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Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

 

Intézményvezető: Aszódiné Magyar Beáta                      

Helyettese: Erdősné Ladányi Boglárka 

Szakmai vezető: Barcsa Józsefné 

 

                        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:                                             1 fő  

Kisgyermeknevelők száma:    8 fő 

Bölcsődei dajka száma:   2 fő     

Megváltozott munkaképességű dolgozó:  1 fő (6 órában)  

 

 

 

csoportok kisgyermeknevelők dajkák 

megváltozott 

munkaképességű 

dolgozó 

Katica Szabó Andrásné, Sztakó Csilla Losonczyné 

Király Borbála 

Molnár Margit 

Süni Varga Ildikó, Faragó Nikoletta 
 

Mókus 
Horváthné Farkas Katalin, 

Németné Szucsák Éva 

Bódorné Szabó 

Mónika 

 

Micimackó 
Királyné Papp Loretta, Dósa Ivett 

Viktória 
 

 

Gyermekvédelmi felelős: Németné Szucsák Éva    

PR munkacsoport tagja: Dósa Ivett Viktória, 

A KENYSZI jelentést, a Laki konyha felé az étkezés jelentést végzi: Szabó Andrásné 

Fejlesztő munkaközösség tagja: Horváthné Farkas Katalin 

 

 

2020. szeptember 01-re személyi változások történtek. Barcsa Józsefné független szakmai 

vezető lett. A Katica csoportba, Szabó Andrásné GYES - ről visszatérő kolléganőnk lépett 

a helyére. A Katica és Süni csoport dajkája Losonczyné Király Borbála, szintén GYES - 

ről visszatérő kolléganőnk lett. A 2020/21-es nevelési és gondozási évben várhatóak még a 

bölcsődében személyi változások. Molnár Margit, segítő munkatársunk 2021 februárjában 

nyugdíjba vonul, decembertől már elkezdődik szabadságolása. Helyére új megváltozott 

munkaképességű dolgozót kell keresnünk. Barcsa Józsefné szakmai vezető 2021. 06.01-től 

szintén nyugdíjba kíván vonulni, már 2021 januárjában szabadságát tölti, majd februártól 

négy hónapos felmentési idejét. Az őt követő szakmai vezető, Szabó Andrásné diplomás 

kisgyermeknevelő lesz, akit már a bölcsődei dolgozók megválasztottak. Az ő helyére a 

Katica csoportba új kisgyermeknevelőre lesz szükség, már januártól. 
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TÁRGYI, INFRASTRUKTULÁRIS FELTÉTELEK 

 

A 2020/21-es nevelési-gondozási évben a tárgyi felszereltségünk biztosítja a kisgyermekek 

zökkenőmentes nevelését, gondozását. 

 

A nevelési-gondozási év kezdetére elkészült karbantartási munkák, javítások 

 

• Hibás redőnyök javítása, 

• ajtók zárainak olajozása, 

• a mosógép javítása, 

• számítógép javítása. 

• A COVID 19 járvány veszély miatti bezárás ideje alatt bölcsőde játékkészletének 

(benti, kinti), bútorzatának, teljes eszköz készletének széleskörű fertőtlenítését, 

alapos nagytakarítását a kisgyermeknevelők és dajkák elvégezték. A nyár folyamán 

a fertőtlenítés folyamatos volt a járványügyi előírásoknak megfelelően, így 

évkezdésre csak a nyílászárók takarítását, frissítő takarítást, a kert rendezését kellett 

elvégezni.  

•  Feltöltöttük az írószerkészletünket. Néhány új játéktároló kosarat is vásároltunk. 

 

Tervezzük még: 

• A kerti mobil játékok bővítését, illetve cseréjét. 

• Kerti pad léc cseréjét, festését 

• Süni csoport redőnyének elemcseréjét 

• Kazán felülvizsgálatát (hibakód ellenőrzését) 

• Riasztó berendezés ellenőrzését 

 

 

SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS 

Nevelési év gyermeklétszám adatai 

 

2020 szeptemberétől 35 fő kisgyermek lett óvodás, 15 kisgyermek maradt bölcsődés. 

 

A 2020./2021.es nevelési és gondozási évben tervezett gyermeklétszám adatok. 
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KATICA 4 - 4 12 - 12 14 - 14 14 - 14 14 - 14 

SÜNI 6 - 6 10 - 10 13 - 13 13 - 13 14 - 14 

MÓKUS 4 1 5 10 1 11 11 1 12 11 1 12 11 1 12 

MICIMACKÓ 8 - 8 10 - 10 11 - 11 13 - 13 15 - 15 

ÖSSZESEN 22 1 23 42 1 43 49 1 50 51 1 52 54 1 55 
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Szeptember és októberben folyamatos a beszoktatás, a négy csoportba összesen 39 

kisgyermek lett felvéve, ebből januárban várunk még 2 kisgyermeket. 

Bölcsődénkben integrált nevelés folyik, jelenleg egy kisgyermek kap korai fejlesztést.  Az 

ő és három óvodás kisgyermek fejlesztése helyben, a bölcsődénkben történik. A 

Tiszakécskei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusai, Ábel Ágnes és Bogdán 

Evelin foglalkoznak a kisgyermekekkel. Nagyon örülünk, hogy kisgyermekeink ebben az 

évben is helyben kaphatják a megsegítést, sőt a kisgyermeknevelők is segítséget kaphatnak 

munkájukhoz.  

    

A bölcsődébe járó gyermekek szociális helyzete, gyermekvédelem 

A 2020/21-es nevelési-gondozási év kezdetén bölcsődében bent lévő gyermekek szociális 

helyzete jó. Jelenleg még nem tudunk aggasztó szociális helyzetről. Németné Szucsák Éva 

gyermekvédelmi felelős a beszoktatás befejeztével, kiosztja majd a ,,Gyermekvédelmet 

segítő, veszélyeztetettséget felderítő” lapokat minden csoportnak, ez segít felderíteni és 

majd nyomon követni az érintetteket. Szoros kapcsolatot alakít ki és ápol a 

kisgyermeknevelőkkel, védőnőkkel, gyermekorvossal, az óvoda gyermekvédelmi 

felelősével, a gyermekjóléti szolgálattal és nem utolsó sorban az érintett szülőkkel. 

Munkája nagy segítség mindannyiunknak. 

 

 

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, 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. (Még a nyáron, júniusban.)  

Szülői értekezletek-szülőcsoportos megbeszélések tervezett időpontjai: 

Az őszi szülői értekezleteket sem lehet megtartani a megszokott formában (összevont, 

majd csoportosak, egy napon), a jelenlegi járványügyi helyzet miatt, ezért csoportonként 

más-más időpontban, a teraszon, lesznek megtartva a járványügyi szabályok 

figyelembevételével.  

• 2020.09.30. Micimackó, 

• 2020. 10.01.Süni, 

• 2020.10.06. Katica, 

• 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. 

 

A későbbre tervezett szülői értekezleteinket a COVID-19 járvány veszély miatt nem 

tarthatjuk meg a megszokott formában. A szülőket online tájékoztatjuk a bölcsődei élet 

eseményeiről, programjairól. Gyermekekről személyes információt a kisgyermeknevelők 

adnak a naponkénti beszélgetések során és az üzenő füzetekben. 

 

Családlátogatás 

A szülőkkel való kapcsolattartás következő állomásai, a családlátogatások. Minden 

kisgyermeket meglátogat a saját kisgyermeknevelője, közvetlen kolléganőjével együtt, 

mielőtt bölcsődébe jönnének. A családlátogatások nagy része már lezajlott a járványügyi 

szabályoknak megfelelően, a szabadban. 
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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 kerülhetünk a szülőkhöz. A jelen helyzetet figyelembe 

véve, a kisgyermeknevelők főként a fokozatosság elvét alkalmazták és törekedtek rá, hogy 

minél kevesebb időt töltsön itt egy-egy szülő, betartva azt az előírást, hogy egyszerre csak 

egy szülő tartózkodhat a csoport szobában. 

 

Szülők tájékoztatása 

A szülők, a gyermekek üzenő füzetében rendszeresen tájékoztatást kapnak gyermekükről. 

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

nap eseményeiről. A személyes tájékoztatás mellett, a szülők a zárt csoportokban is 

betekintést kapnak a kisgyermekeik napi tevékenységeiről, képek formájában. Ezen kívül a 

Laki Lurkó újságból és a www.szivarvanyovi.hu honlapon is tájékozódhatnak munkánkról. 

 

Szülői Szervezet működése 

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

csoportokba járó valamennyi gyermek szülőjének képviseletébe jár el. Támogatja és segíti 

a bölcsődében folyó szakmai munkát, ünnepségeinket. 

 

 

A NEVELÉSI-GONDOZÁSI ÉV CÉLJAI ÉS FELADATA 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai színvonalának további erősítése, eddigi 

eredmények megőrzése. 

 

Pontos információk birtokában a gyermekek szociális helyzetének követése, helyzetük 

javítása bölcsődei keretek között. 

 

A 2019/2020-as nevelési-gondozási évben fő szakmai célunk:   

 

A kisgyermekek játéktevékenységének megfigyelése, segítése. 

 

 

,,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 a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segít a világ megismerésében és 

befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést. Törekednünk kell rá, 

hogy a kisgyermekeknek minél több önállóságot, egyéni kezdeményezést biztosítsunk 

játék közben is. Segíteni szeretnénk a bölcsődébe járó kisgyermekeknek az elmélyült, 

belső aktivitással végzett örömteli játék lehetőségét.  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 
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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 tagja 

szempontsort dolgozott ki minden csoport részére, aminek segítségével nyomon tudják 

követni a kisgyermeknevelők saját csoportjukban, a kisgyermekek játéktevékenységét.   

 

Továbbképzések 

 

Felsőfokú képzés: 

A 2020/2021-es tanévben, Dósa Ivett Viktória a Kecskeméti Károli Gáspár Egyetem 

Pedagógus Karán folytatja tanulmányait.  

 

Továbbképzések: 

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, Dósa Ivett 

Viktória a GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZERI TAGOK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE témájú továbbképzésen vesznek részt. 

A képzés ingyenes, 40 kredit pontot lehet szerezni az elvégzésével.    

          

Gyermek programjaink 

 

Az őszre tervezett hagyományőrző szüreti felvonulás, a család-barát program, amiket az 

óvoda szokott szervezni és a bölcsőde is csatlakozni szokott hozzájuk - elmaradnak a 

járványügyi helyzet miatt.    

                                                    

Novemberben elkezdődik a télre hangolódás. Az őszi díszeket felválják a téliek, mind a 

csoport szobákban, mind az öltözőkben. Téli mesék, mondókák, énekek kerülnek előtérbe. 

Várjuk a Télapót. 

 

December 07. Télapó ünnepség. 

Feladatunk: Télapó meghívása, Mikulás csomagok beszerzése. 

Helyszín: Katica és Mókus csoport 

Felelős: Szabó Andrásné és Királyné Papp Loretta 

 

December 17. Karácsony megünneplése. 

Minden csoport a saját csoport szobájában. 

Feladatunk: Az ünnep előtti időszakban az ünnepre hangolódás-mesékkel, mondókákkal, 

énekekkel, karácsonyi díszítéssel a szobákban, öltözőkben.  Karácsonyfák beszerzése, 

feldíszítése, ajándékok vásárlása, ünnepi hangulatú átadása a kisgyermekeknek. 

Felelős: Horváthné Farkas Katalin, Dósa Ivett Viktória 
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Február első felében a Farsang megünneplése 

Célunk: hagyományőrzés, élménynyújtás a gyerekeknek. 

Feladataink: farsangi hangulatú díszítések a csoport szobákban, öltözőkben, lufik, farsangi 

fánk beszerzése, vidám, jó hangulat megteremtése a csoportokban. 

Felelős: minden kisgyermeknevelő. 

 

Március 16. -  A Március 15-ei ünnepségen való részt vétel az óvodásokkal.  

Célunk: élménynyújtás a kisgyermekeknek hagyományőrzés 

Feladatunk: ráhangolódni az ünnepre a gyerekekkel, néhány nagyobb bölcsődést 

beszervezni, aki kimegy az ünnepségre a kisgyermeknevelőkkel. 

Felelős: Németné Szucsák Éva, Sztakó Csilla melletti új kisgyermeknevelő 

 

Április 01. Húsvét megünneplése 

Célunk: hagyományőrzés, élmény a gyerekeknek. 

Feladatunk: Az ünnepet megelőzően tavaszi, húsvéti hangulat, díszítés a csoport 

szobákban, öltözőkben, amibe bevonhatjuk a kisgyermekeket is. Mesékkel, versekkel, 

énekekkel való ráhangolódás az ünnepre. Húsvéti tojások elrejtése a kertben. Élő nyuszi 

szerzése, nyuszi simogatás megszervezése.  

Felelős: Horváthné Farkas Katalin és Varga Ildikó 

 

Május 01. Majálison való részt vétel az óvodásokkal 

Célunk: hagyományőrzés, élmény a gyerekeknek 

Feladatunk: Az óvodával közösen felkészülni az ünnepre. Minden csoportból 

kisgyermekeket, szülőket, szervezni, akik szívesen rést vesznek a programban. 

Felelős: Minden kisgyermeknevelő, aki szívesen részt vesz ezen a programon.  

 

Anyák napja megünneplése – Május első, második hetében 

Célunk: hagyományőrzés, örömszerzés édesanyáknak, gyerekeknek egyaránt. 

Feladatunk: Ünnepre hangolódás versekkel, énekekkel, mesékkel. Közös ajándékkészítés 

az édesanyákáknak. Játékos délután az anyukákkal. 

Felelős: Minden kisgyermeknevelő. 

 

Gyermeknap-május 27.- 28.  

Célunk: hagyományőrzés, élménynyújtás a gyerekeknek. 

Feladatunk: - fagylalt vagy vattacukor beszerzése illetve készítése a gyerekeknek, 

                    - lovaskocsik szerzése lovas kocsizás céljából, 

                    - ajándékok vásárlása, átadása a gyerekeknek. 

Felelős: Királyné Papp Loretta, Varga Ildikó 

 

Búcsúzás a bölcsődétől- június 04. 

Célunk: hagyományőrzés, örömszerzés a szülőknek, gyerekeknek. 

Feladatunk:- Kedves műsorral készülni a szülőknek, a gyerekek tudás tárából. 

                    -A bölcsőde ünnepi hangulatú feldíszítése. 

                    -A gyerekek, szülők, hozzátartozók megvendégelésének megszervezése.          

Felelős: Minden kisgyermeknevelő 

 

A programok megszervezése a vírushelyzet alakulásától függ. 
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BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Bölcsődén belül megszervezzük, hogy szükség szerint minden hónap utolsó csütörtökén a 

kisgyermeknevelők esetmegbeszélésre összeüljenek, ha bármilyen probléma merült fel 

munkájuk folyamán az adott hónapban, azt közösen megbeszéljék, egymást segítve, akár 

szakemberek bevonásával, előadások megtartásával. 

Tapasztalataikat megosztják egymással. 

              

 

November 09-én szakmai tapasztalatcserét tervezünk az óvónőkkel a bölcsődéből 

óvodába került gyerekekről. A megbeszélésre az óvoda tornatermében kerül sor, 

csoportonként egy kisgyermeknevelő és csoportonként egy óvónő vehet részt a 

vírusveszély miatt, a járványügyi szabályoknak eleget téve.  

 

December 18- án felnőttek karácsonya - közösen az óvodával. 

 

Április 21. A Bölcsődék Világnapja. Nevelés nélküli munkanap. 

 Terv: Kirándulás, ha a megszervezését a vírusveszély alakulása lehetővé teszi. 

  Cél: Csapatépítés  

 

Értekezleteink 

Kisgyermeknevelői értekezletek: 

• 2020.08.28. 

• 2020.09.28 

• 2021.01.29. 

• 2021.06.14. délelőtt, délután Munkatársi értekezlet az óvodában. 

 

Munkatársi értekezletek: 

• 2021.06…. Nevelési évet záró értekezlet az óvodában – munkatársi értekezlet 

 

A szülői értekezletek, kisgyermeknevelői értekezletek megszervezéséért, lebonyolításáért, 

a külső kapcsolatok ápolásáért felelős: Barcsa Józsefné szakmai vezető. 

 

A BÖLCSŐDE KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

A bölcsőde orvosával és a védőnőkkel való kapcsolat 

A bölcsőde orvosa Dr. Sajósi Iván gyermekorvos. Ő végzi a bölcsődébe beíratott 

gyermekek felvételi vizsgálatát és év közben az aktuális státusz vizsgálatokat. A szakmai 

vezetővel együtt minden évben kétszer áttekintik az elsősegély szekrényt, dobozt, a 

hiányosságokat pótolják. Az előző évek tapasztalataira alapozva továbbra is törekszünk 

szorosabbra fűzni a kapcsolatot a bölcsőde orvosával és a védőnőkkel, és igényt tartunk a 

gyakoribb látogatásaikra, a járványügyi szabályok betartása mellett. 

 

 

Laki - Konyhával való kapcsolat 

A bölcsőde szakmai vezetője ebben a nevelési és gondozási évben is törekedni fog a 

konyhával való jó, partneri kapcsolat kialakításában és fent tartásában. Már el is indult ez a 

partneri kapcsolat jó irányba, kellő tisztelettel egymás iránt. Célunk, hogy a kisgyermekek 

koruknak megfelelő minőségű, állagú, összetételű, változatos ételeket kapjanak, amiket 

szívesen el is fogyasztanak. 
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PR tevékenység 

Bölcsődénkről információkat továbbra is a szivarvanyovi.hu honlapon találhatnak az 

érdeklődők. A frissítéseket Horváthné Farkas Katalin és Dósa Ivett Viktória végzi. 

A Laki Lurkó óvodai újságban továbbra is helye van a bölcsődei híreknek. A szerkesztőség 

munkájában Dósa Ivett Viktória vesz részt bölcsődénkből. Az ő kérésére írnak különböző 

témában cikkeket kolléganői. 

A KENYSZI felé való jelentéseket ebben az évben Szabó Andrásné végzi. 

 

 

Közösségi szolgálat 

Mindig örülünk, ha az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételéül szolgáló 50 óra 

közösségi szolgálatot a bölcsődénkben töltik a diákok. A nyár folyamán három diáklány 

teljesített nálunk közösségi szolgálatot, egy pedig diák munkásként dolgozott 

bölcsődénkben. A vírushelyzet alakulásának függvényében tudjuk a későbbiekben fogadni 

a tanulókat. 

 

PEDGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

Éves munkaterv összhangja a Bölcsőde Szakmai Programjában megfogalmazottakkal 

 

Bölcsődénk éves Munkaterve összhangban van a Szakmai Programmal, ami az Országos 

Alapprogram alapján íródott. 

 

Továbbra is fontos célkitűzésünk, hogy külső kapcsolatainkat erősítsük. A bölcsődében 

dolgozók közötti kapcsolat szorosabbá tétele, közösségépítés – a családokkal való 

kapcsolat erősítése. 

 

 

 

                           NEVELÉSI ÉS GONDOZÁSI ÉV RENDJE 

 

A bölcsőde nyitva és zárva tartását a fenntartó határozza meg: 6.30. – 17.00 

  

Gondozási – nevelési év kezdete és vége:  2020. 09. 01-től – 2021.08.31. 

Bölcsőde zárva tartása:  2021.08. 16-től – 2021. 08. 31-ig 

 

Nevelés nélküli munkanapok: 

• 2020.09.28. Kisgyermeknevelői értekezlet – Éves szakmai munkaterv 

megbeszélése és jóváhagyása, szakmai dokumentáció egységesítésének 

megbeszélése 

• 2021.01.29. Kisgyermeknevelői értekezlet – A nevelési és gondozási év első 

felének értékelése. 

• 2021.04.21. Bölcsődék Világnapja 

• 2021.06.14. Kisgyermeknevelői értekezlet – Az éves munkaterv megvalósulásának 

értékelése 

 

Őszi és tavaszi szünet 

Az iskolai tanrend szerint az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. 

(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020.11.02.(hétfő) 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni- első 

tanítási nap 2021.04.07. (szerda) 
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Bölcsődénkben az őszi és tavaszi szünetben is szeretettel várjuk a kisgyermekeket. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma 

lecsökken, ezért előzetes szülői igényfelmérést végzünk-a konyha felé való jelentés miatt. 

Téli szünet 

A téli szünet 2020.12.21.(hétfő) - -2021.01.03-ig tart, első tanítási nap 2021.01.04.(hétfő) 

 Ezen időszak alatt bölcsődénk zárva tart, a fenntartó engedélye alapján. 

A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2019. (VI.25.) PM rendelet 

pontjai értelmében a 2020-2021 nevelési és gondozási évet érintő munkarend-változás 

szempontjából releváns időpontok: 

 

Munkaszüneti napok hétvégékkel egybekötve: 

 

2020. december 12. szombat munkanap – december 24. csütörtök pihenőnap 

 

 

 

 

Lakitelek, 2020. 09. 29.    

Barcsa Józsefné szakmai vezető 


