 

Először a nevelési tanácsadóban találkozott a pszichológus a gyermekkel és szüleivel, majd a 

bölcsődében figyelte meg a gyermeket. 

Vélemény: A gyermek pszichés gondozására nincs szükség. 
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Javaslatok: következettség, reális elvárások. ,,Kihangsúlyoztuk, hogy igencsak oda kell figyelni arra, ne 

a gyerek irányítsa a szüleit, a felnőtteket, hanem tanulja meg, milyen dolgokban van szabadsága az 

önállóság gyakorlásában, és az optimálisan kialakított határokat a felnőtteknek kell megszabniuk.” A 

gyermek a következő nevelési évben óvodás lesz. 

 

SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

A bölcsődébe járó gyermekek szociális helyzete, gyermekvédelem 

 

A 2017/2018-as nevelési és gondozási évben a bölcsődébe járó kisgyermekek szociális helyzete jónak 

mondható. 

Bölcsődénk gyermekvédelmi felelőse Németné Szucsák Éva 2017. októberében, 2018. januárjában és 

májusában kiosztotta minden csoportnak a „Gyermekvédelmet segítő, veszélyeztetettséget felderítő” 

lapot. A kisgyermeknevelők ezeket kitöltötték, aminek segítségével nyomon tudta követni az adatokat. 
A gondozási évben 2 halmozottan hátrányos helyzetű, 1 hátrányos helyzetű és 1 alapellátásba vett gyermek 

jár bölcsődébe. A családokat folyamatosan figyelemmel kísértük (gyermekvédelmi felelős, védőnők, 

gyermekjóléti szolgálat), a szülők együttműködtek, fizikai és szóbeli segítségünket elfogadták. 

Éva egész évben kapcsolatban állt a bölcsőde orvosával, a védőnőkkel, a gyermekjóléti szolgálat és az 

óvoda gyermekvédelmi felelősével. Szorgalmasan eljárt a megbeszélésekre, kétszer esetkonferencián is 

részt vett, ami bölcsődés korú gyermekeket érintett. 

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

jobb” címmel. Nagy örömünkre sok adomány érkezett: tartós élelmiszerek, játékok, amelyek 4 család 

között kerültek kiosztásra. Ruha adomány olyan nagy mennyiségben érkezett, hogy még 2 

nagycsaládban nevelkedő kisgyermeknek tudtunk örömet szerezni. Az adakozóknak hálásak voltunk, 

hisz így 6 családnak tudtuk szebbé tenni az ünnepeket. A házhozszállításban segítői voltak Horváthné 

Farkas Katalin és Mazzeó Paskálné kolléganőink is. Ezen kívül egy családnak gyors segítségre volt 

szüksége, sokan fogtak össze Dósa Ivett Viktória közreműködésével és lett íróasztal, gyerekágy, kályha 

és centrifuga is a rászorulóknak. Köszönet a gyors és nagylelkű segítségért, mindezek megszervezéséért, 

Rácz Zoltánnak pedig a házhoz szállításért. 

Mindezek azt bizonyítják, hogy szív ügyének tekintette munkáját, amit nagyra értékelek.  

Németné Szucsák Éva gyermekvédelmi felelős éves értékelése mellékletben megtalálható. 
 

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. 

 

 2017. október 18. 

 2018. február 22. 

 2018. május 17. 

 2018. május 30. 
 

A szülői értekezleteken a szülők kétharmada mindig jelen volt, akik nem tudtak eljönni, azok megindokolták 

és a későbbiekben érdeklődtek az elhangzott információkról. 
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Családlátogatás 

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

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

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. 

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. 

 

Szülői Szervezet működése 

Ősz közepén megalakult a Szülői Szervezet.   

Bölcsődénk ünnepségeit egész évben támogatták: 

- A csomagok megvásárlásával támogatták a Mikulás ünnepségünket.  

- Karácsonyra minden csoport 15 ezer Ft-ot kapott játékvásárlásra, meglepetés 

                ajándék is került a karácsonyfa alá. 

- Farsangra lufikat kaptunk és arcfestéket.  

- Gyermeknapra futóbiciklit, triciklit, buborék fúvókat és aszfalt krétákat kaptak a gyerekek.  

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

 Szervezet. 

Szülői szervezetünk ebben a gondozási évben is részt vett az Adventi udvar programjában. Támogatói 

jegyek és kis ajándékok árusításával növelték bevételüket.   

Tavasszal muskátlikat és virágföldet vásároltak, ami szebbé tette bölcsődénket.  

Nagyon hálásak vagyunk a szülőknek, különösen Királyné Papp Lorettának, a Szülői Szervezet vezetőjének, 

aki a szervezésben élen járt! 

Ünnepségeink között kiemelkedik 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 

                                                                      

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

tevékenységében. Bölcsődénkből Mazzeó Paskálné a munkaközösség tagja, aki a 2019-es nyugdíjba 

vonulása miatt már nem kezdi el a 2018/19-es nevelési-gondozási évet ebben a feladatkörben. A Fejlesztő 

Munkaközösség 2018.06.04-én tartott értekezletén bemutatta utódját, Horváthné Farkas Katalin 

kisgyermeknevelőt, aki már a következő nevelési-gondozási évben folytatja tevékenységét a 

munkaközösségben. 

 

A 2017/2018-as gondozási-nevelési évben fő szakmai célunk volt: 

Bölcsődések beszédfejlődésének megfigyelése és segítése 

 

Tapasztalataink szerint az utóbbi években később tanulnak meg beszélni a gyerekek, főleg helyesen. 

Szerettünk volna ebben segíteni a kisgyermekeknek és szüleiknek egyaránt. Minden területen, így itt is 

fontos volt az együttműködés. 
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Eredményeink a gyermekek beszédfejlődése, fejlesztése terén:  

 

Kisgyermeknevelők tudatosan figyeltek arra, hogy a gyerekek tisztán, helyesen és szépen, érthetően 

beszéljenek, ami példa lehetett a gyermekek előtt. A gyermekek beszédkezdeményezésére mindig 

reagáltak, kérdéseikre válaszoltak. A játékos mondókákkal, versekkel, mesékkel a gyermekek szókincsét 

gazdagítottuk.  Belső hospitálást szerveztünk, hogy az egymástól szerzett tapasztalatokat és a 

tanulságokat megbeszélhessük. Kisgyermeknevelői értekezleten összegeztük és megbeszéltük 

megfigyeléseinket, észrevételeinket. Lehetőséget adtunk az óvónőknek, hogy műhelymunka keretében 

hospitáljanak a bölcsődében a Mókus és Katica csoportban. Sokat beszélgettünk a szülőkkel gyermekük 

egyéni beszédfejlődéséről.  

A gyermek programok, az őszi, téli, tavaszi kert, az évszakok, az ünnepekre való készülődés nagyon sok 

lehetőséget rejtett magában, nemcsak tevékenységekre, hanem sok-sok beszélgetésre is. Az 

évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó versekkel, énekekkel, mesékkel gazdagítottuk kisgyermekeink 

szókincsét. Mesekönyv nézegetés közben szintén rengeteg ismeretet adtunk át, sokat beszélgettünk 

velük. Így spontán jött meg a beszédkedvük, törtek fel a gyermekekből kérdések, amire a 

kisgyermeknevelők türelmesen válaszokat adtak. Mindez azt tükrözte, hogy a nevelési és gondozási év 

szakmai feladatát minden kisgyermeknevelő magáénak érezte és komolyan vette. 

Szakmai célunkra összpontosítva Mazzeó Paskálné a Fejlesztő Munkaközösség tagja megfigyelési 

szempontsort dolgozott ki, hogy szakmai célunkra, feladatunkra még jobban tudjunk koncentrálni. A 

táblázatot minden kisgyermeknevelő lelkiismeretesen vezette minden kisgyermeknél. Az eredmény, 

hogy több területen lényeges fejlődés volt tapasztalható, ami az éves összegző lapon jól látható. A 

gyermekek szókincse, beszéd értése, szóval irányíthatósága, beszédük érthetősége mutatott jelentős 

fejlődést. Minden kisgyermeknevelő komolyan vette a feladatokat és legjobb tudása szerint dolgozott.  

Az eredmények pedig magukért beszélnek. Nagyon elégedett vagyok a kisgyermeknevelők céltudatos, 

lelkiismeretes munkájukkal. Mazzeó Paskálné lelkes, kitűnő szakmai munkája dicséretet érdemel, a 

megfigyelési szempontsor alapján elkészített írásos összegzése a mellékletben megtalálható. 

 

Eredmények a beszoktatás időszakában 

 

Szeptember- október a beszoktatási időszak volt. A bölcsődébe beiratkozott kisgyermekek nagy részét 

október végéig beszoktattuk. Az üres férőhelyekre a későbbiekben is volt lehetőség jelentkezni. 

Bölcsődénkben a szülővel történő fokozatos beszoktatást alkalmazzuk. Az anya vagy az apa jelenléte 

kezdetben biztonságot adott a kisgyermeknek és megkönnyítette a beilleszkedést, a környezethez való 

alkalmazkodást. Időt hagytunk a kicsiknek, hogy megismerjenek, elfogadjanak bennünket, 

kisgyermeknevelőket. Fokozatosan vettük át a gondozási műveleteket a szülőktől. Mindennap több időt 

töltöttek a gyermekek a bölcsődében, majd a szülők is egyre kevesebb időt töltöttek velük. A 

kisgyermekeknek könnyebb a beilleszkedés, a szülőknek az elválás a gyermekétől e módszert 

alkalmazva. Nem utolsósorban a szülő is átlátta a napirendünket, munkánkat, jobban megismert és a 

bizalma is jobban kialakult irántunk.  

Bölcsődénk minden kisgyermeknevelője kellő szakértelemmel, hivatás tudattal, türelemmel, szeretettel 

gondozza-neveli a kisgyermekeket, figyelembe véve egyéni szükségleteiket, egyéniségüket, életkori 

sajátosságaikat. 

Bölcsődénk minden kisgyermeknevelője ezen irányelvek szerint végezte a munkáját. 

 

Külső ellenőrzések eredményei: 

 

2017. Október 20-án a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vizsgálatot tartott nálunk. 

Ők a tálaló konyha, mosogató helyiségek higiéniáját, az ételszállítás és kezelés, tálalás, mosogatás 

HACCP előírásainak betartását, a tálaló személyzet munkáját figyelték meg, az általa vezetett 

dokumentumokat vizsgálták át. Megtekintették a mosdók higiéniai felszereltségét is, a tisztítószer 
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készletet és tároló helyiségét is. Munkájukat dokumentálták, majd közölték a szakmai vezetővel, hogy 

82%-os az elégedettségük a vizsgálatukkor tapasztaltak alapján. Később hivatalosan is megküldték az 

ellenőrzés tapasztalatait és javaslatokat tettek a hiányosságok felszámolására. Javaslataikat szem előtt 

tartva intézkedési tervet dolgoztunk ki, amit folyamatosan teljesítettünk. 

Az intézkedési terv alapján még elvégzendő feladataink: 

 A felnőtt mosdóba papír kéztörlő felszerelése. 

 A tálaló kocsik lefestése. 

 A tálaló szekrények lecserélése. 
 

Büszke vagyok a bölcsődénkre, hisz rövid időn belül 2017. júliusától, 4 ellenőrzésen vagyunk túl és 

nagyobb hiányosságok nem voltak. Akadtak kisebb hiányosságok, de inkább javaslatokat kaptunk azok 

orvoslására, semmint elmarasztalást. Sok dicséretet kaptunk szakmai munkánkat és szép bölcsődénket 

illetően. A jó eredmények bölcsődénk valamennyi dolgozójának elkötelezett, jó munkáját dicséri.   

  

2017.11.29-én MÁK DAOP ellenőrzés volt. 

Mindent rendben találtak. 

 

Továbbképzések 

 

A 2017/18-as nevelési-gondozási évben nem volt továbbképzésen kisgyermeknevelő. 

 

Felsőfokú képzés: 

Két főiskolás kolléganőnk van: Dósa Ivett Viktória és Szabó Andrásné. Ők Szarvason a Gál Ferenc 

Főiskola Pedagógiai Karára jártak, ahol 2018. június 14-én sikeres államvizsgát tettek. Nagyon büszke 

vagyok rájuk, hisz bölcsődénkben így két diplomás kolléganő dolgozik a következő nevelési – 

gondozási évben. 

Előre tekintés: 

 2019.01-től a két főiskolát végzett kolléganőnk átsorolása várható PED I-be.  

 2018. december 31-ig 3 kisgyermeknevelő, Sztakó Csilla, Horváthné Farkas Katalin és Németné 

Szucsák Éva mennek továbbképzésre. 

 

Konferenciák és workshop-ok 

- 2018. február 24-én rendezték meg Budapesten a PEDAGÓGUS EXPÓT, ahol Dósa Ivett 

Viktória, Németné Szucsák Éva és Varga Ildikó kisgyermeknevelők vettek részt az 

óvodapedagógusokkal. Balatoni Katalin - neveléstudományi kutató, néptánc oktató - által 

megálmodott programon olyan kiváló előadók osztották meg gondolataikat, mint Böjte Csaba 

ferences rendi szerzetes, Bagdy Emőke szakpszichológus és Szabó Péter motivációs tréner. 

Lehetőség nyílt mesekoncertek és improvizációs folklórszínház előadásainak megtekintésére is. 

A folyósokon különböző kiállítók mutatkoztak be. Higgyünk önmagunkban, gyermekeinkben, és 

Bagdy Emőke szavaival élve „bátorítsuk ki” egymásból a tehetséget, az értéket.  

- Az EFOP- 3.9.2-16-2017.00009 humánkapacitások fejlesztése térségi szemléletben a 

Tiszakécskei járásban” európai uniós projekt keretében a tiszakécskei városi óvodák 

tudásmegosztó workshop-ot szervezett, melynek kiemelt témája a beszéd volt. A délelőtti 

előadásokon a bölcsőde mind a 4 csoportjából az egyik kisgyermeknevelő részt vett: Sztakó 

Csilla, Dósa Ivett Viktória, Horváthné Farkas Katalin és Mazzeó Paskálné. Az előadások 

kapcsolódtak az éves szakmai célunkhoz, feladatunkhoz, ezért tartottuk fontosnak a részvételt. A 

beszédértés fejlesztéséről, beszédre bátorításról, a ,,Mesepárna” módszer alkalmazásáról szóltak 

az előadások. Megszerzett ismereteiket a részt vevő kolléganők folyamatosan adták át közvetlen 

kolléganőiknek. Ezen a napon volt egy előadás a dajkáknak is, az Egészséges életmód az 
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óvodában címmel. Az előadáson részt vett bölcsődénk egyik dajkája is, Losonczyné Király 

Borbála, mivel a bölcsődében cél az egészséges életmód kialakítása. 

Értékelem kolléganőim lelkes hozzáállását a programokhoz, akik itthon maradtak, azoknak pedig a helyt 

állását a gyermekek ellátásában, míg társaik az előadásokon voltak. 

 

Gyermek programjaink                 

 

- Október 07-én Szüreti felvonulást szervezett az óvoda, amibe a bölcsőde is bekapcsolódott, 

hogy élményt nyújtsunk a kisgyermekeknek és ápoljuk a hagyományokat. Sztakó Csilla és Szabó 

Andrásné Szimonetta szervezték meg ezt, 6 nagyobb bölcsődés részvételével, erre az alkalomra 

bölcsődénket képviselő kitűző is készült. Büszkék vagyunk Csillára és Szimonettára, hogy 

képviselték bölcsődénket ezen a jó hangulatú délutánon. 

 

- Őszi kertünk sok élménnyel gazdagította mindennapjainkat. Gesztenye és színes falevelek 

gyűjtése, segítség a gereblyézésben, levélgyűjtésben és nem utolsósorban a madáretetők újra és 

újra feltöltése örömet okozott kis bölcsődéseinknek. 

 

- November végén elkezdődött a télre hangolódás. A csoportszobák, gyermeköltözők a 

kisgyermeknevelők és gyermekek ügyes kezeit dicsérték, hisz szép téli díszbe öltöztek. Téli 

versekkel, énekekkel, mesékkel, zenével készítettük fel a kisgyermekeket a Télapó eljövetelére, 

akit izgalommal vártak. 

 

- December 06-án került sor a Télapó ünnepségre. Énekkel vártuk a Mikulás bácsit, aki csomaggal 

hálálta meg a kedves köszöntést. Csillogtak a gyermekszemek, kinek az örömtől, kinek a 

könnytől. Mindkét helyszínen búcsút is énekkel mondtak a Télapónak. Köszönet a Szülői 

Szervezetnek és a szervezésért, a lebonyolításért felelős két kisgyermeknevelőnek, Varga 

Ildikónak és Németné Szucsák Évának. Ezen a Télapó ünnepségen nem csak a kisgyermekek, 

hanem a bölcsőde összes dolgozója kapott csomagot, nem is akármilyet, az egész éves 

munkánkért anyagi elismerést kaptunk a kis Mikulás mellé. Nagyon hálásak voltunk az 

Önkormányzatnak és a vezetőségnek ezért, és a kedves ötletért is, hogy ilyen kellemes 

meglepetés formájában kaptuk meg.  

 

- 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 20-án volt a Karácsonyi ünnepség. Minden csoport a saját csoportszobájában 

csodálhatta meg a csillogó-villogó karácsonyfát, ami már reggel ott pompázott a szobákban. 

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 a Vackor csoport óvódásai és Edit óvó néni ajándékoztak meg minket kedves műsorukkal. 

Minden kisgyermeknevelő az óvódások által készített nagyon szép ajándékot is kapott, amit 

nagyon köszönünk. 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 15-15 ezer forinttal támogatta minden csoport karácsonyi játékvásárlását és 1-1 kg 

szaloncukrot, valamint meglepetés ajándékokat is kapott minden csoport. A Micimackó csoport 
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játék vásárlását még 30 000 forinttal támogatta idén is a Mócza házaspár. A Mókus csoportban 

Királyné Papp Loretta és a Papp nagyszülők szintén támogatták a játékvásárlást 15 ezer forinttal, 

Oláh házaspár pedig 3 autót ajándékozott a csoportnak. Költségvetésünkből csoportonként 20-20 

ezer forint értékű karácsonyi játék vásároltunk. A fenyőfát Andonov Anita ajándékozta a Süni 

csoportnak, a Katica csoportnak pedig a szülők vették meg közösen. 
 

 

- Farsang február 13-ig 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 szerezünk 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 3. Húsvét - tojáskeresés a kertben, a Szülői Szervezet támogatásával. Az ünnepet 

megszervezte Mazzeó Paskálné és Varga Ildikó. Andonov Anitának köszönhetően élő nyúlat is 

láthattak a gyerekek, sőt, voltak, akik a cumijukat is neki adták. Minden csoport izgalommal 

futott a kertbe a tojásokat keresni, amiket ki gyorsan, ki kis segítséggel, de megtalált. Közös 

mondókázással, énekléssel ,,köszönték meg” a gyerekek a nyuszinak a finom csoki tojásokat. 

Élmény volt ez a délelőtt a gyerekeknek és örömtől csillogó szemeiket látva a 

kisgyermeknevelőknek is. 

 

- Május 1. A községi Majálison 11 nagyobb bölcsődésünk és három kisgyermeknevelő, Sztakó 

Csilla, Dósa Ivett Viktória és Varga Ildikó az óvódásokkal együtt részt vettek az óvodás 

programban. Fehér pólót viseltek mindannyian, amin a résztvevő kisgyermekek és 

kisgyermeknevelők kézlenyomataik voltak. 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 műsorukat, 

amit DVD-n ajándékba kaptak az anyukák. Az ötletes ajándékok, az ünnepek megszervezése a 

kisgyermeknevelők munkáját dicséri.  

 

- Május 28,29 - Gyermeknap  
28-án két lovas kocsival indult útnak először a Katica és Süni csoport, majd a Mókus és 

Micimackó csoport, hogy egy nagy kört tegyünk a faluban. Nagyon élvezték a gyerekek, 

tapsoltak, integettek útközben. A két lovas kocsis Monitor János és Fekete József voltak. 

Megköszöntük nekik készséges közreműködésüket.  

29-én délelőtt két vattacukor készítővel vonultunk a bölcsőde udvarára, ahol gyermeknap 

alkalmából minden kisgyermek vattacukrot kapott. Nagyon örültek, sok kis maszatos, mosolygós 

gyermekarc árulta el, hogy jó ötlet volt. Utána átadtuk a gyerekeknek a Szülői Szervezettől kapott 

futó bicikliket és a tricikliket a kisgyermekek nagy örömére. Köszönet a szülőknek! A Gyermeknapi 

programokat Dósa Ivett Viktória és Varga Ildikó Szervezték meg és Szabó Andrásné segített a 

vattacukor készítésben. Értékelem lelkes hozzáállásukat és jó szervezésüket. 
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- Június 08-án 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 virággal 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 is 

hozzájárult és nem utolsó sorban a kisgyermekek. Hálás köszönet nekik! 

 

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Belső hospitálás 

 

Cél: A gyermekek beszédfejlődésének megfigyelése, tapasztalatcserék 

 

Megfigyelési szempontok: 

- Hogyan és mit tesznek a kisgyermeknevelők a csoportjukba járó gyermekek beszédfejlődése érdekében?  

- A kisgyermeknevelő beszéde 

 

Név Időpont Melyik csoportban? 

Barcsa Józsefné 

11. 06. 

11. 13. 

11. 21. 

Süni csoport 

Mókus csoport 

Micimackó csoport 

Sztakó Csilla 
11. 10. 

11. 29. 

Mókus csoport 

Süni csoport 

Varga Ildikó 

11. 08. 

11. 15. 

11. 22. 

Micimackó csoport 

Katica csoport 

Mókus csoport 

Dósa Ivett Viktória 
11. 23. 

11. 30. 

Mókus csoport 

Micimackó csoport 

Mazzeó Paskálné 

11. 09. 

11. 17. 

11.27. 

Süni csoport 

Mókus csoport 

Katica csoport 

Szabó Andrásné 11. 16. Süni csoport 

Horváthné Farkas Katalin 
11. 14. 

11. 24. 

Katica csoport 

Micimackó csoport 

Némethné Szucsák Éva 
11. 20. 

11. 28. 

Micimackó csoport 

Katica csoport 

Sztakó Csilla 12. 08. Micimackó csoport 

Dósa Ivett Viktória 12. 04. Katica csoport 

Szabó Andrásné 
12. 01. 

12. 07. 

Mókus csoport 

Katica Csoport 

Horváthné Farkas Katalin 12. 05. Süni csoport 

Némethné Szucsák Éva 12. 08. Süni csoport 

 

 

Megfigyeléseinket, tapasztalatainkat a június 11-én tartandó kisgyermeknevelői értekezleten beszéltük meg. 
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November 13-án szakmai tapasztalatcsere az óvónőkkel a bölcsődéből óvodába került gyerekekről. 

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

véleménye most is az volt, hogy a bölcsődéből óvodába kerülő gyermekek sokkal talpraesettebbek, mint 

a családból óvodába kerülő gyerekek. 

Az öltözködés terén lehetnének önállóbbak az óvónők szerint, ebben lehet igazság, hisz nyáron nem sok 

ruhát kell felvenni, levetni, így ezt nem tudták gyakorolni az óvodakezdés előtt. Néhány kisgyermek 

étkezési kultúrájával is volt és van gond. Mindent megtettünk, hogy ezen javítsunk. Az óvónők 

elismerték és értékelték gondozó-nevelő munkánkat. 

 

December 21-én került sor a felnőttek karácsonyára. 

A legszebb volt ebben az estében, hogy együtt lehettek óvónők, kisgyermeknevelők, dajkák és segítő 

munkatársak, velünk voltak nyugdíjasaink is. Sütő Lászlóné intézményvezető ünnepi gondolataival 

kezdődött az est, majd folytatódott Gulyásné Szabó Gizella intézményvezető helyettes munkásságának 

elismerésével, hisz december 13-tól nyugdíjba vonult. Óvodásai, kolléganői szép és humoros 

műsorokkal kedveskedtek neki és szórakoztattak el minden jelenlévőt. Volt kacagás és könnyek is. A 

finom vacsora után zenével és tánccal zártuk a 2017-es évet. Búcsúzóul mindenki hazavihetett a fa alól 

egy kis ajándékot.   

 

Április 21. A Bölcsődék Világnapja - Nevelés nélküli munkanap  

Ezen a napon 7 kisgyermeknevelő és 2 dajka indult útnak Budapestre, miután meghallgattuk Sütő 

Lászlóné intézményvezető kedves köszöntőjét és átvettük a nekünk szánt ajándékát. Köszönet a 

figyelmességéért! Úti célunk a Budai vár megtekintése, egy mindennapi gondoktól mentes nap volt. 

Sokat beszélgettünk, nevettünk, együtt vacsoráztunk. Jól éreztük magunkat egymás társaságában, 

csapatépítés szempontjából is hasznos volt ez a nap. A látogatás során megtekintettük egy budai 

bölcsőde udvarának játékkészletét. Örömmel nyugtáztuk, hogy a mi udvarunk nagyobb, szebb és 

barátságosabb, jobban felszerelt.  
  

Április 27-én került sor az óvónők hospitálására bölcsődénkben szakmai műhelymunka 

keretében.  

Témája a bölcsődés korú gyermekek beszédfejlődése volt. 

A jelenlevőket Mazzeó Paskálné, a Fejlesztő Munkaközösség tagja köszöntötte, majd ismertette a 

délelőtt programját. 

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

Paskálné és Horváthné Farkas Katalin a Fejlesztő Munkaközösség leendő tagja készített. Pontos, ötletes 

szakmai munkájukat nagyra értékelem. 

A megfigyelésen részvevő nyolc óvónő a Mókus és a Katica csoportban kísérhették figyelemmel a 

vegyes korosztály beszédfejlettségét. 

A Mókus csoportban Németné Szucsák Éva és Horváthné Farkas Katalin, a Katica csoportban Barcsa 

Józsefné és Sztakó Csilla mutatta meg az érdeklődőknek, hogyan segítjük, motiváljuk a bölcsődés 

korosztályt a beszédre. 

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

véleménye szerint harmónia volt a csoportokban. A kisgyermeknevelők hangszíne megfelelő volt és 

összhangban tudtak együttműködni a gyermekek beszédfejlesztésében. Odafigyeltek az egyéni 

fejlettségre, szókincsbővítésre, motiválták gyermekeiket a beszédre, a beszédkedvet fenntartották. 

Minden játékszituációt felhasználtak az újabb információ átadására. A tapasztalatok alapján a 

metakommunikáció a nem beszélő gyermekeknél is fejlett (megértetik magukat). Passzív szókincsükben 

már sok minden megvan, szóval irányíthatók (beszédmegértés). Vannak a csoportokban fecsegők, 

közlékenyek és csak kérdésekre válaszolók. Mesekönyv nézegetése közben megismerték a 

gyűjtőfogalmakat, állatok hangjait utánozták. Egymásközti beszélgetések és figyelemfelhívások voltak 

hallhatók. A kisgyermekek főleg utánzással tanulnak. Ebben a kisgyermeknevelők példamutatása nagy 
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szerepet játszik. Ezen a tartalmas délelőttön megerősítést kaptunk vendégeinktől, hogy mennyire fontos 

a megfelelő példa.  

 

Értekezleteink. 

 

Kisgyermeknevelői értekezletek 

 2017. 08. 31. 

 2017. 10. 02. 

 2018. 01. 28. 

 2018. 06. 11. 

Nevelés nélküli munkanapok voltak: 

 2017. 10. 02. Kisgyermeknevelői értekezlet 

 2018. 04. 21. Bölcsődék világnapja 

 2018. 06. 11. Kisgyermeknevelői értekezlet 

Munkatársi értekezletek: 

 2017. 08. 28. Nevelési év kezdő értekezlete az óvodában 

 2018. 06. 18. Nevelési évet záró értekezlet az óvodában 

 

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

épüljenek, tiszteljük, segítsük egymás munkáját úgy bölcsődén belül és az óvodával közösen is, hisz 

egyféleképp gondolkodunk, egységesek a céljaink és társként tekintünk egymásra, persze a 

kisgyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve. Szeretném, ha továbbra is partnerként tekintenénk 

egymásra és segítenénk szívvel-lélekkel egymás munkáját. 

 

A BÖLCSŐDE KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

A bölcsőde orvosával és a védőnőkkel való kapcsolat 

 

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

vizsgálatát a 2017/2018-as nevelési-gondozási évben. Többször ellátogatott a bölcsődébe, érdeklődött a 

gyermekek állapotáról, valamint kérdéseinkre megfelelő válaszokat adott. A védőnők szintén többször 

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

megfelelő információkat szolgáltattak a gyermekek otthoni körülményeikről. A gyermekorvos és a 

védőnők is együttműködőnek bizonyultak, így a velük való kapcsolatot megfelelőnek értékelem. 

 

Laki-Konyhával való kapcsolat 

 

A konyha vezetésében, személyzetében jelentős változások voltak az ősz folyamán. A bölcsőde szakmai 

vezetője felvette a kapcsolatot az új ügyvezetővel, Illésné Kissebestyén Annamáriával. Több esetben 

kérte a segítségét, az éltelek minőségi és milyenségi változtatása kapcsán. Annamária, a szakmai vezető 

minden kérését meghallgatta és együtt működéséről biztosította. A változtatások megtörténtek, a konyha 

vezetése készségesen együttműködött. 

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

 

PR tevékenység 

 

A bölcsődéről szóló információkat a www.szivarvanyovi.hu honlapon megtalálhatják az érdeklődők. 

Ebben az évben a frissítéseket Horváthné Farkas Katalin kisgyermeknevelő végezte, munkáját 

köszönöm.   

http://www.szivarvanyovi.hu/


 
14 

A Laki Lurkó óvodai újságban is helye van bölcsődének. Folyamatosan közöltünk bölcsődei híreket, 

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

együttműködését.  

Az eltelt időszakra tekintve nagyra értékelem Dósa Ivett Viktória munkáját, aki a kisgyermeknevelői 

munkája és a főiskola mellett is aktívan részt vesz a Laki Lurkó szerkesztésében.  

 

Itt említem meg, hogy KENYSZI felé Dósa Ivett Viktória végzi a jelentéseket, ami igen felelősségteljes 

munka, napi rendszerességgel.  Dicséret lendületes munkájáért!  

 

PEDADGÓGIAI FOLYMATOK 

 

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 

kerüljenek. 

 

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. 

A két segítő munkatárs is nagyban hozzájárult bölcsődénk tisztaságához, rendezettségéhez. Jól 

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

értékelem az ő munkájukat is. 

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

továbbiakban is folytatódna. 

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.  

- Kapcsolat építés más bölcsődékkel.  

- A gyermekorvossal, védőnőkkel való kapcsolat erősítése. 

- A konyhával való kapcsolat erősítése. 

 

Lakitelek, 2018. június 20.   

 

 Barcsa Józsefné 

 szakmaivezető 


