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 Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde  

 

Intézményvezető: Aszódiné Magyar Beáta                      

Intézmény vezető helyettes: Erdősné Ladányi Boglárka 

Szakmai vezető: Barcsa Józsefné 2020.12.31-ig 

       Szabó Andrásné 2021.01.04-től  

 

 

A 2020/2021. nevelési év megkezdésével sajnos tovább folytatódott a járványügyi helyzet, a 

koronavírus-világjárvány. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megküldött Intézkedési Terv 

alapján elkészült eljárásrend szerint készültünk a nevelési-gondozási évre, és annak betartásával 

működünk. A járványhelyzet alakulása miatt többször is szükségessé vált az intézmény eljárásrendjének 

kiegészítése ill. módosítása, melyről mindig 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 

betartjuk. 

 

 

 

                        NEVELŐ – GONDOZÓ MUNKA FELTÉTELEI 

 

Humánerőforrás szükséglet                         
 

A 2020/2021-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, Szabó Andrásné, 

Bálint Tímea( 2021.01.04-től) 

Losonczyné Király 

Borbála 

Molnár Margit 

(2020.december 1.) 

Süni Varga Ildikó, Faragó Nikoletta 

Mókus 
Horváthné Farkas Katalin, 

Németné Szucsák Éva 

Bódorné Szabó 

Mónika 

Micimackó 

Királyné Papp Loretta, 

 Dósa Ivett Viktória 

(2020.10.31-ig),  

Molitor Lilla Bianka  

( 2020.11.02-től) 
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Gyermekvédelmi felelős: Németné Szucsák Éva  

   

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

Viktóriától átvéve  Szabó Andrásné 

 

Fejlesztő Munkaközösség tagja: Horváthné Farkas Katalin 

 

A 2020/2021-es nevelési- gondozási év első felében személyi változások történtek. 2020. szeptember 

1.től Barcsa Józsefné független szakmai vezető lett. A katica csoport kisgyermeknevelője Szabó 

Andrásné gyesről visszatérő kolléganő lett. Losonczyné Király Borbála szintén gyesről tért vissza és 

2020. szeptember 1-től a katica és süni csoport dajkanénije. 2020. november 02-től a Micimackó csoport 

új kisgyermeknevelője Molitor Lilla Bianka lett, Dósa Ivett Viktória helyébe lépett. Megváltozott 

munkaképességű dolgozónk, Molnár Margit 2020. december 01-től nyugdíjazása előtti szabadságát, 

majd felmentési idejét töltötte, februárban nyugdíjba vonult. Barcsa Józsefné szakmai vezető 2021. 

januárjától szabadságját, ezt követően felmentési idejét töltötte, majd júniustól nyugdíjba vonul. A 

bölcsőde szakmai vezetője 2021.január 4-től Szabó Andrásné, a Katica csoport új kisgyermeknevelője 

Bálint Tímea. 

 

 

TÁRGYI, INFRASTRUKTULÁRIS FELTÉTELEK 

 

A 2020/21-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: 

 

- riasztó berendezés megjavítása 

- mosógép javítása, majd későbbi cseréje 

- számítógép szervízelése 

- kazán karbantartási ellenőrzése, javítása 

- vezeték nélküli csengő beszerzése 

- redőnyök javítása 

- lámpatestek energiatakarékos fénycsövekkel történő cseréje 

- gyermektusolókban kapaszkodók felhelyezése 

- a 4 csoportszoba fürdőszoba felé nyíló ajtajainak teljes üvegezése 

- bukó ablakok biztonsági lánccal történő ellátása  

- konyhai eszközök bővítése 

- 3 új fektető megvásárlása 

- játékok fertőtlenítése folyamatos 
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Tervezzük még:  

 

-  a kerti játékok bővítését 

- esővízgyűjtő beszerzését 

- komposztáló felállítását 

- kertészkedére alkalmas magaságyás elhelyezését 

 

 

 

SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS 

 

A nevelési és gondozási év gyermeklétszám adatai 

 

Szeptembertől 28 bölcsődés kisgyermek lesz óvodás. 

 

 

2020. 09-től 2021. 06.01-ig a következőképpen alakult a bölcsődei ellátásban részesülők száma 

csoportonként: 
 

 

2020. 

Férőhely: 54 

fő 

 

Szeptember Október November December 

     

Katica 4          12 14 14 

Süni 6 10 13 13 

Mókus 7 10 11 11 

Micimackó 8 10 12 13 

Összesen: 25 42 50 51 

 

 

    

2021. 

Férőhely: 

54 fő 

 

Január Február Március Április Május Június 

Katica 14 14 14 14 14 13 

Süni 13 12 13 12 12 13 

Mókus 11 11 11 11 11 11 

Micimackó 13        13 13 13 13 13 

Összesen: 51 50 51 50 50 50 
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Bölcsődei létszám 

 Tényleges Számított Időszakos gyermekfelügyelet 

2020. 09. 01. 25 26 - 

2020. 10. 01. 42 43 - 

2020. 11. 01. 50 51 - 

2020. 12. 01. 51 52 - 

2021. 01. 05. 51 51 - 

2021. 02. 01. 50 51 - 

2021. 03. 01. 51 52 - 

2021. 04. 01. 50 51 - 

2021. 05. 01. 50 51 - 

2021. 06. 01. 50 51 - 

 

  

Szeptember, októberben és novemberben folyamatosan történt a beszoktatás, a négy csoportba összesen 

39 kisgyermek lett felvéve. Januárban 1 kisgyermeket szülő nélkül fokozatosan szoktattunk be, majd 

júniusban kezdődött meg még egy kisgyermek beszoktatása . Ebben a gondozási és nevelési félévben 

időszakos gyermekfelügyeletet nem igényeltek. 

Az évben 4 gyermek szülője kezdeményezte a bölcsődei szolgáltatás nyújtás végét, majd ebből 1 

kisgyermek újra bölcsődés lett .  

 

Bölcsődénkben integrált nevelés folyik, ebben a nevelési-gondozási évben két kisgyermek kapott korai 

fejlesztést, három kisgyermek logopédiai megsegítést, 6 kisgyermek mozgásfejlesztést. A kisgyermekek 

fejlesztése helyben, bölcsődénkben történt. A Tiszakécskei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő 

pedagógusai, Ábel Ágnes és Bogdán Evelin, valamint Tóth- Molnár Réka foglalkoztak a 

kisgyermekekkel. Nagyon örültünk, hogy helyben valósulhatott meg a megsegítés, sőt a 

kisgyermeknevelők is segítséget kaphattak munkájukhoz. Köszönöm lelkiismeretes munkájukat! A 

nevelési és gondozási év folyamán két kisgyermek esetében szülői együttműködéssel a Szakértői 

Bizottság vizsgálatának kérelmezése megtörtént, a vizsgálatok folyamatban vannak.  

 Egy óvodai életkorát betöltött kisgyermek marad még egy évet a bölcsődében, az érvényben lévő 

jogszabály szerint ezt az intézményvezetőnk írásban jelezte az Oktatási Hivatal felé.  

 

SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

A bölcsődébe járó gyermekek szociális helyzete, gyermekvédelem 

 

A 2020/21-es nevelési-gondozási évben a bölcsődés gyermekek szociális helyzete jó volt.  Ebben a 

nevelési évben egy hátrányos helyzetű gyermek van bölcsődénkben. Németné Szucsák Éva 

gyermekvédelmi felelős ősszel, januárban és májusban is kiosztotta, a ,,Gyermekvédelmet segítő, 

veszélyeztetettséget felderítő” lapokat minden csoportnak, így nyomon tudta 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. Ebben az évben csak tartós élelmiszereket vártunk a kialakult járványhelyzet miatt. A 
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nagy mennyiségben összegyűlt adományok 2 olyan család között kerültek kiosztásra, akik egyedül 

nevelik gyermeküket. Az adakozóknak hálásak voltunk, hisz így ezeknek a családoknak szebbé tudtuk 

tenni az ünnepeket. A házhozszállításban Sztakó Csilla kolléganő segített.  

2021. január 18-án esetkonferencián vett részt a gyermekvédelmi felelős egy bölcsődés korú gyermek 

esetében. A konferencián döntést született a bölcsődei elhelyezésről, így a gyermek 2021. január 25-én 

már bölcsődei ellátásban részesült. Beszoktatása a járványügyi szabályok betartásával szülő nélkül 

fokozatosan történt. 2021. február 25-én féléves gyermekvédelmi ülésen, majd 2021. június 3.-án az 

éves gyermekvédelmi megbeszélésen vett részt. Németné Szucsák Éva rátermett gyermekvédelmi 

felelős, munkáját értékelem, köszönöm. 

 

Kapcsolat a szülőkkel, a szülők részvétele a bölcsőde életében 

 

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. Ez a szülői értekezlet már csoportonként, a teraszon történt a COVID 19 

járványveszély miatt 2020. júniusában. 

  
Családlátogatás 

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

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

A kisgyermeknevelők igyekeztek minden családhoz eljutni a beszoktatás előtt, eleinte még a lakásban, majd 

a szigorítások figyelembe vételével a kapuban tett látogatásukkal történt a szülőkkel való megismerkedés, 

információcsere. 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. Ilyen jellegű családlátogatásra ebben az évben még nem került sor.  

 

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. Az idei évben a gyermekek beszoktatásánál a járványügyi 

előírásoknak megfelelően azt is szem előtt kellett tartanunk, hogy a csoportszobában egyszerre csak egy 

szülő tartózkodhatott maszkban. A megszervezése a beszoktatási rendnek e szabály figyelembe 

vételével történt. 

 

Szülők tájékoztatása 

 

A szülők üzenő füzetben, új nevén családi füzetben  rendszeresen tájékoztatást kaptak gyermekükről. 

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

eseményeiről. A vírushelyzetben ebben a formában kevés információ átadására volt lehetőség, így 

fogadóórát biztosítottunk a szülők számára a járványügyi előírások betartásával, ahol a saját 

kisgyermeknevelőtől az aktuálisan felmerülő kérdésekről, gyermekeik fejlettségéről tájékoztatást kaptak a 

szülők.  
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A Laki-Lurkó újságból és a www.szivarvanyovi.hu honlapon, illetve a facebook zárt csoportban is 

rendszeres tájékoztatást nyújtottunk. 

 

 

 

 

Szülői értekezletek: 

 

szülői értekezleteink  a 2020/2021 nevelési-gondozási évben: 

 

Az őszi szülői értekezleteket sem lehet megtartani a megszokott formában  a jelenlegi járványügyi 

helyzet miatt, ezért csoportonként más-más időpontban, a teraszon lettek megtartva a járványügyi 

szabályok figyelembe vételével. 

  

 2020.09.30. Micimackó csoport 

 2020. 10.01.Süni csoport 

 2020.10.06. Katica csoport 

 2020.10.12. Mókus 

 

Témái: A szakmai vezető bemutatkozása, 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 2020.december 07-én megtartott Mikulás 

váró ünnepségünket. Karácsonyra minden csoport 45000Ft-ot kapott játékvásárlásra, egy-egy 

futóbiciklivel 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, így egy bölcsődei támogató programot szerveztek, melynek bevételéből 

gyarapodott a bölcsődénkre fordítható anyagi hozzájárulás. Farsangra lufikat és buborékfújókat kaptunk. 

Húsvétkor minden kisgyermek csokitojást kapott. Gyereknap alkalmából sok-sok kültéri játékkal lepték meg 

a bölcsődéseket. A csoportképeket  a szülői munkaközösség finanszírozta minden gyermek számára és a 

búcsúzás napjára a díszítéshez virágokat vásárolt. Nagyon hálás vagyok az aktív munkájukért! 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

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

Munkaközösség tevékenységében. Bölcsődénkből Horváthné Farkas Katalin a munkaközösség tagja. 

 

A 2020/2021-es nevelési-gondozási évben fő szakmai célunk: 

 

A kisgyermekek játéktevékenységének megfigyelése, segítése. 
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,,A játék köt és old. Leköt. Elbűvöl, vagyis elvarázsol. Tele van azzal a két legnemesebb tulajdonsággal. 

amit az ember a dolgokban érzékelni és kifejezni képes: tele van ritmussal és harmóniával. (Huizinga: 

Homo Ludens) 

 

A „játék” egy egyszerű szó, mégis másként hat a gyermekre, a felnőttre, de más a pedagógia számára is. 

Végig kíséri az ember egész életét. Munkánk során megfigyeltük és tapasztaltuk, hogy milyen fontos a 

0-3 éves korú gyermekek életében a játéktevékenység. A játék a gyermekek mindennapjainak 

meghatározó tevékenysége, örömforrása, mindeközben a tanulás legeredményesebb és legváltozatosabb 

színtere. A gyermek csecsemő korától kezdve a játéka során szerzi a legtöbb tapasztalatot, játékában 

megnyilvánul az értelmi, érzelmi fejlődése, gondolkodása, beszéde, pillanatnyi kedélyállapota. Játék 

közben képessé válik arra, hogy elmondja gondolatait, érzéseit, megtanul egyedül enni, öltözködni. A 

gyermek játékában felhasználja a meséket, valamint a saját élményeit (mozog, fut, ugrál, mászik, rajzol, 

énekel, szeret, lázad a kívánságaink ellen). Veleszületett tehetsége a tapasztalatok útján fejlődik. Minél 

több élménnyel gazdagodik a gyermek, annál jobban fejlődik maga a játéka, ez által a képzelete, 

emlékezete, gondolkodása, szókincse, különböző készségei, képességei, melyek nagyban 

meghatározzák a személyiség fejlődést.                                   

 Bölcsődénkben a gyermekeknek lehetőségük van azzal játszani, ami számukra érdekes és 

figyelemfelkeltő, maguk dönthetik el, hogy melyik képeskönyvet lapozgatják, hogy tornyot, házat vagy 

autót építenek, etetik, fürdetik, vagy ringatják a babát. Szerepjátékaikban jól tükröződik, a felnőttektől 

látott tevékenység. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) 

biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a 

kreativitást. A kisgyermeknevelő a gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, esetenként 

mintát nyújt, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad 

elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok alakulására. A kisgyermeknevelővel, a többi gyermekkel 

való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális 

képességek fejlődését. 

Megfigyelés főbb szempontjai: 

- a gyermek önálló játéktevékenysége 

- játék és szocializáció/szocializáció és játék  

- a kisgyermeknevelő szerepe a játékban  

Horváthné Farkas Katalin kisgyermeknevelő, a Fejlesztő Munkaközösség tagjaként szempontsort 

dolgozott ki minden csoport részére, aminek segítségével nyomon tudják követni a kisgyermeknevelők 

saját csoportjukban a gyermekek játéktevékenységét.  2021. január 25-én a Fejlesztő Munkaközösség 

féléves ülését tartotta meg, ahol Horváthné Farkas Katalin ismertette a bölcsődés korú gyermekek 

játéktevékenységének fejlődését a félév tekintetében, majd az azt követő nevelés nélküli napunkon a 

kollektíva intézkedési tervet készített az eredmények alapján. 2021. 06.10-én a fejlesztő munkaközösség 

évzáró értekezletén Horváthné Farkas Katalin ismertette az egész évre vonatkozóan a vizsgálat 

eredményeit. Beszámolója mellékletben csatolva.  
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Továbbképzések 

 

A nevelési-gondozási év első felében több kisgyermeknevelői is részt vett továbbképzésen.  

 

2020.10.07,08,09.-én Szolnokon: Faragó Nikoletta, Királyné Papp Loretta, Németné Szucsák Éva 

2020.11.04,05,06.-án Kecskeméten: Varga Ildikó, Horváthné Farkas Katalin, Sztakó Csilla a 

Gyermekvédelmi Jelzőrendszeri Tagok Együttműködésének Elősegítése témájú továbbképzésen vettek 

részt.  

 

A második félévben Királyné Papp Loretta online továbbképzéseken vett részt: 

2021.02.10, 02.18, 02.26. napokon A Gyermek fejlődésének nyomon követése, kidolgozott kérdőív 

alkalmazása a bölcsődében és az óvodában továbbképzésen. 

 

2021. 04.29., 04.30., 05.06., 05, 07. napokon  Gyermekút a korai gyermekkori intervenciós ellátó 

rendszereben továbbképzésen. 

 

Gyermek programjaink -Hagyományápolás   
 

 

Az őszre tervezett hagyományőrző szüreti felvonulás és a családbarát program a járványügyi helyzet 

miatt elmaradt. 

 

2020. december 07-én 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. Az idei évben viszont a Mikulás az épületen kívül, az 

utcafronton látogathatott meg Bennünket. A nagy találkozás a Télapóval az ablakon keresztül történt, a 

gyerekek kíváncsian figyelték, hogy mit rejthet a nagy kosár. Énekkel köszöntöttük a nagyszakállút, Ő 

pedig jutalmul csomaggal ajándékozta meg bölcsődéseinket. Köszönet a Szülői Szervezetnek a 

csomagok összeállításáért, a lebonyolításért felelős két kisgyermeknevelőnek, Királyné Papp Lorettának 

és Szabó Andrásnénak.  

 

Hamarosan a karácsony eljövetelére készültünk. Csoportszobáinkat téli díszbe öltöztettük. 

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

varázsoltuk hangulatossá a bölcsődét. 

 

2020.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. A bölcsődei dolgozóinak munkáját szintén 

ezen a napon ajándékkal köszönte meg Aszódiné Magyar Beáta intézményvezető saját maga és a 

fenntartó nevében.  
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2021. Február 24-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. 

 

2021. 03.15. ünnepség 

 

2021. 03.12-re tervezett közös megemlékezés elmaradt. 

 

2021. 04.01. Húsvét megünneplése  

 

Április 1-jén az ünnephez kapcsolódóan élő nyuszival kedveskedtünk a gyermekeknek. Az állatot 

káposztalevéllel etethették meg. Majd a kertben csokitojás keresést kezdeményeztünk. 

 

 

2021. 05. 26. és 05.27.-én. gyermeknapoztunk  

 

Május 26. és 27. napokon a gyerekeket ünnepeltük. Az SZMK által vásárolt játékokkal leptük meg a 

bölcsődéseket, majd szülői felajánlással minden kisgyermek egy fagyit fogyaszthatott el a közeli helyi 

vállalkozónál.  

 

2021. 06.04. Bölcsődei búcsúzás 

 

2021. június 4-én délután tartottuk az óvodába menő gyermekek bölcsődei búcsúztatását. A konyha 

finom muffinnal, az egyik helyi kisbolt pedig üdítővel támogatta a búcsúzást követő uzsonnát. A 

díszítéshez felajánlott virágokért 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 

beszámolóit. Büszkék vagyunk arra, hogy egy kisgyermeknevelő is részt vesz az intézmény Fejlesztő 

Munkaközösségének tevékenységében. Éves munkaközösségi beszámolója mellékelve. 

A dajkák 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. Különösen megmutatkozott ez most, ebben a nem 

mindennapi helyzetben. Helytállásukat köszönöm, jó lenne ezt fenntartani, erősíteni a jövőben is. 
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November 11-én tapasztalatcsere az óvónőkkel 

 

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

között a bölcsődéből óvodába átmenő gyermekek fejlődéséről tapasztalataikat. Az idei évben a 

vírusveszélyt szem előtt tartva és az előírt szabályokat, eljárásrendet betartva az óvoda nagy 

tornatermében került sor a tapasztalatcsere megtartására. 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, 

könyebben 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: 

 

2020. augusztus 28-án Tűz és Munkavédelmi oktatásban részesült az intézmény valamennyi 

dolgozója. 

 

2020. augusztus 28-án kisgyermeknevelői értekezletet tartottunk. 

 Témáink: 

 Barcsa Józsefné szakmai vezető szóbeli dicséretben részesítette a bölcsőde dolgozóit, 

lelkiismeretes, aktív munkájukért 

  Ismertette az év első Nevelés Nélküli Munkanapját: 2020.szeptember 27. 

 Megbeszélésre került a 2020/2021-es nevelési-gondozási év előre tervezett programjai, valamint 

a program felelősök is kiválasztásra kerültek.  A kisgyermeknevelők aktívak voltak a feladatok 

vállalásában. 

 Meghatározásra került éves kiemelt szakmai feladatunk: A bölcsődés korú gyermekek 

játéktevékenységének megfigyelése, segítése.  

 Átbeszélésre került a nevelési év első felére tervezett továbbképzések. 

 
 

2020. szeptember 28-án Kisgyermeknevelői értekezlet tartottunk. (Nevelés Nélküli Munkanap) 

Témáink: 

 A 2020/2021-es nevelési és gondozási év munkatervének, a szülői értekezletek időpontjának és 

témáinak, a fő szakmai célunkkal kapcsolatos feladataink megbeszélése volt. 

A munkatervben a szükséges módosításokat megtettük. Meghatároztuk az idei szakmai célunkhoz 

tartozó feladatainkat. A szülői értekezletek időpontjait is kitűztük. A 2017.06.26-án tett szakmai 

ellenőrzés dokumentációját áttekintettük. A csoportnaplók, fejlődési naplók, üzenőfüzeteket aktuális 

változtatásait megbeszéltük.  Szülői elégedettségi kérdőívet szavaztunk meg, melynek kérdéseiről 

döntöttünk, azokat meghatároztuk. A bölcsőde honlapjának aktualitásával, rendbetételével, rendszeres 
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figyelemmel kísérésével továbbra is Dósa Ivett Viktóriát és Horváthné Farkas Katalint kértük fel, akik 

ezt készséggel el is vállalták. A Laki- Lurkó szerkesztésében továbbra is Dósa Ivett Viktória vesz részt 

és a KENYSZI, a konyha felé való napi létszám jelentéseket Dósa Ivett Viktóriától folyamatosan Szabó 

Andrásné vette át. A Fejlesztő Munkaközösség tagja Horváthné Farkas Katalin, a gyermekvédelmi 

felelős Németné Szucsák Éva ebben a nevelési-gondozási évben is. Feladataikat folyamatosan 

körültekintően, lelkiismeretesen végzik és végezték! 

 

2021. január 29.-én kisgyermeknevelői értekezletet tartottunk ( Nevelés Nélküli Munkanap) 

 

2021. január 29.-én nevelés nélküli munkanapot tartottunk. Értekezletünk során Szabó Andrásné 

ismertette féléves beszámolóját, Németné Szucsák Éva féléves gyermekvédelmi beszámolóját, 

Horváthné Farkas Katalin az éves szakami feladatunkhoz kapcsolódóan ismertette féléves beszámolóját. 

A kapott eredményekhez kapcsolódóan a kollektíva intézkedési tervet készített. Átbeszélésre kerültek az 

aktuálisan felmerült kérdések.  

 

2021. április 21. Bölcsődék Világnapja 

 

A Bölcsődék Világnapja alkalmából a korábban tervezett utazási programunkat másik bölcsődébe a 

vírushelyzetre való tekintettel elhalasztani kényszerültünk. Ezen a napon a szakmai programot 

vizsgáltuk felül.  

 

2021. június 14. kisgyermeknevelői és munkatársi értekezlet ( Nevelés Nélküli Munkanap) 

 

 

 

A BÖLCSŐDE KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

Kapcsolatépítés más bölcsődékkel 

 

A vírusveszélyre való tekintetettel az idei gondozási és nevelési évben nem tudtunk ellátogatni más 

bölcsődébe. A közeljövőben szeretnék, ha lehetőségünk adódna a már ismert bölcsődékkel újra felvenni 

a kapcsolatot, mint a kisteleki és tiszakécskei bölcsőde, illetve szeretnénk még számunkra nem ismert 

bölcsődékkel  is felvenni a kapcsolatot. 

 

Bölcsődénk, gyakorlati helyszín 

 

2020.november 19-én Barna Anita a Károli Gáspár Egyetem óvodapedagógus hallgatója 5 órás 

gyakorlatát töltötte a Katica csoportban, mentora Szabó Andrásné volt. 

 

2021. május 10-től május 14-ig Nagy Kata a Neumann János Egyetem Pedagógus Képző Karának 

kisgyermeknevelői szak hallgatója 30 órás gyakorlatát töltötte a micimackó csoportban, mentora 

Királyné Papp Loretta 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 2020/2021-es nevelési-gondozási évben. A vírusveszély miatt idén kevesebbszer látogatott 

el a bölcsődébe. Telefonos konzultáció során érdeklődött a gyermekek állapotáról, valamint 

kérdéseinkre megfelelő válaszokat adott. A védőnőkkel 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, így a velük való kapcsolatot megfelelőnek értékelem. Június 15.-én a 

gyermekorvos és a védőnők közösen jönnek el a bölcsődébe és a világjárvány miatt elhalasztott státusz 

vizsgálatokat helyben fogják végezni. 

 

Laki-Konyhával való kapcsolat 

 

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

partneri kapcsolat alakuljon ki.  Célunk, hogy a kisgyermekek koruknak megfelelő minőségű, állagú, 

összetételű, változatos ételeket kapjanak, amiket szívesen el is fogyasztanak. A szakmai vezető 

továbbiakban is törekedni fog az együttműködésre, telefonon tartotta a kapcsolatot Kazinczi Istvánnal, 

majd Kovács Líviával. Problémák továbbra is merültek fel, de mindig igyekeztek a kéréseinknek eleget 

tenni. Kiemelném, hogy januártól a konyha készen szállítja számunkra a teát, kérésemre a konyha 

sütötte meg a farsangi fánkokat, majd a búcsúzás napjára muffint a bölcsődések részére. 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 és Dósa Ivett Viktória 

kisgyermeknevelő gondoskodott, munkájukat köszönöm.   

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

Dósa Ivett Viktória, majd 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 Dósa Ivett Viktóriától átvéve Szabó 

Andrásné végezte ebben az évben. 

 

Állatvédelem gyerekeknek pályázat 

 

Az Állatvádelem gyerekeknek szerkesztőbizottsága az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi, Jogi, 

Elemző – és Módszertani Központjának szakmai támogatásával pályázatot hirdetett, amely lehetőséggel 

bölcsődénk is élt. Sztakó Csilla és Szabó Andrásné által megírt pályázatunk érvényes és sikeres volt, így 

a nagy bölcsődéseink az óvodásokkal együtt részt vehetnek egy pár órás állatvédelmi képzésen, amelyet 

az ÁTE Állatvédelmi Központ szervez. Digitális formában az Állatvédelem gyerekeknek szerkesztői 

http://www.szivarvanyovi.hu/
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által készített foglalkoztatót megkapjuk, amelyet a gyerekek körében alkalmazhatunk. A jövőben célunk 

az óvódával közösen részt venni a lehetséges pályázatokon és szorosan együttműködni a 

környezetvédelemben. 

 

 

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 az éves szakmai feladatunkhoz kapcsolódóan a kisgyermeknevelők a gyermekek 

játéktevékenységében való részvétele. 

 

 Az ellenőrzés megállapításai: A kisgyermeknevelők törekedtek a játéktevékenység során a 

kezdeményezésre, ötletadásra, a gyermek érdeklődésének a felkeltésére, az egyes tevékenységekben a 

segítségnyújtásra, információátadásra, illetve információcserére. Igyekeztek a fellépő konfliktusokat 

kezelni és a játék során az egyes szabályokat betartatni. A kisgyermeknevelő és gyermekek 

együttjátszása biztonságot nyújtott a gyermekek számára, a kisgyermeknevelő odafigyelése, elismerése 

megfigyelhető volt, amely a fejlődést segíti.  

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

legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen végezte a feladatát.  

 

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. 

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

továbbiakban is folytatódna, sőt erősödne. 

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: 

 

 Kisgyermeknevelő kegymás közötti, illetve a kisgyermeknevelők dajkanénik közötti kapcsolatok 

erősítése, közösségépítés 

 Kapcsolatépítés más bölcsődékkel 

 A gyermekorvossal, védőnőkkel való kapcsolat további erősítése 

 A konyhával való kapcsolat erősítése 
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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, 2021. június 11.   

 

 Szabó Andrásné 

  Szakmai vezető 


