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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 2019/2020-as nevelési-gondozási évben a humánerőforrás szükségletünk, engedélyezett létszámunk a 

törvényi előírásoknak megfelel. 

Bölcsődei csoportok száma:    4 

Kisgyermeknevelők száma:    8 fő 

Bölcsődei dajka száma:   2 fő     

Megváltozott munkaképességű dolgozó:  1 fő (6 órában)  

 

csoportok kisgyermeknevelők 

 

dajkák 

megváltozott 

munkaképességű 

dolgozó 

Katica 
Barcsa Józsefné, Sztakó 

Csilla 

Tóth Gyuláné 

(2019.12.31-ig) 

2020.01.06-tól 

Laczkó Gréta 

Violetta 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, a KENYSZI és a konyha felé a napi étkezési jelentéseket végzi: Dósa Ivett 

Viktória 

Fejlesztő Munkaközösség tagja: Horváthné Farkas Katalin 

 

2019. szeptember 01-től két csoportban kisgyermeknevelő párok változtak, a Micimackó és Süni 

csoportban, ahogy a fenti táblázatban látható. 2020. januárjában Tóth Gyuláné dajka megkezdte 

nyugdíjazása előtti felmentési idejét és márciusban nyugdíjba is vonult, ezért decemberben új dajkát 

választottunk, Laczkó Gréta Violetta személyében, aki Losonczyné Király Borbála gyes ideje alatt tölti 

be ezt a munkakört. Bódorné Szabó Mónika dajka munkaszerződése pedig határozatlan időre módosult. 
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TÁRGYI, INFRASTRUKTULÁRIS FELTÉTELEK 

 

A 2019/20-as nevelési-gondozási évben tárgyi felszereltségünk biztosította a kisgyermekek 

zökkenőmentes nevelését, gondozását. 

 

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

 

• A kerítés alapjának, 

• a kis babaház repedezett falának javítása. 

• A Süni csoportba 2 könyvespolc és egy tálaló szekrény, 

• a Micimackó csoportba szintén egy tálaló szekrény lett vásárolva. 

• Az iroda és felnőtt öltöző lefestése. 

 

Terveztük még:  

• A kerti játékok bővítését. 

• A csoportszobák és a fürdőszobákat összekötő ajtók mélyüvegezését. 

 

Terveinket keresztül húzta a Covid-19 világjárvány. 

Magyarország 2020. március 11-től a veszélyhelyzetre való tekintettel rendkívül helyzetet hirdetett ki, 

amit a 40/2020 (III.11.) kormányrendelet tartalmaz. 

A polgármesterek kezébe adta a rendkívüli intézkedéseket, a követendő eljárásokat a 45/2020.(III.14.) 

kormányrendelet tartalmazza. Lakitelek polgármestere úgy döntött, hogy március 19-től bezárnak 

Lakiteleken a gyermek intézmények, így a bölcsőde is. 

A nyári nagytakarítást előbbre hoztuk. A dajkák és a segítő munkatársunk a gazdasági részen 

fertőtlenítettek, átmostak mindent. A konyhában, mosogatóban minden edényt, tányért, poharat 

átfertőtlenítettek, a tálaló szekrényeket, mosogatókat, előkészítő asztalokat, tálaló kocsikat szintén. A 

gáztűzhely, páraelszívó, ajtók, ablakok, fal felületek is meg lettek takarítva, illetve le lettek fertőtlenítve. 

Mindezt megtették a folyosón, felnőtt mosdóban és mosókonyhán is minden használati eszközzel. A 

vészhelyzet idején az intézményi munkák mellett a két bölcsődei dajkánk besegített a helyi újság 

széthordásában is. Az irodát és a felnőtt öltöző- étkező helyiséget karbantartónk, Rácz Zoltán lefestette. 

Precíz, szép munkát végzett, munkáját nagyra értékelem, az év folyamán felmerült javításokért is. 

Ezeket a helyiségeket szintén a két dajka és segítő munkatárs takarította át. Közben folyamatosan ment a 

mosás-hálózsákok, babaruhák, plüssök, függönyök kerültek kimosásra.  

Április 09-től-április 15-ig tavaszi szünet volt. (szabadság, húsvét) 

Április 15-től április 24-ig Bódorné Szabó Mónika dajka és Molnár Margit segítő munkatárs 

kiválogatták, majd átfertőtlenítették az udvari játékokat, kitakarították a babaházakat, játék tárolót, 

kerékpárszínt, kuka tárolót, a teraszt. Az udvaron megnyesték a bokrokat, felkapáltak, 

összegereblyéztek. Az utcafronton gyomirtást végeztek. Április 27-től május 04-ig szabadságon voltak. 

Ezen idő alatt Laczkó Gréta Violetta-dajka szájmaszkokat varrt a község számára, majd a bölcsődei 

javításra váró hálózsákokat, törölközőket, babaruhákat varrta meg, kisgyermeknevelőknek textil bábokat 

készített. Mindannyiuk lelkiismeretes munkáját köszönöm, dicséret érte. 

2020.05.04.-től a 152/2020.(IV.27.) kormányrendelet alapján a bölcsődéknek gyermekfelügyeletet 

kellett biztosítani. A járványügyi helyzetre való tekintettel, Aszódiné Magyar Beáta még szigorúbb 

fertőtlenítésre vonatkozó szabályokat, házirend kiegészítőket dolgozott ki figyelembe véve a 

rendeletben felállított szabályokat. A dajkák feladata volt a kisgyermekek átvétele a szülőktől a 

főbejáratnál, levetkőztetése, kézmosása és csoportba kísérése.  

A kormány 215/2020.(V.20.) rendelete alapján 2020.05.25-től bölcsődénk újra kinyitott. 

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

részletes tájékoztatást tettünk közzé a szülőknek. Ennek értelmében továbbra is a főbejáratnál történik a 
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gyerekek átadása, ami továbbra is a dajkák feladata. A szigorú fertőtlenítési szabályokat továbbra is 

betartjuk. 
 

SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS 

 

A nevelési és gondozási év gyermeklétszám adatai 

 

Szeptembertől 30 bölcsődés kisgyermek lesz óvodás. 

 

2019. 09-től 2020. 06.01-ig a következőképpen alakult a bölcsődében ellátásban részesülők száma 

csoportonként: 
 

2019. 

Férőhely: 54 

fő 

 

Szeptember Október November December 

     

Katica 7            9 9 9 

Süni 6 10 12 13 

Mókus 6 10 10 10 

Micimackó 7 11 13 13 

Összesen: 26 40 44 45 

 

 

    

2020. 

Férőhely: 

54 fő 

 

Január Február Március Április Május Június 

Katica 10 11 11 11 11 11 

Süni 14 14 14 14 14 13 

Mókus 10 11 11 11 11 11 

Micimackó 14        14 13 14 14 14 

Összesen: 48 50 49 50 50 49 

 

 

Bölcsődei létszám 

 Tényleges Számított Időszakos gyermekfelügyelet 

2019. 09. 01. 26 27 1 

2019. 10. 01. 40 42 1 

2019. 11. 01. 44 46 1 

2019. 12. 01. 45 47 1 

2020. 01. 05. 48 50  

2020. 02. 01. 50 52  

2020. 03. 01. 49 51  

2020. 04. 01. 50 52  

2020. 05. 01. 50 52  

2020. 06. 01. 49 51 1 

 

  

Szeptember és októberben folyamatosan történt a beszoktatás, a négy csoportba összesen 24 kisgyermek 

lett felvéve. Januárban 3 kisgyermeket szoktattunk be és februárban még egyet. 
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Bölcsődénkben integrált nevelés folyik, ebben a nevelési-gondozási évben két kisgyermek kapott korai 

fejlesztést, három kisgyermek pedig logopédiai megsegítést. Mind az öt kisgyermek fejlesztése helyben, 

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

Bogdán Evelin foglalkoztak a kisgyermekekkel. Nagyon örültünk, hogy kisgyermekeink helyben 

kaphatták a megsegítést, sőt, a kisgyermeknevelők is segítséget kaphattak munkájukhoz. 

A nevelési-gondozási év folyamán kettő kisgyermekről írtak a kisgyermeknevelők jellemzést egy SNI-s 

és egy logopédiai megsegítésben részesülő kisgyermekről. Tették ezt, a fejlesztő pedagógusok kérésére, 

akik csatolták ezt az ő megfigyeléseikhez, mikor kontroll vizsgálatra mentek a gyermekek a Pedagógiai 

Szakszolgálathoz. Egy kisgyermek esetében pedig kérték a kisgyermeknevelők a Pedagógiai 

Szakszolgálat Szakértői Bizottság véleményét. A vizsgálat részben megtörtént, írásos véleményt viszont 

még nem kaptak a kisgyermeknevelők. Ennek oka valószínű a járványügyi helyzet. Másik SNI-s 

gyermek esetében viszont, aki óvoda köteles lenne 2020. szeptemberétől, az előzetes szakértői vélemény 

alapján a javasolt óvoda kezdés időpontja 2021. szeptembere. Így ő még marad egy évet a bölcsődében. 

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

 
SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

A bölcsődébe járó gyermekek szociális helyzete, gyermekvédelem 

 

A 2019/20-as nevelési-gondozási évben a bölcsődés gyermekek szociális helyzete jó volt.  Ebben a 

nevelési évben nem volt hátrányos helyzetű gyermek 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 adomány gyűjtést ,,Kapni jó, de adni még 

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

család között kerültek kiosztásra. Az adakozóknak hálásak voltunk, hisz így ezeknek a családoknak 

szebbé tudtuk tenni az ünnepeket. A házhozszállításban Sztakó Csilla kolléganő segített. Németné 

Szucsák Éva rátermett gyermekvédelmi felelős, szívügyének tekinti azt. Egész éves munkáját értékelem, 

köszönöm. Éves gyermekvédelmi beszámolója mellékelve. 
 

Kapcsolat a szülőkkel, a szülők részt vétele 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.  
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, illetve a facebook zárt csoportban is tájékozódhatnak munkánkról. 
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Szülői értekezletek 

Ebben a nevelési-gondozási évben tartott szülői értekezleteink: 

• 2019.10.15 

• 2020.02.20. 

 

 

EREDMÉNYEK 

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

Munkaközösség tevékenységében. Bölcsődénkből Horváthné Farkas Katalin a munkaközösség tagja. 

 

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

Családdal való, együttműködés és kapcsolat 

 

 A bölcsődei nevelés gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. A gyermek elsődleges színtere a család. A hatékony együttnevelés érdekében fontosnak 

tartottuk a családokhoz való közeledést, melyben kezdeményező szerepet vállaltunk. A jó 

együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a személyes hangvétel, a 

szülők és a gyermekek személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az 

információ megosztás.  

A család és a bölcsődei nevelésünk összhangja a szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, 

kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat, ami elengedhetetlen a kisgyermek harmonikus 

fejlődésének. Mivel a szülő ismeri legjobban a gyermeket, ő tudja közvetíteni szokásit, igényeit, 

szükségleteit számunkra, ezzel nagymértékben segítve a kisgyermeknevelői munkánkat.  

A kapcsolattartás egyéni formái 

Családlátogatás: A családlátogatás célja az volt, hogy minden kisgyermekhez még a beszoktatás előtt 

elmenni, saját környezetében megismerni. A szülők is bátrabban kérdeztek. Jobban megismerhette a 

szülő és a kisgyermeknevelő egymást. Bővebb információt tudtunk adni a bölcsődei életről. A 

családlátogatás fontos színtere volt a bizalmi kapcsolat megalapozásának, ami feltétele a későbbi jó 

együttműködésének. Minden kisgyermeknevelő felelősség teljesen eleget tett ennek a feladatnak, pozitív 

tapasztalatokkal gazdagodtak. 

Szülővel történő fokozatos beszoktatás: A szülővel történő beszoktatás módszere a bölcsődei gondozó-

nevelő munka egyik fontos faladata, mert a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya 

vagy apa jelenléte biztonságot adott a kisgyermeknek, megkönnyítette az új környezethez való 

alkalmazkodást. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakult érzelmi kötődés 

segítette a gyermeket az új környezetének elfogadásában. A beszoktatásnak van egy bizonyos menete, 

de azt rugalmasan kell kezelni, hisz más a kisgyermekek egyéni szükséglete. Sajnos a szülők esetleges 

sürgős munkába állása is alkalmazkodást igényelt és nem utolsósorban a kicsik sem egyformán viselték 

a változásokat. A kisgyermeknevelők együttérzésen alapuló figyelme, szeretete, rugalmassága, jó 

szakmaisága meghozta gyümölcsét, beszoktak a ránk bízott kisgyermekek. 

Napi beszélgetések a szülővel: Fontosnak tartottuk a kölcsönös tájékoztatást a bölcsődébe érkezéskor és 

a hazaadáskor. Érkezéskor a szülő nyújtott információt az előző nap gyermekkel kapcsolatos 

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

tájékoztatta a szülőket a gyermekről /hangulata, közérzete, társkapcsolat, beszéd, játék, mozgás, étkezés, 

alvás, önállóság/. Ügyeltünk arra, hogy a beszélgetés ne a kisgyermek „feje felett”, hanem őt bevonva 

történjen. A napi beszélgetések formálták a kapcsolatot, erősítették a bizalmat, lehetővé tették a 

gyermek és egymás minél teljesebb megismerését, a nevelés összehangolását. Minden évben ezek 
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szerint az irányelvek szerint dolgozunk, de ebben az évben különös figyelmet fordítottunk erre, hogy a 

kiemelt szakmai feladatunk megvalósuljon. A kapcsolattartásnak ez a formája nagyon jól működött. 
                                                                      

Üzenő füzet: Az üzenő füzet használata folyamatosan történt. Üzenő füzetbe a szülő és a 

kisgyermeknevelő kölcsönösen tájékoztatták egymást a kisgyermekről. A szülő a bölcsődébe érkezés 

előtt rövid jellemzést írt a gyermekéről. A kisgyermeknevelő a beszoktatásról készítette az első 

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

játékfejlődésről) tájékoztatta a szülőket. A gyermeket egy éves kora alatt havonta, egy éves kora felett 

negyedévente értékelte a kisgyermeknevelő. Szülő is tájékoztathatta a kisgyermeknevelőt a gyermek 

helyzetéről. A tájékoztatásnak ez a formája is jól működött az év folyamán. Célunk volt még, hogy a 

szülők is bátrabban fűzzenek véleményt, írjanak észrevételt. Voltak visszajelzések, de úgy látszik, még 

buzdítani kell a szülőket a bátrabb véleménynyilvánításra. 

 

Egyéni beszélgetés: Az egyéni beszélgetésen a szülő a gyermekének fejlődéséről részletesen 

tájékozódhat vagy a hosszabb beszélgetést igénylő kérdésekben, nevelési problémákban kérhet közös 

átgondolást szolgáló megbeszélést. Az egyéni megbeszélést kezdeményezheti szülő és 

kisgyermeknevelő. A nevelési és gondozási év első felében erre két alkalommal került sor. Az egyik 

alkalommal szülő kezdeményezte, tanácsot kért, megoldást találtak a problémára. Másik alkalommal a 

kisgyermeknevelő kezdeményezte a beszélgetést a szülővel, kisgyermeke viselkedésében tapasztalt 

dolgokkal kapcsolatban. Szakértői Bizottság vizsgálatát javasolta, melyet a szülő elfogadott. 
A második félévben nem igényelte senki ezt a kapcsolattartási formát, a napi beszélgetések, tájékoztatások 

kielégítették a szülőket. 

 

Első szülői értekezletünk ebben a nevelési-gondozási évben: 2019. októberber 15. volt. 

A szülői értekezlet első felén mind a 4 csoport kisgyermeknevelői és szülői jelen voltak és Madari 

Róbert polgármester is. Ő és minden kisgyermeknevelő bemutatkozott, ismertettük éves fő szakmai 

feladatunkat és programjainkat. Megalakult az új Szülői Szervezet, 4 fővel, minden csoportot képvisel 

egy szülő. Katica csoportból Janicsné Burik Éva, Süni csoportból Kormányosné Győri Regina, Mókus 

csoportból Bécs Bernadett, Micimackó csoportból Sári Anett lettek, illetve maradtak a tagok. Bécs 

Bernadett volt (és maradt) az előző év Szülői Szervezetének elnöke, beszámolt az elmúlt év 

történéseiről, költségvetéséről.  

Varga Ildikó kisgyermeknevelő ismertette az Érdekképviseleti Fórum Szabályzatát. Az elmúlt év szülői 

tagsága: Paulin-Kovács Hajnalka, Palotás-Nagy Zsuzsanna, Hajnalné Szabó Kata maradtak erre az évre 

is. Bölcsődénkből továbbra is Varga Ildikó és Barcsa Józsefné a tagok, az önkormányzatot Madari 

Róbert polgármester képviseli, aki egyben a Fórum elnöke is. 

A szülői értekezlet második felében csoportos szülői értekezletek voltak. A szülők, gyermekük 

csoportjában kaptak tájékoztatást a kisgyermeknevelőktől a beszoktatásról, beszélgetések folytak fő 

szakmai célunk, a család és bölcsőde együttműködéséről, biztosítottuk egymást a folyamatos 

segítségnyújtásról, együttműködésről. A hangulat oldott, közvetlen volt, ami jó kezdet volt ennek a szép 

célnak a megvalósításához. 

Második szülői értekezletünkre, szülőcsoportos megbeszélésünkre 2020.02.20-án került sor. 

Erre a szülői értekezletre meghívtunk egy előadót, fő szakmai célunkkal kapcsolatos előadásával. Az 

előadó, Liska Sándor pszichológus volt, előadásának a címe: „A gyermek viselkedése a család tükre”, 

ami nagyon jól illet az éves szakmai feladatunkhoz, célunkhoz. Az előadó sok szemszögből körbejárta a 

témát, az ókori görög neveléstől kiindulva napjaink neveléséig. A gyermeki viselkedés legfontosabb 

tükreként a családot és a társadalmat emelte ki. Rövid idő alatt átfogó képet adott a szülőknek a helyes 

mintákról, rossz szokásokról, amik hatással vannak a gyermekekre. Nem szabad, hogy a gyermek 

irányítson, meg kell tanulni a szerepeket családon belül is. A szülőknek támasznak kell lennie a 

gyermek számára, neki kell meghatározni, hogy mit, mikor szabad, nem fordítva. Ezek alappillérek a 

gyermek egészséges fejlődésében. Összegzésként elmondta, hogy ennyi idő kevés erre a ,,gyönyörű és 
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félelmetes” témára. A gyereknevelést nem lehet könyvből tanulni, ennek szívből kell jönni és amíg 

onnan jön, a gyermek fejlődésével nem lesz baj. Merjen a szülő szívből közelíteni és akkor a gyermek 

tükre azt mutatja majd, hogy minden rendben. 

Ez volt az előadás lényege, amit a szülők, kisgyermeknevelők nagyon értékesnek tartottak. 

Ezt követően minden csoport a saját szobájába vonult és ott megbeszélték az előadás tanulságait, majd 

az első félév tapasztalatait család-bölcsőde kapcsolat terén. A szülők elégedettek voltak, a még tervezett 

programokról is szó esett, ami érintette ezt a kapcsolatot. Ilyen a gyereknap, a búcsú a bölcsődétől. 

Azóta tudjuk, ezekből nem lett semmi a hagyományos formában, sőt a májusi szülői értekezletből sem. 

Augusztus végén az óvodába menő gyermekeink megkapják az üzenő füzeteket, amikbe részletesen 

beszámolunk majd a gyermekek aktuális fejlettségéről, amit a nyár folyamán megfigyelünk. 

A Magyar Bölcsődék Országos Egyesületétől kapott útmutató szerint csoportonként, kis létszámban, a 

szabadban, pl. fedett teraszon lehet szülői értekezletet tartani. Ezt a lehetőséget ragadták meg a 

kisgyermeknevelők, így az őszre beíratott kisgyermekek szüleinek tartanak szülői értekezletet. Cél: 

ismerkedés, jelválasztás, kölcsönös kérések megbeszélése. A lehetőség adott, van fedett teraszunk, egy-

egy csoport szülei elférnek, betartva a másfél m-es távolságot egymástól. 

Szülői értekezletek időpontjai (az új gyermekek szüleinek): 

Június 10.-Mókus csoport 

Június 22.-Süni csoport 

Június 24.-Katica csoport 

Június 30.-Micimackó csoport 

 

Szülői Szervezet működése   

Bölcsődénk ünnepségeit egész évben, lelkesen támogatták. 

A csomagok megvásárlásával segítették a Mikulás ünnepségünket.  

Karácsonyra minden csoport 30 ezer Ft-ot kapott játékvásárlásra és szaloncukorral is megajándékozták a 

csoportokat.             
Szülői Szervezetünk ebben a nevelési és gondozási évben is részt vett az Adventi udvar programjában. A 

szülők nagyon aktívak voltak, nagyon sok, szép dísztárgy és finom sütemény készült. Az árusítását is 

megoldották és nagyon szép összeget gyűjtöttek össze. A szülők és kisgyermeknevelők közötti 

együttműködés kitűnő volt. 

 

Továbbképzések 

 

A nevelési-gondozási évben senki nem volt továbbképzésen.  Az első félévben nem találtak új 

továbbképzési lehetőséget a kolléganők. A második félévben találtak, jelentkeztek is kettő különböző 

időpontban, 3-an Kecskemétre, 3-an Szolnokra, de sajnos a veszélyhelyzet miatt nem jutottak el. 

Dósa Ivett Viktória a kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagógus Karán folytatja tanulmányait, 

ahol sikeresen zárta tanulmányaink az első évét. Gratulálunk neki. 

 
Gyermek programjaink -Hagyományápolás   

  

Október 05-én Őszköszöntő Szüreti Napot szervezett az óvoda, amelyen bölcsődénk ismét részt vett. 

Királyné Papp Loretta és Faragó Nikoletta kisgyermeknevelők szervezték meg, hogy néhány 

kisgyermekkel felüljenek egy lovas kocsira és részt vegyenek a felvonuláson.  A kisgyermekek 

izgalommal várták az indulást, végül mindannyian élvezték a kocsikázást, mosolyogtak, integettek. 

Köszönjük az óvodának, a szülőknek, hogy segítségükkel élményt tudtunk nyújtani a gyermekeknek.   

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

 

November 14-én Családbarát program volt az óvodában. 

Ezen a napon a bölcsődéből 3 kisgyermeknevelő, Barcsa Józsefné, Horváthné Farkas Katalin és Varga 

Ildikó vettek részt a programon, 11 kisgyermekkel.  
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Először a Lóca együttes műsorát nézték, hallgatták meg, ami igazi élmény volt a kicsiknek, sőt a 

kisgyermeknevelőknek is. 

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

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

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

hisz ők is meghívást kaptak erre a programra. 

Élményekkel gazdagodva, fáradtan sétáltunk vissza a bölcsődébe. Öröm volt részt venni ezen az 

eseményen. 

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

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

köszöntést. Jó érzés volt örömet szerezni a kicsiknek. Mindkét helyszínen búcsút is énekkel mondtak a 

Télapónak. Köszönet a Szülői Szervezetnek és a szervezésért, lebonyolításért felelős két 

kisgyermeknevelőnek, Varga Ildikónak és Faragó Nikolettának.  

 

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

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

hallgatásával fokoztuk a várakozás örömét. 

December 18-án az óvodások karácsonyi műsora 

Ebben az évben a Katica csoport óvodásai és Olga óvó néni ajándékoztak meg minket kedves 

műsorukkal, mi pedig saját készítésű ajándékkal háláltuk meg kedvességüket és süteménnyel, 

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

napot megszervezte és az ajándékokat készítette Horváthné Farkas Katalin és Dósa Ivett Viktória 

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

őket. 

 

December 19-én volt a karácsonyi ünnepség. Minden csoport a saját csoportszobájában csodálhatta 

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

ajándékok sorakoztak a fa alatt, amiket izgalommal bontogattak ki a kisgyermekek. 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 30-30 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 vezetőségnek. 

Február 24-én farsangi ünnepség. Minden csoport a saját szobájában ünnepelt. A gyerekek lufikat 

kaptak, a legtöbben beöltöztek, de volt, aki nem akart. Zenével, tánccal, mókával, kacagással telt el a 

délelőtt. Finom fánk és üdítők, ropogtatni valók tették még élvezetesebbé ezt a napot. 

 

Sajnos a többi programunk nem tudott megvalósulni a Covid-19 járvány miatt.  

Ahogy már említettem 2020.03.19-én a bölcsőde bezárt. 

 

A kisgyermeknevelők fertőtlenítették az összes játékot. A csoportszobákban, öltözőkben a bútorokat, 

ajtókat, ablakokat, falfelületeket lemosták, fertőtlenítették. A padlót, szőnyegeket fertőtlenítették, 

felmosták, illetve átmosták. A fürdőszobában is nagytakarítást végeztek: ajtók, ablakok megtisztítása, 

fertőtlenítése, csapok, mosdók, WC-k, tusoló fertőtlenítése átmosása, vízkőoldás, a járólap vízkőoldása, 

fertőtlenítése is megtörtént. 

Kitakarították, és rendet raktak a raktárhelyiségben. A dokumentációt, iratokat rendeztek, készültek a 

Home Office munkára. 

Április 09- április 15-ig tavaszi szünet volt. (szabadság, húsvét) 

 

Április 15-től kezdődött a kisgyermeknevelők Home Office munkája. A zárt csoportokba mondókás, 

verses, mesés linkeket raktak fel, saját meséléssel is készültek képek, bábok segítségével. Alkotásra 
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buzdították a kicsiket rajzolással, festéssel, gyurmázással, ragasztással. A szülőket is bevonták, a 

sablonok megrajzolásával, festéshez való elő készülettel, gyurma készítéssel (só gyurma receptet is 

kaptak). A kisgyermeknevelők bemutattak egyszerű, saját készítésű játékokat is, azt, ahogyan készülnek, 

ahogyan játszani lehet velük. Sok mozgásos, ügyességi, mondókás játékot testmozgást mutattak be. 

Mindezeket felvették videóra és feltették a saját zárt csoportjukba. Ez a fajta feladat szokatlan volt a 

kisgyermeknevelőknek, de a hálás szülői visszajelzések erőt adtak a folytatáshoz. Gratulálok a 

kollégáknak a gyors alkalmazkodáshoz a megváltozott veszélyhelyzetben, és a kiváló online munkához. 

Május 04-től gyermek felügyeletet biztosítottunk az arra igényt tartóknak, a már említett 

kormányrendelet szerint. 

Ennek értelmében egy csoportban csak 5 kisgyermek tartózkodhatott, minden dolgozónak szájmaszkot 

és gumikesztyűt kellet viselnie az épületen belül. Az épületbe csak saját dolgozó léphetett be. Ahogy 

már írtam róla, a dajkák vették át a szülőktől a kisgyermekeket. Amennyit csak a napirend és az időjárás 

engedett a szabadban töltöttük a játékidőt. Az első héten 3, majd a második héttől már mind a 4 

csoportszoba működött. 

A gyerekek közt töltött munka mellett még végeztük a Home Office munkát i, mert sokan voltak otthon. 

Ez nem volt könnyű, mert közben mentek a szabadságolások és aki egyedül volt még a túlmunka után 

kellet ezt megtennie. Minden kolléganőmnek gratulálok, lelkiismeretes, kreatív munkát végeztek! 

 

Május 25-én újra indult a bölcsődénk a már szintén említett kormányrendelet alapján. E szerint a 

veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működhetünk. A nyitással sajnos a vírusveszély még nem múlt 

el, ezért az óvintézkedéseket továbbra is fenntartottuk. Ennek értelmében a bölcsőde épületébe nem 

léphet dolgozón kívül más, a gyermekek átvétele a főbejáratnál a dajka által történik, a szájmaszkok 

viselése zárt térben kötelező, a szigorított fertőtlenítési szabályok továbbra is érvényben vannak. A 

játékidőt a szabadban, udvaron vagy eső esetén a teraszon töltjük. A hazaadás szintén a szabadban 

történik már a kisgyermeknevelők által. Mindez a mai napig érvényes. A nyarat ehhez hasonlóan 

szervezzük mindaddig, míg újabb kormányrendelet nem lesz. 

 

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

Bölcsődei belső kapcsolataink elmélyülését szolgálták az egymás közötti, nyílt hangvételű 

megbeszélések. 

A kisgyermeknevelők között jó volt az összhang. Gyakran beszéltünk meg egy-egy esetet, kisgyermek 

és szülő viselkedés témában. Ötletet, tanácsot adtunk egymásnak. Jó érzés, hogy számíthattunk és 

számíthatunk egymásra. 

Az óvodai Fejlesztő Munkaközösséggel együttműködve Horváthné Farkas Katalin kisgyermeknevelő 

részt vállalt a családokkal való együttműködés és kapcsolat összefoglaló táblázatának kitöltésében, 

elemezve a bölcsődei csoportok szülői értekezleteinek látogatottságát. Büszkék vagyunk arra, hogy egy 

kisgyermeknevelő is részt vesz az intézmény Fejlesztő Munkaközösségének tevékenységében, 

párhuzamot vonva az óvoda és bölcsőde kiemelt szakmai feladatának megvalósításában. Éves 

munkaközösségi beszámolója mellékelve. 

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

A segítő munkatársunk is lelkiismeretesen végzi munkáját.  

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. 

 

November 11-én tapasztalatcsere az óvónőkkel 

Minden óvodai és bölcsődés csoportot képviselt egy-egy óvónő, illetve kisgyermeknevelő. Alapos és 

részletes tájékoztatást kaptunk a volt bölcsődések, „kisgyermekeink” óvodai beilleszkedéséről, 
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önállóságáról, játékáról, óvodai életéről. Fő szakmai célunkat figyelembe véve, a családok 

együttműködésére is kitértek az óvónők. A gyermekek személyisége nem sokat változott még, egyezett 

a mi megfigyeléseinkkel. Az óvónők véleménye most is az volt, hogy a bölcsődéből óvodába kerülő 

kisgyermekek sokkal önállóbbak, ismerik a szokásrendet, könnyebben boldogulnak, mint családból 

óvodába kerülő társaik. 

December 20. A felnőttek karácsonya-közösen az óvodával 

Ezen az estén az intézmény minden dolgozója az óvoda tornatermében, terített asztal mellett ünnepelte 

meg a karácsonyt. Aszódiné Magyar Beáta kedves hangvételű, ünnepi beszédet mondott, melyben 

megköszönte a dolgozók éves, lelkiismeretes munkáját, amiért anyagi elismerést is kaptunk. 

Kismamáinknak és nyugdíjasainknak pedig szerény, kis ajándékokkal kedveskedtünk. Ezt követte az 

óvónők, majd a dajkák és pedagógiai asszisztensek énekes műsora. Utána már csak a vacsora és a jó 

beszélgetések voltak hátra. Kellemesen zártuk a 2019-es évet. 

 

 

Értekezleteink. 

 

Kisgyermeknevelői értekezletek 

• 2019. 08. 30. 

• 2019. 09. 27. 

• 2020. 01. 31. 

• 2020. 06. 15. 

Nevelés nélküli munkanapok voltak: 

• 2019. 09. 27. Kisgyermeknevelői értekezlet 

• 2020.01.31.   Kisgyermeknevelői értekezlet  

 

 

Munkatársi értekezlet: 

• 2019.08. 27. Tűz és munkavédelmi oktatás az intézmény valamennyi dolgozójának. 

• Az adatkezeléssel kapcsolatos ismereteinkből kaptunk emlékeztetőt, főbb pontjainak 

kiemelésével. 

 

 

 

A BÖLCSŐDE KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

Kapcsolatépítés más bölcsődékkel 

 

• A Szentkirályi Bölcsőde vezetője megkeresett és segítséget kért a szakmai dokumentációkkal 

kapcsolatban. Készségesen nyújtottam segítséget és további együttműködésünkről is 

biztosítottam.  

• A Bácsalmási óvodavezető szintén megkeresett telefonon, egy találkozót kért, szakmai 

segítséget, mert az óvoda részeként náluk is létesül bölcsőde és tájékozódni szeretett volna ez 

ügyben. Felajánlottuk neki az április 21-et a Bölcsődék világnapját, ezen a napon látogatott 

volna el 2 kolléganőjével és a fenntartójuktól egy munkatárssal, hogy megmutassuk nekik 

bölcsődénket és tájékoztatást nyújtsunk nekik. Sajnos ez nem valósulhatott meg a korona vírus 

járvány miatt, viszont telefonon egyeztetve az intézményvezető válaszolta meg a 

dokumentációkkal, a bölcsődére vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos kérdéseit. 
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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 2019/2020-as nevelési-gondozási évben. Többször ellátogatott a bölcsődébe, érdeklődött a 

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

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

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

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

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

gyakoribbak a látogatásaik, a tavasz folyamán őket is gátolta a Covid-19 járvány. 

 

Laki-Konyhával való kapcsolat 

 

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

partneri kapcsolat alakuljon ki.  Már el is indult ez a kapcsolat jó irányba, kellő tisztelettel egymás iránt. 

Célunk, hogy a kisgyermekek koruknak megfelelő minőségű, állagú, összetételű, változatos ételeket 

kapjanak, amiket szívesen el is fogyasztanak. A cél érdekében a szakmai vezető minden hónapban 

összegyűjtötte tapasztalatait kolléganői segítségével és észrevételeit ismertette a konyha vezetőjével, aki 

készségesen meghallgatta és kéréseit figyelembe vette. Az étlap összeállításán, az ételek minőségén, 

állagán ez észrevehető volt. A szakmai vezető továbbiakban is törekedni fog az együttműködésre. Ez 

szükségessé is vált, hisz 2019. decemberében a konyha vezetésében változás állt be, az új ügyvezető 

Kazinczi István lett. A bölcsőde szakmai vezetője vele is felvette a kapcsolatot, az ügyvezető nagyon 

készséges volt és biztosította az együttműködéséről. Problémák továbbra is merültek fel, de mindig 

igyekeztek a kéréseinknek eleget tenni. Kiemelném, hogy a szakmai vezető kérésére a konyha sütötte 

meg a farsangi fánkokat a bölcsőde részére. Az ételek minőségével elégedettek vagyunk, a 

mennyiséggel voltak problémák, de ezek is tisztázásra kerültek. 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 frissítéseket Horváthné Farkas Katalin és Dósa Ivett Viktória kisgyermeknevelő 

végezte, munkájukat köszönöm.   

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

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

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

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

Lurkó szerkesztésében.  

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 Viktória végezte ebben az 

évben is, ami igen felelősségteljes munka, napi rendszerességgel.  Dicséret lendületes munkájáért!  

 

PEDADGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

Éves munkaterv összhangja a Bölcsődei Szakmai Programban megfogalmazottakkal 

Bölcsődénk éves Munkaterve összhangban van a Szakmai Programunkban megfogalmazottakkal. 

 

 

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

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

elemzésére terjedt ki.  

Az ellenőrzés megállapításai: 

A kisgyermeknevelők szakmai irányelvek alapján vezetik a dokumentumokat. 

A dokumentumok vezetésében előfordultak időbeni csúszások.  

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

történjenek. 

 

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

legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen végezte a kisgyermekek nevelését és gondozását. Jó volt látni 

kedves, közvetlen, meleg hangvételű beszélgetéseiket a szülőkkel. Megfigyelhető volt a kreativitás a 

kisgyermekek alkotó tevékenységeiben, a díszítésekben egyaránt. 
 

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

nevelési évben 

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

tudása, őszinte gyermek szeretete, figyelmessége, empátiás készsége garantálta ezt. 

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

lelkiismeretesen végezték munkájukat. Sokrétű munkájukat nagyra értékelem és köszönöm. 

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

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

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

nagyra értékelem pozitív hozzáállását. 

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

továbbiakban is folytatódna, sőt erősödne. 

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

kapcsolatot építettünk ki és tartottunk fent az év folyamán. 

 

 

Fejlesztendő területek a következő nevelési – gondozási évben: 

• Kisgyermeknevelők közötti kapcsolatok erősítése, közösségépítés (új dolgozók)  

• Kapcsolat építés más bölcsődékkel.  

• A gyermekorvossal, védőnőkkel való kapcsolat erősítése. 

• A konyhával való kapcsolat erősítése. 

 

 

Lakitelek, 2020. június 11.   

 

 Barcsa Józsefné 

 szakmai vezető 


