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Kastély Óvoda és Bölcsőde 
 

 

A felcsúti Kastély Óvoda és Bölcsőde a 2019-20-as nevelési évben az Alapító Okiratában a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Pedagógiai Programjában foglaltak szerint 

működött, és látta el az óvodás gyermekek sokoldalú nevelését, fejlesztését. Beszámolómat az 

éves munkaterv alapján készítettem el. Hiszem és vallom, hogy minden terv annyit ér, 

amennyi megvalósul belőle.  

 

 

1. Működésünk a 2019-20-as nevelési évben 

 

A tanévnyitó nevelőtestületi és alkalmazotti megbeszélésen meghatároztuk az éves 

munkatervet, ami a tanév rendjét is tartalmazta. Az óvodai nevelési év 2019.09.01-től 2020. 05. 

31.-ig tartott, a tanév pedig 2019.09.01-től 2020.08.31-én ér véget. Ebben az évbe rendhagyó 

nevelés és oktatás vette kezdetét 2020.03.18-tól. (Önkormányzat rendelete mellékelve). Ezen 

rendelettel egyidejűleg kezdetét vette az online oktatás. Az óvó nénik hetenként küldték el az 

anyagokat a zárt közösségi csoportokba. Figyelmet fordítottak a jeles napokra, bátorították, 

erősítették, lelkesítették a szülőket, gyermekeket egyaránt. A tanév rendje tartalmazta az óvoda 

napi nyitva tartásának idejét, 06:30-tól 17 óráig. Itt jelöltük ki az óvodai zárva tartások 

időpontját is. Ennek megfelelően tájékoztattuk a szülőket, a tanévnyitó szülői értekezleten és a 

januári szülői értekezleten. Az óvodában nincs őszi-téli-tavaszi szünet. Az iskolai téli szünet 

ideje alatt viszont zárva voltunk, mert a szülőktől kért előzetes igényfelmérés alapján a nyitva 

tartásra nem volt szükség, ügyeletet senki nem igényelt. Hosszú évek tapasztalata alapján 

tartalékoltunk a dolgozóknak szabadságot, amit ki is vettünk. Még az év elején meghatároztuk 

a nyári zárva tartás idejét, ami 2020.08.01-től 2020.08.31-ig tart, amit a fenntartó engedélyezett, 

de a járványügyi helyzetre tekintettel rövidült a nyári szünet. Az utolsó munkanap 2020.08.14.  

A működési tervben szabtuk meg a nevelési és szülői értekezletek időpontját.  

Évközi nevelési értekezletet a tanév során háromszor tartottunk, és kettő nevelés nélküli 

munkanapot. Óvodánkban kétszer tartottunk nyílt napokat, ősszel és tavasszal a középső és 

nagy csoportban, melyeken egyre több szülő vesz részt, akik kíváncsiak gyermekük egy-egy 

óvodai napjára.  

 

 

2. Személyi feltételeink a 2019-2020-as tanévben 

 

Nevelőtestületünk 9 főből áll, 1 fő függetlenített óvodavezetőből és 8 fő 

óvodapedagógusból, ebből egy fő óvoda vezető helyettes, mindannyian felsőfokú végzettséggel 

rendelkezünk. 6 fő szakvizsgával is rendelkezik. Ebből ketten tavasszal minősültek Baracskainé 

Kiss Szilvia és Spindler-Somogyi Judit. A pedagógiai munkát segítő szakképzett dajkák száma 

4 fő, csoportonként 1 és 1 pedagógiai asszisztens Nagy Mariann személyében. Óvodatitkári 

állásunkat Petrin Annamária tölti be.   

Az étkeztetésben 5 főt foglalkoztattunk főállásban, napi nyolc órában és 1 főt 6 órában. A  

6 főből két szakképzett szakács, egy élelmezésvezető és három konyhai kisegítő. A karbantartói 

munkát Békei Norbert látja el. Minden területen megfelelő és elegendő volt a személyi 

ellátottság. Munkatársaim lelkiismeretesen és nagyfokú gyermekszeretettel végezték 

munkájukat. A munkafegyelem kiváló, és ha kellett a szabad idejüket is rászánták az óvodai 

rendezvényekre, eseményekre. 
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3. Tárgyi feltételeink a 2019-20-as nevelési évben 

 

Tárgyi feltételeink mennyisége és minősége túlnyomó részt megfelel az előírtaknak és a 

szükségleteknek. Költségvetési pénzből, egyéni adományokból, szülői rendezvények 

bevételeiből folyamatosan pótoltunk és fejlesztettünk. Az ősszel elkezdődött az óvoda 

játszóudvarának a felújítása. Teljes talajcsere, a rossz, balesetveszélyes játékok helyére új, 

korszerű, biztonságos játékok kerültek. Az ütéscsillapításra gumitégla, a szép esztétikus 

környezethez pedig virágok, cserjék ültetése szolgált. Tavasszal fejeződött be az átépítés. Mire 

a pandémiás időszak után újra kinyithatott az óvoda, a gyerekek már birtokukba vehették az új 

játékokat. 

A csoportszobai játékállományt ebben az évben is gyarapítottuk, az óvó nénik vásárolták 

meg azokat a játékokat, melyek hiányoztak az adott csoportból. Természetesen a végén 

számlával számoltak el. Elkészült az óvodában és a bölcsődében a szúnyogháló.   

Köszönjük a képviselő testületnek és az önkormányzatnak a támogatását. Kiemelt 

támogatónk és segítőnk volt a Puskás Akadémia, mivel szakembereikkel sikerült több 

problémánkat megoldani, javíttatni. Biztosították a gyermekek számára az ingyenes szállítást 

az egész tanév során (kirándulások, úszás, színházlátogatás.) Köszönet érte.  

Konyhánk teljes kapacitással működött 2020.03.18-ig. Átlagban 300 főre főztünk naponta.  

 

A létszámból 150 fő volt az iskolás étkező. Az óvodában 54 gyermek ingyenesen étkezett, 

33 fő fizetett, összesen 87 gyermek járt októberben, a május 31-i statisztika pedig 92 fő volt.  

 

 
 

 

4. A pedagógiai munkánk a 2019-20-as tanévben 

 

A csoportok száma 4. A férőhelyek száma 90 fő + 20%.  Az október 1-jei jelentett 

statisztikai létszám 87 fő volt. Minden augusztus 31.-én a 3 évét betöltött, beíratott gyermeket 

fel tudtunk venni az óvodába. Ez a létszám később folyamatosan változott, májusban 92 fő volt. 

Ebben az évben 3 SNI-s gyermek volt, akiből 1 fő januárban BTM-es státuszt kapott. A BTM-

es gyermekek száma: 11 fő.  

 

 

 

 

ingyenesen 
étkező

62%

teljes áron 
étkező

38%
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Voltak bejáró gyermekeink is a szomszédos falvakból, létszámuk 13 fő.  

Ebben az évben 37 nagycsoportos gyermekből 32 megy az iskolába. A 2020/21-es nevelési 

évre, az Oktatási Hivatal által beíratott gyermek 19 fő, ebből 2 gyermek nem hozzánk fog járni. 

Szándéknyilatkozatot küldött 17 fő.  

 

 MACI 

csoport 

KATICA 

csoport 

TEKNŐS 

csoport 

SÜNI 

csoport 

2019. október 1-i statisztika 21 fő 22 fő 26 fő 18 fő 

2020. május 31-i statisztika 21 fő 23 fő 27 fő 21 fő 

100%-os kedvezményben részesült 12 fő 19 fő 17 fő 13 fő 

Teljes árat fizetők 9 fő 4 fő 10 fő 8 fő 

Bejáró gyerekek (más településről, 

2019/2020-es nevelési évben) 

3 fő 4 fő 4 fő 2 fő 

 

A csoportok összetételét a gyermekek életkora szerint állapítottuk meg. Ennek alapján volt 

kiscsoport, kis-középső csoport, középső-nagycsoport és nagycsoport ebben a nevelési évben. 

Két csoportunk részben osztott csoport (Katica és Maci). A Katicában 10 fő, a Maciban 15 fő 

az, akik másik csoportba tartoznának, (életkoruk szerint) de az egyenletes gyermek létszám 

elosztás miatt ide kerültek. Év végére a csoportlétszámok a következők voltak: kiscsoport 21 

fő, kis-középső részben osztott 21 fő, középső – nagy részben osztott 23 fő, nagycsoport 27 fő. 

Pedagógiai és nevelőmunkánk alapja természetesen a saját helyi programunk volt, melynek 

neve „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”. Ez egy adaptált program, melyet már 

többszörösen átdolgoztunk. A munka már augusztusban elkezdődött, az óvó nénik ekkor 

kezdték el a családlátogatásokat, az új gyermekeknél. Majd felkészültünk a gyermekek 

fogadására, a beszoktatásra, ami szép és izgalmas feladat. Lehetőséget adtunk az anyás 

beszoktatásra, amivel a szülők többsége élt is. A régi gyermekek többsége örömmel jött vissza 

a nyár után, néhány esetben szükség volt a visszaszoktatásra. Az óvó nénik türelemmel és 

szeretettel fogadták a gyerekeket. Miután a csoportban dolgozó felnőttek megteremtették az 

esztétikus, nyugodt, biztonságos, szeretetteljes körülményeket, kezdődhetett a gyermekek 

sokoldalú személyiség fejlesztése.  

 

 

5. Kiemelt nevelési feladatunk a 2019-2020-as nevelési évben 

 

Munkaterv szerint:  

 

A 2019/20-as nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai: 

• Belső önértékelés eredménye szerint, módszertani megújulás. 

• Programjaink felülvizsgálata, pedagógus önértékelés folytatása (tanfelügyelet). 

• Nevelési tervünk felülvizsgálata, tartalmának átdolgozása, az élménypedagógia 

fontossága. 

• Az egész napot átható anyanyelvi nevelés feladatai, lehetőségei. 

• Az irodalmi élménynyújtás megújítása, az új lehetőségek, módszerek keresése, a 

dramatizálás lehetőségei. 

• Mese-vers dramatikus játék munkaközösség feladatai, új lehetőségei. 

• A szabad játék, az irányított játék feltételeinek biztosítása: hely, idő, légkör, eszközök. 

• A gyermekek fejlődésének nyomon követése, új fejlődési füzetek szerint. 

• Udvari játékok lehetőségeinek kialakítása, mozgás a szabad levegőn. 
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• Műhelymunkák megújulása:  

- Pántlika nép játékok és táncok, vezetője: Spindler-Somogyi Judit 

- Ügyes kezek kézműves műhely, vezetője: Sipos Ildikó 

- PEK- torna, vezetője: Baracskainé Kiss Szilvia, Juhász Tiborné 

- Barangoló program, vezetője: Bárányos Gáborné 

• A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek (HH-s, HHH-s, BTM-es, SNI-s, tehetséges 

gyermekek) fejlesztési lehetőségei 

• Az udvari élet tartalmának megújítása, baleset megelőzés. 

 

Tervezésünk alapja a helyi Pedagógiai Programunk, valamint az elmúlt tanév 

eredményeinek, ill. hiányosságainak figyelembevétele.  

Alapvető célunk minden évben a gyermekek harmonikus és sokoldalú fejlesztése, a 

kiegyensúlyozott és nyugodt, szeretetteljes légkör kialakítása, hogy a gyermek biztonságot, a 

szülő pedig nyugodtságot érezzen, mikor ránk bízza a gyermekét. Az életkori sajátosságokat 

mindig figyelembe kell venni, a differenciált bánásmódot mindig alkalmazni kell. Meg kell 

valósítani a sokoldalú képességfejlesztést, tehetséggondozást és a felzárkóztatást, ki kell 

alakítani a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődést. 

 

Mind a négy csoportban feladat: 

- a gyermekekkel szembeni nagyfokú szeretet, tolerancia 

- a gyermekek növekedésének és fejlődésének nyomon követése, fejlődési 

lapokon. 

- a fejlődés szakaszainak írásban történő rögzítése, a szülőkkel való folyamatos 

konzultáció, tájékoztatás. 

- a gyermekek egészségének védelme, megóvása. gondozási feladatok 

- gyermekvédelmi feladatok ellátása 

- az egyéni bánásmód alkalmazása, a differenciálás 

- a felvételi és a mulasztási, valamint a csoportnapló folyamatos vezetése.  

- baleset megelőzés, biztonságos intézmény 

 

Műhelymunkák beindítása:  

• Pántlika népi játékok és táncok – vezetője: Spindler-Somogyi Judit  

• Ügyes kezek kézműves műhely – vezetője: Sipos Ildikó  

• Pek-torna – vezetője: Juhász Tiborné és Baracskainé Kiss Szilvia 

• Barangoló program – vezetője: Bárányos Gáborné 

 

A műhelymunkák év végi beszámolója a mellékletben található.  

 

Minden csoportban hangsúlyt kapott a szabad játék, az óvó nénik megteremtették a 

feltételeket (hely, idő, eszköz), olyan módszereket választottak, amellyel fejlesztették a 

gyerekek kreativitásukat, fantáziájukat. Az anyanyelvi nevelés az egész nap folyamán jelen 

volt. Az óvodapedagógusok mesével, verssel, személyes beszélgetéssel példamutató 

magatartással ragadták meg az alkalmat az anyanyelvi nevelésre. Megvalósult az év folyamán 

a mindennapos mozgásos tevékenység bent a tornateremben és kint az udvaron, lehetőség 

szerint. A műhely munkák egész évben tartottak, egy héten egyszer az óvó nénik vezetésével. 

Részt vettünk a Bozsik-programon, a gyermekeket Tolnai Beáta készítette fel és vitte a 

programokra, sajnos a tavaszi sportverseny elmaradt. A munkatervben leírt feladatok 

március 18-ig teljesültek, a szülőkkel való konzultáció és tájékoztatás még lehetne 

folyamatosabb és az információ átadás hatékonyabb. A speciális foglalkozásokat Gáspár Ágnes 

gyógypedagógus, Simon Ákosné gyógypedagógus és Komlós Veronika logopédusok, a 
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fejlesztést Aradi Györgyi fejlesztőpedagógus, a református hittant Juhász Tiborné és Hős 

Orsolya lelkész asszony tartotta. A mesélés-verselés dramatikus játék munkaközösség, 

amelyben minden pedagógus beletartozik. Bárányos Gáborné vezetésével a mese világnapjára 

mese előadást szervezett. 

Alapvető célunkat elértük: minden évben a gyermekek harmonikus és sokoldalú fejlesztése 

a kiegyensúlyozott és nyugodt, szeretetteljes légkör kialakítása, hogy a gyermek biztonságot, a 

szülő pedig nyugalmat érezzen, mikor ránk bízza a gyermekét. Az életkori sajátosságokat 

mindig figyelembe vettük a differenciált bánásmódot mindig alkalmaztuk.  Megvalósítottuk a 

sokoldalú képességfejlesztést és kialakítottuk a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi 

kötődést. A három kiemelt pedagógiai feladatot fontosnak tartom, evvel a szakmai munka 

folyamatos fejlesztését, bővítését. A tevékenységekben megvalósuló tanulás, új módszerek és 

új lehetőségek kiaknázására tettük a hangsúlyt. A környezettudatos nevelés érdekében a 

szelektív hulladékgyűjtés a műanyag kupakok gyűjtése valósult meg. Egész évben gyűjtöttük a 

kupakokat, amit Tinnyére vittünk a szelektív gyűjtőbe A heti egy kötelező testnevelés 

foglakozáson kívül az úszásoktatást is megszerveztük, ebben a nevelési évben is, heti egy 

alkalommal. Az úszás, a vízben mozgás a gyermekek egészségére rendkívül pozitívan hat. Ezért 

feladatunk továbbra is a nagycsoportosok úszásoktatásának megszervezése. A Bicskei 

Tanuszoda biztosította a helyszínt, és idén is a Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia által 

biztosított busszal szerveztük az utazást. Ősszel megszerveztük Budapestre a bábszínházba 

látogatásunkat, ahol a Boribon és Annipanni bábelőadását néztük meg.  Köszönjük szépen a 

Puskás Akadémiának a busz biztosítását. 

 

Pedagógiai Programunk szerint óvodai tevékenységek, foglalkozások a következők voltak: 

- verselés, mesélés 

- ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 

- rajz, festés, mintázás, kézi munka 

- mozgás, mozgásos játék 

- a külső világ tevékeny megismerése, matematika tartalmú tapasztalatok 

 

Az óvó nénik fejlődési füzetben írásban követték nyomon a gyermekek értelmi, érzelmi és 

szociális fejlődését minden csoportban. A nevelési évben kétszer történt felmérés a gyermekek 

fejlettségéről, ősszel és tavasszal. Fejlesztésre 11 gyermek, logopédiai foglalkozásra 25 

gyermek járt, a középső-nagy csoportból 10 fő, kis-közép csoportból 1 fő, nagycsoportból 11 

fő, kiscsoportból 3 fő. Tavasszal felülvizsgálatra 1 gyermeket küldtünk.  Három gyermekünk 

volt SNI-s, januártól kettő. Kora szerint két nagycsoportos és egy középső csoportos. 

A fejlődési napló felülvizsgálata megtörtént, mert a pedagógusok jelezték, hogy bár nagyon 

alapos megfigyelések történnek, de nagyon időigényes és bonyolult szerkezete miatt nem vált 

be. Ezért ettől a tanévtől új lehetőségként fejlődési füzeteteket vettünk, amit felmenő 

rendszerben vezettünk be.   

 

A gyermekvédelem minden óvó néninek kötelessége volt. Bárminemű jel, külsérelmi nyom, 

vagy szokatlan viselkedés, elhanyagoltság a (gyermek elszólása) esetén azonnal jelezték, és ha 

nem volt elég az óvodai közreműködés, a szülővel való személyes beszélgetés, akkor felvettük 

kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal és az óvoda védőnőjével. Gyermekvédelmi 

megbízottunk: Pats Péterné.  

Speciális foglalkozások, amit nem az óvó nénik végeztek is voltak az elmúlt tanévben. 

Alapvető feladatként látta el a logopédiai foglalkozásokat Komlós Veronika. Simon Ákosné 

gyógypedagógus hetente kétszer foglalkozott a két SNI-s gyermekünkkel. Gyógypedagógusunk 

Gáspár Ágnes egy héten két órában foglalkozott az SNI-s gyermekkel.  A középső-
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nagycsoportos gyermekek 1-1 alkalommal színházi előadáson vehettek részt a tatabányai Jászai 

Mari Színházban, ide is az Akadémia busza vitte őket térítésmentesen.  

 

Egyéb események, ünnepnapok, melyeket az óvodában, illetve óvodán kívül tartottunk: 

- Szüreti mulatság, szőlő préselése  

- Kirándulás az alcsúti arborétumba ősszel 

- Őszi barangolás 

- Márton napi lámpás felvonulás szülőkkel 

- Ősszel bábszínházi előadás az Ákom Bákom Bábcsoport részvételével 

- Mikulás ünnep 

- Adventi mézeskalácssütés a szülőkkel 

- Karácsony Ünnep 

- Farsang, közösen a szülőkkel a felcsúti Sportcsarnokban 

- Hóvirág nézés az alcsúti arborétumba 

- Nemzeti Ünnepünk, márc. 15.-e, Huszár részvételével - elmaradt 

- Húsvéti tojásbontás közösen a tornateremben – elmaradt  

- Húsvéti tojásfestés a szülőkkel  - elmaradt 

- Kirándulás Budapestre a Kalandparkba - elmaradt 

- Anyák napja csoportonként, szülőkkel - elmaradt 

- Gyermeknap az óvoda udvarán szülőkkel együtt –  csak a gyerekekkel a bölcsődével  

együtt  

- Barangolás: Konferencia Központ megtekintése  - elmaradt 

- Évzáró – július 3-án az udvaron lett megtartva 

- Este „ittalvós buli”, a búcsúzó nagycsoportosok játékos együttléte 

- Közös nyári fagyizás - elmaradt 

 

 

6. Kapcsolataink 

 

Kapcsolat a szülői szervezettel:  

Az óvodai nevelés csak a szülőkkel való kölcsönös bizalomra épülhet, az erre való törekvés 

minden óvodai dolgozó kötelessége. Működik a szülői szervezet az óvodánkban, amely minden 

csoport leglelkesebb szülőiből áll. Vezetőjük: Borsosné Fekete Henrietta. Együttműködtünk 

ezzel a maggal minden ünnep előtt, munkadélutánokat szerveztünk, amelyekre szülők, 

gyermekek, pedagógusok együtt tevékenykedtek. Részt vettek a szülők (ameddig lehetett) a 

kirándulásokon, a Barangoló programon, az ünnepnapokon, segítettek az úszásnál. Legnagyobb 

rendezvényünk a farsangi délután lebonyolítása volt melynek szervezésében sok szülő 

közreműködött, termet rendeztek be, süteményt sütöttek, tombolát hoztak. Szülők nélkül ezt 

meg sem tudtuk volna valósítani.  

A felmerülő problémákat mindig igyekeztünk megbeszélni és megoldani közösen. Minden 

szülővel napi kapcsolatban voltunk. Ezúton is köszönjük a sok segítséget! 

 

Kapcsolat az iskolával:  

Kapcsolatunk az iskolával rendszeres és együttműködő volt. Részt vettünk az iskola 

rendezvényein, ünnepein, ami kölcsönös volt. A nagycsoportosok ebben a tanévben is már 

ősszel megismerkedhettek a leendő tanító nénijükkel, aki aztán rendszeresen látogatta őket. A 

szülők is megismerkedhettek vele, a tanító nénis szülői értekezleten, melyen tanácsokat kaptak 

tőle. Májusban sajnos elmaradt az iskolalátogatás, de az évzáróra meghívtuk a tanító néniket.  
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Kapcsolat a bölcsődével:  

Legfontosabb feladat volt az új szervezet kialakítása, az együttműködő kapcsolat 

létrehozása. Ennek érdekében közösen ünnepeltük a karácsonyt (a dolgozókkal), meghívtuk a 

bölcsődei kollégáinkat a farsangi mulatságra is. Ősszel a gyermekeket meghívtuk a bábszínház 

előadására, amit az óvodai tornateremben tartottak. Folyamatosan ellenőrizzük és értékeljük 

programjainkat, a jövőben pedig azon kell dolgozni, hogy minél közelebb hozzuk az óvodai és 

a bölcsődei szervezetet.  

 

Családsegítés, gyermekvédelmi szolgálat: 

Az elmúlt nevelési évben rendszeresen részt vettünk az esetmegbeszéléseken. A 

gyermekvédelmi esetek megoldása közben kapcsolatunk csak erősödött és javult. Az őszi szülői 

értekezleten beszéltünk a gyermekvédelmi munkáról és a segítségnyújtásról.   

 

Kapcsolatunk az egészségügyi szolgálattal: 

Az óvoda védőnőjével napi kapcsolatban voltunk, részt vett a szülői értekezletünkön és 

tájékoztatót tartott a fertőző betegségekről. Szórólapokat, tájékoztatókat helyezett ki az óvoda 

faliújságjára, a nevelési tanácsadóba küldött egészségügyi lapját ebben az évben is ő töltötte ki. 

Részt vett a gyógytestnevelési felmérésben is. Munkáját lelkiismeretesen, megbízhatóan 

végezte, széleskörű védőnői tapasztalattal. Az elmúlt tanévben óvodafogászati vizsgálat is volt. 

A fogorvos itt az óvodában nézett meg minden egyes gyermeket, és észrevételeit írásban is 

rögzítette, mi pedig tájékoztattuk a szülőket. Ebben az évben gyógytestnevelés is volt, azoknak 

a gyerekeknek, akiknek a felmérés alapján szükségük volt a fejlesztésre. 

 

 

7. Összegzés 

 

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.  

 Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,  

 de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. 

 Miért is hasonlítanád össze őket, mindegyik más 

 mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.” 

 

 

A 2019/2020-as nevelési év végének közeledtével megállapítható, hogy mozgalmas, 

tartalmas, eseményekben gazdag, munkával teli időszak áll mögöttünk. Úgy érzem, hogy a 

pandémiás időszak ellenére céljainkat idén is sikerült megvalósítani és a gyermekek nevelése 

eredményes volt. Ennek talán az a bizonyítéka, hogy a szülők szívesen hozták a mi óvodánkba 

gyermekeiket, még más falvakból is volt és van érdeklődés. Továbbá a gyermekek szerettek 

óvodába járni, mi szerettünk itt dolgozni, elismertségünk, jó hírünk volt a faluban.  

 

Ebben az évben is több pedagógus tanult, hárman jelentkeztek minőségi vizsgára, ebből 

ketten már tavasszal teljesítették kiváló eredménnyel, egy fő pedig az ősszel fog vizsgázni. 

Munkánkat, törekvéseinket sokan támogatták, segítették, nemcsak mi, itt dolgozók szeretjük az 

óvodánkat. A gyermekek megállták a helyüket az iskolában is.  A Felcsúti Hírlapban minden 

hónapban leírta az újságíró azokat az eseményeket, ünnepeket, amit év közben tartottunk.  

 

Minden hónapra jutott bőven esemény, ez is bizonyítja, hogy tartalmas év áll mögöttünk.  

Jó döntéseket hoztunk a pandémia idején is, megbetegedés nem volt az intézményben, a 

konyhánk is példamutatóan látta el az óvodás, bölcsődés és iskolás gyermekek étkeztetését. A 
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bölcsődében a kezdetektől volt egy ügyeletes gyermekünk, akiket a dolgozók felváltva láttak 

el, szorgalommal, odafigyeléssel, sok játékkal.  

Köszönöm minden dolgozómnak a kitartó, példamutató helytállást.  

Köszönjük a Puskás TV-nek és Fekete Imrének, hogy ezeket az eseményeket a falu lakossága 

is láthatta, és olvashatta.  

 

Köszönet a segítő és támogató együttműködésért a képviselőtestület minden tagjának.  

Szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Mészáros Lászlónak és a 

képviselőtestületnek segítőkész munkáját.   

Köszönöm Dr. Sisa András jegyző Úrnak a szakmai tanácsokat és az óvodának nyújtott 

segítségét. Köszönöm az önkormányzat minden dolgozójának, hogy mindig együttműködők és 

segítőkészek voltak. 

 

 

 

Felcsút, 2020.06.30.  

 

 

 

Bárányos Gáborné 

  intézményvezető 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pántlika népi játékok és táncok 

2019-20. 

 

 

 

 

 

 

 

Spindler-Somogyi Judit 

 

 



Pántlika népi játékok és táncok 

 

Ebben az évben nyolc nagycsoportos kislány és hét kisfiú heti egy alkalommal vett részt a 

„Pántlika- népi játékok és táncok” tehetséggondozó foglalkozáson. A gyerekek nagy örömmel 

és izgalommal várták az alkalmakat. Életkoruknál fogva, a feladatokra megérve aktívan vettek 

részt a foglalkozásokon; kitűnően haladtunk a tervezett feladatokkal, hiszen fegyelmezetten és 

várakozóan tekintettek az újdonságok felé. A szabályokat gond nélkül követték. 

Az órák anyagait úgy állítottam össze, hogy azok az évszakoknak, ünnepeknek, óvodai 

hagyományoknak és szokásoknak megfeleljenek, azokhoz kapcsolódjanak. Igyekeztem nagy 

hangsúlyt fektetni a népi játékokra: sokat kutakodtam interneten, illetve szakkönyvekben a 

régi emberek (nagyanyáink, dédnagyanyáink) repertoárja után. Ezeket beépítettem a 

foglalkozások anyagába. A dalokhoz, dalos játékokhoz gyakran társultak népies kiejtések, 

tájszólások, amin a gyerekek kezdetben jókat mosolyogtak. Később azonban előszeretettel 

ismételgették és gyakorolták. A foglalkozások felépítését tekintve tartottam magamat az év 

elején tervezettekhez, jól is működött. Gyakran csempésztem dalok közé gitárkíséretes 

dallamokat, ami még színesebbé tette az élményt. A viszonylag alacsony létszám kedvezett 

annak, hogy a gyerekek gyakran kerültek sorra a játékok egyéni szerepeiben és türelmesen ki 

tudták várni soraikat. Talán a legfontosabb számukra maga a részvétel és a jó hangulat volt, 

mutatja ezt az is, hogy a foglalkozások időkeretét rendszeresen túlléptük, mert sosem 

szerették volna, hogy véget érjen. A tervezett feladatokat március 16-ig tudtam megvalósítani 

a kialakult rendkívüli járványhelyzet miatt.  

Összességében az általam tervezett feladatokat a fentebb említett időpontig sikerült 

megvalósítani az órákon; tanulságként levonhatom, hogy kevesebb számú megtanulandó 

dalt/dalos játékot kell terveznem a jövőben és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni az 

ismétlésre, hogy a „kevesebb több” – és ez által biztonsággal feleleveníthető is – legyen.  

 

Felcsút, 2020. május 31.  

 

       Spindler-Somogyi Judit 



 

 

 

 

PEK-TORNA 
2019-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baracskainé Kiss Szilvia 

Juhász Tiborné 

 



Beszámoló 

 

A beszámolót készítette: Baracskainé Kiss Szilvia 

A tornát tartotta: Baracskainé Kiss Szilvia 

                                 Juhász Tiborné 

Időszak: 2019-20-as nevelési év 

Csoport: Teknős nagy csoport 

 

A Pek-torna, mozgásfejlesztő torna a funkció-, beilleszkedési, valamint mozgáskoordinációs 

zavarokkal, tartásproblémákkal küzdő 3-10 éves gyerekek számára.  

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több gyermek szorul segítségre, e probléma 

valamelyike miatt. 

Mivel a mozgás az óvodás korú gyermekek lételeme, legszívesebben végzett tevékenysége, 

így a fejlesztésre is a legalkalmasabb módszer. Ezáltal szinte észrevétlenül lehet fejleszteni, 

érezhető, látványos eredményt elérni. 

A 2019-20-as nevelési évben a „Teknős” nagy csoportosok vettek részt a Pek- tornán. 

Csoportunk létszáma 27 fő volt. 

Ebben a nevelési évben 15 alkalommal volt lehetőség a torna megtartására. Heti 

rendszerességgel szerda délelőtt 10.30-tól 11.15-ig.  

Ez kevesebb alkalom, mint a korábbi években. Ennek oka, hogy ez a nevelési év, számomra, 

illetve kolléganőm számára sem a megszokott módon kezdődött. Szerencsétlen véletlen, 

hogy mindketten közel két hónap táppénzzel kezdtük a nevelési évet. Így később indult a 

Pek- torna a nagycsoportosok számára. Valamint előfordult, hogy egyéb óvodai, vagy 

csoportos programokkal ütközött a Pek- torna időpontja. Igyekszünk az időpont ütközésekre 

figyelni, de ez nem minden esetben lehetséges. Majd a tavaszi időszakot pedig a COVID-19 

vírus írta felül.  

Az idei évben is ketten foglalkoztunk a gyerekekkel. A csoport magas létszáma miatt erre 

most különösen nagy szükség volt, hogy mindenki megfelelő figyelmet, segítséget kapjon. 

Nagycsoportosokról lévén szó, kevés volt a hiányzás. 

Igyekeztünk a tervezett anyagot a lehető legnagyobb arányban megvalósítani. Ezt az idei év 

nehézségei miatt nem sikerült teljes mértékben véghezvinni.  

Azért a viszonylag kevesebb alkalmat is sikerült érdekessé, színessé, gazdaggá tenni. A 

gyerekek minden alkalommal várták és szívesen vettek részt a tornákon. Sajnálattal vették 

tudomásul az elmaradt alkalmakat. Mi magunk is osztoztunk ebben az érzésben. 



Sokféle tornaeszközzel dolgoztunk, amit a gyerekek örömmel fogadtak. Szívesen, jókedvűen, 

felszabadultan jött mindenki minden alkalomra.  

A Pek- torna fontos elve, hogy mindenből lehet fejlesztő hatású eszköz, amit úgy szintén 

kihasználtunk. (felmosó ruha, befőttes gumi, műanyag kupakok…) 

Dolgoztak a gyerekek a saját testükkel, eszközök nélkül is, ami ugyanolyan fejlesztő hatással 

bír. 

Csoport szinten nézve, sokat fejlődött az egyensúlyérzéke, koordinációs képessége, reakció 

ideje, problémamegoldó képessége is a gyerekeknek. Illetve a magas létszám kapcsán az 

alkalmazkodás, az egymásra odafigyelés, türelem, tolerancia képességei is nagy hangsúlyt 

kaptak.  

Ha egyénenként nézzük a gyerekeket, ebben a csoportban is volt, akinek akadt problémája 

pl. a szem-kéz-láb koordinációs feladatok végrehajtása során, vagy a feladat megértésénél, 

de volt, akinek az önbizalmát kellett erősíteni. 

Igyekeztünk ennek tükrében összeállítani a feladatsorokat, hogy az e problémákkal küzdő 

gyermekek is sikerélményekkel gazdagodhassanak, fejlődhessenek. Hiszen ez a fő cél. 

A nevelési év rövidsége ellenére egy tanulságos, tartalmas évet zárhatunk le. 

 

 



 

 

 

 
 

Műhelymunka 

éves terv 

 

 

 

 

 

Készítette: Sipos Ildikó 

  
 



Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” programra 

alapozva! 

 

Műhelymunka feladata: 

 Gyerekek kreativitása, kézügyességük, vizualitásuk fejlesztése. 

 Tehetséges gyermekek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása. 

 Az ábrázolás területén a művészetek eszközeinek kiemelése, igényes, esztétikus  

alkotómunkára nevelés. 

 Gyermekek sikerélményhez történő juttatása. 

 Tevékenykedtetés során a gyermekek képalakítási, mintázási technikáinak elsajátítása, 

fejlesztése, szabad önkifejezés biztosítása. 

 Az érzelmi nevelés megkülönböztetett hangsúlyt kap a fejlesztés folyamatában: 

- alkotóeszközök megosztása, figyelmesség, önzetlenség 

- az értékek felfedezése a társak munkáiban – szociális érzelem 

- aktív közreműködés az esztétikus környezet kialakításában – esztétikai érzelem 

- audiovizuális tapasztalatok alkotás közben – intellektuális érzelem 

 

Sikerkritériumok: 

 Örömmel és aktívan együttműködő, együttmunkálkodó csapat létrehozása 

 Új technikák felfedezése, megtapasztalása, megalkotása 

 Művészi élmény szépségének megéreztetése a sikerélmények átélése által, egyéni 

képességek figyelembevételével 

 

Műhelymunka helye: Kastély Óvoda és Bölcsőde, Felcsút 

Műhelymunka vezetője: Sipos Ildikó 

Műhelymunka gyakorisága: Heti 1 alkalom, péntek 11.00 óra, 40-45 perc 

Gyermekek életkora: 5-6-7 év 

Gyermekek névsora:  …………………………………………….. 

    ……………………………………………. 

    ……………………………………………. 



    ……………………………………………. 

    ……………………………………………. 

    ……………………………………………. 

    ……………………………………………. 

Képalakítás tervezett technikái: 

 rajzolás 

 festés, akvarell-technikák, selyemfestés 

 kollázs, montázs 

 monotípiák 

 díszítés  

Eszközök: 

 rajzlap, írólap, színes papír, krepp-papír, kartonpapír, fotó kartonpapír, hullámpapír, 

selyempapír, csomagolópapír, zsírpapír, papírhenger 

 üveglap, vizes homok, drót, zsenília drót, fonal, selyem, szita, gyöngy 

 színes ceruza, színes filctoll, színes tempera, színes akvarell ceruza és festék, selyem 

festék, aszfaltkréta, zsírkréta, színes üvegfesték, dekorgumi 

 ecset, olló, ragasztó, vonalzó, nyomathenger, nyomatszivacs, különböző motívumú 

nyomda 

Mintázás tervezett technikái: 

 gyurma, só-liszt gyurma 

 homok, agyag, gipsz 

 viasz, kasír 

 mézeskalács 

Kézimunka tervezett technikái: 

 alkotások magvakból, termésekből, terményekből 

 papírcsodák 

 gyöngyfűzés, gyöngyözés 

 dekupázs 

 üvegfestés 

 papírmetszés 



 

Felhasznált irodalom és ötlettár: 

http://manokucko.hu/category/kreativ_otletek_gyerekeknek 

https://hu.centerar.org/family/10-szuperaranyos-halaadas-kezmuves-otletek-gyerekeknek/ 

https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/3464/wc-papir-guriga-unikornis-kreativ-otlet-gyerekeknek 

https://poiwiki.hu/remek-kezmuves-otletek-itt/ 

Jane Bull: Az én művem 

Kézműves ötletek kicsiknek – Színes ötletek sorozat 114. sz. Cser Kiadó 

Kricskovics Zsuzsanna: Nagy origami könyv – Rukkola.hu 

 Nagy Jenőné: Csak tiszta forrásból – Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel (1996-2002) 

sorozat 2. szám 

R.Szabó Zsuzsa: Kreatív ötletek tára – Könyv Moly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://manokucko.hu/category/kreativ_otletek_gyerekeknek
https://hu.centerar.org/family/10-szuperaranyos-halaadas-kezmuves-otletek-gyerekeknek/
https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/3464/wc-papir-guriga-unikornis-kreativ-otlet-gyerekeknek
https://poiwiki.hu/remek-kezmuves-otletek-itt/


„ÜGYESKEZEK”  Műhelymunka téma és technika terv 2019/2020. 

Hónap 1. hét  2. hét  3. hét 4. hét 

Október Kézimunka 

Szüret – 

Szőlőfürtök 

készítése 

kézlenyomat és 

dugónyomda 

technikával, 

festéssel 

Kézimunka 

Szőlőfürtök 

készítése színes 

krepp-papír 

sodrás 

technikával, 

ragasztással, 

térbeli 

kompozíció 

létrehozása 

Képalkotás 

Őszi tájkép – 

selyemfestés 

technikával 

Képalkotás 

Őszi tájkép – 

selyemfestés 

technikával 

folytatás 

November Kézimunka 

Lámpás 

készítése 

dekupázs 

technikával 

Kézimunka 

Liba fejdísz 

készítése önálló 

vágással, 

ragasztással 

Képalkotás 

Őszi tájkép - 

falevelekből 

montázs 

készítése 

Kézimunka 

Madáretető 

készítése vegyes 

technikával. 

Madáretető 

kialakítása 

kartondobozból, 

madárkák 

hajtogatása 

origami 

technikával, 

madáreleségnek 

magvak szórása 

December Kézimunka 

Mikulás síkbáb 
készítése önálló 

vágással, 

ragasztással.  

Kézimunka 

Hópehely 

karácsonyfa 

dísz készítése 

óriás forma 

kinyomó 

segítségével 

fehér csillogó 

dekorgumival 

Kézimunka 

Mézeskalács 

sütés, díszítés 

KARÁCSONY 

Január Kézimunka 

Malacka 

ujjbáb készítése 

filc anyagból 

sablon 

segítségével 

Képalkotás 

Évszakfa 

készítése színes 

tészta 

felhasználásával 

Képalkotás 

Téli táj 
készítése  

akvarell festés 

technikával 

Képalkotás 

Téli táj 

készítése 

akvarell festés 

technikával 

folytatás 

Február Képalkotás 

Monotípiák – 

lemezfestmény 

lenyomat 

Kézimunka 

Színes szőnyeg 

készítés – 

ismerkedés a 

szövés 

Mintázás 

Hóember 

készítése só-liszt 

gyurmából – 

gömbölyítés 

Képalkotás 

Mackó 

készítése 

kartonhenger 

festéssel, 



készítése technikájával 

színes fonalak 

és fa szövőgép 

segítségével 

technikával ragasztással 

Március Képalkotás 

Tavaszi táj 
készítése selyem 

festés 

technikával 

Kézimunka 

Nemzetünk 

színei – piros, 

fehér, zöld 

tulipán készítése 

színes 

papírokból 

vágás, ragasztás 

technikával  

Kézimunka 

Akvárium 
megjelenítése 

kör alakú 

papírtányéron 

festés, vágás, 

ragasztás 

technikával 

Kézimunka 

Ibolyavirág 

készítése 

origami 

technikával, 

színes papír 

segítségével 

Április Kézimunka 

Húsvéti 

tojásfestés, 

díszítés  

Kézimunka 

Gyöngyfűzés 
egyéni 

elképzelések 

alapján: 

nyaklánc, 

karkötő, kitűző 

készítése 

Képalkotás 

Tavaszi virág 
(nárcisz) 

montázs 

készítése vágás, 

ragasztás 

technikával 

Kézimunka 

Méhecske 
ujjbáb készítése, 

szárnyak 

mintázása fonal 

segítségével 

Május Képalkotás 

Orgonavirág 
mintázása, 

ragasztása 

krepp-papír 

golyó 

segítségével 

Képalkotás 

Aszfaltrajz 
készítés színes 

kréták 

felhasználásával 

Kézimunka 

Versenyautó 
készítése karton 

henger 

segítségével 

vágás, ragasztás 

technikával 

Mintázás 

Gyümölcstál 

készítése színes 

gyurmák 

segítségével, 

gömbölyítés 

technikával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kastély Óvoda és Bölcsőde  

8086 Felcsút, Fő út 56. 

 

„Ügyes kezek” Műhelymunka 2019/2020. foglalkozási év értékelése 

 

Több éve működik óvodánkban tehetséggondozás, műhelymunka, melyet 2019. október 1-től, 

péntekenként 11 órától tartok kb. 1 órás intervallumban az érdeklődő gyermekek számára. 

Izgatottan és kíváncsian vártam az első találkozást, az első együttmunkálkodásunk alkalmát a 

gyerekekkel, hiszen e nemes felkérést, feladatot, kihívást 2019. májusában kaptam 

vezetőasszonyunktól, illetve kollégáimtól! 

A kézműves foglalkozások olyan  nagycsoportos korú gyermekek részére ajánlott, akik 

szívesen rajzolnak, szeretnek különféle vizuális technikákat kipróbálni, valamint örömmel 

engednek teret szabad képzelőerejük, kreativitásuk, alkotásvágyuk szárnyalásának. A 

legkülönbözőbb anyagokat használjuk fel a heti alkalmainkkor. A megszokott vizuális 

eszközök mellett, minden héten próbálok valami különleges, varázslatos, újszerű technikát, 

eszközt vagy anyagot megmutatni, felhasználni, kipróbálni a gyerekekkel.  

Foglalkozások témáját előre betervezett téma- és technikaterv alapján a helyi programunkat 

figyelembe véve,  az évszakokhoz, a jeles napokhoz és néphagyományokhoz  igazítottam. 

Fontosnak tartom, hogy a modern világgal ötvözve a gyerekekben tovább éljen népünk 

kulturális gyökere, így megismerhetik annak szépségeit és értékeit egyaránt.  

Az egyik őszi munkánk témája például falevél gyűjtés volt. A gyűjtögetést megspékeltük őszi 

dalok éneklésével és mondókákkal is, hogy még szórakoztatóbb és szorgalom serkentőbb  

legyen a művelet. Különböző színű, nagyságú, formájú és fajtájú lehullott leveleket 

gyűjtöttünk egy kosárba a gyerekekkel, majd a fantáziájukban és kreativitásukban bízva 

„lombos fát” készítettünk ragasztó és gallyak segítségével. Minden kép egyedi elképzelés 

alapján készült, melyet ki is tettünk a kíváncsi szemeknek óvodánk közlekedő részén 

kialakított műhelymunka falunkra.  

A természet „kincsei” és az újrahasznosítható hulladék, számos ötletet ad buzgalmunk, 

kreativitásunk, alkotóvágyunk megvalósításához. Szívesen dolgozunk termésekkel és 

terményekkel, kaviccsal és homokkal,  wc papírgurigákkal, kartonhengerekkel, dobozokkal, 

színes flakonokkal és kupakokkal, különböző színű és textúrájú anyagokkal. A végeredmény 

egyéni és csodálatos, hiszen a gyermek saját elképzelése, ötlete, munkája, szorgalma biztosítja 

a sikert és mosolyt.  

Sajnos 2020. március 17-én a kormány által kiadott közlönyben fogalmazottak szerint, 

óvodánkat be kellett zárni a COVID-19 pandémia miatt, így e tevékenységünk is 

felfüggesztésre került az év végéig.  

   

Bicske, 2020. június 22. 

         Sipos Ildikó 

        műhelyvezető óvodapedagógus  
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A bölcsődei szakmai egység éves beszámolóját a munkaterv, az elvégzett feladatok 

tapasztalatai, illetve a statisztikai adatok alapján késztettem el.   

 

Ellátási forma:     Gyermekek napközbeni ellátása – gyermekjóléti alapellátás 

Az intézmény vezetője:    Bárányos Gáborné 

A bölcsőde szakmai vezetője:   Kovács Beatrix  
 

A Kastély Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmény típusa: többcélú intézmény, óvoda-

bölcsőde. A bölcsődei és óvodai feladatokat ellátó szervezeti egységek szakmai szempontból 

önállóak, tevékenységüket a rájuk vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások alapján látják 

el. 
 

A Bölcsőde feladatkörében ellátja a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

többször módosított 1997. évi XXXI. Törvény 41-42§-ban foglaltak szerint gyermekjóléti 

alapellátásaként a gyermekek napközbeni ellátását, bölcsődei ellátási formában.  

 

I. Jogszabályi környezet: 

 

• 6/2016.(III.24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 15/1998. (VI. 30.) NM rendelet,  

• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011. (XII.29) Kormányrendelet, 

• 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,   

• 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásáról,  

• 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, 

• 1992 évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról,  

• 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról.  

 
 

II. A bölcsődei ellátás feladata, igénybevételének feltételei: 

A családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő gondozást - 

nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyermekek számára, akiknek szülei, 

törvényes képviselői: 

• munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő 

ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -,  

• munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,  

• nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésében való 

részvételük,   

• betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  

• A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti vagy 

otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.  

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42§ (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a bölcsődének a 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
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ellátását kell biztosítani. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 

szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-

ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

 

Az intézmény működési területe: Felcsút község teljes közigazgatási területe. 

Feladat-ellátási szerződés alapján intézményünk vállalja, hogy szabad férőhelyek 

függvényében bölcsődei ellátást biztosít 5 (öt) vértesacsai, állandó lakóhellyel rendelkező 3 év 

alatti gyermek számára. 

A bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig, az 

ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek 

ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek 

ellátását biztosítani tudja. 

 

III. A működés jellemzői 

 

A gyermekek felvételi rendje 

A gyermek bölcsődei felvételéről a szakmai vezető javaslata alapján az intézmény vezetője dönt 

az alábbiak figyelembevételével:  

 

Bölcsődébe a gyermek húsz hetes korától-három éves koráig, illetve annak az évnek a december 

31-éig vehető fel, amelyben a harmadik évét betölti. 

 

Az 1997. évi XXXI. Tv. 31.§ (1) bekezdés értelmében, a személyes gondoskodás igénybevétele 

– ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. 

Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő.  Intézményünkben a 

kérelem benyújtásának írásos formáját alkalmazzuk, az erre rendszeresített „Bölcsődei felvételi 

kérelem (igényfelmérés)” nyomtatványon. Az 1997. évi XXXI. Tv. 139 §-a értelmében 

nyilvántartásba vesszük a kérelmezőt, erről a szülőt, vagy más törvényes képviselőt írásban 

értesítjük. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét az intézményvezető 

intézkedése alapozza meg. Az intézményvezető a döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmezőt, 

illetve törvényes képviselőjét. Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselő a döntést vitatja, az 

arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ez 

irányadó abban az esetben is, ha az intézmény vezetője az ellátás igénybevételéről nem 

intézkedik. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt. Amennyiben az intézményvezető az 

igénybevételről dönt, az ellátás megkezdése előtt a kérelmezővel, illetve törvényes 

képviselőjével az ellátás megkezdése előtt megállapodást köt. 

 

A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, 

törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának 

igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő 

gyermek is. 

 

Egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell 

biztosítani, 

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 
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A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvénye képviselője igazolja, 

hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

 

Férőhelyhiány esetén a jelentkező „várólistára” kerül. 

A sorrendiség figyelembevétele nélkül a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha 

gyámhatóság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

68.§ alapján védelembe vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe 

a gyermekek napközbeni ellátását.  

 

Az ellátás megszűnése (1997.évi XXXI.tv. 37A§) 

• a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított 

időtartam - leteltével, 

• a jogosultsági feltételek megszűnésével, 

• az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult, illetve 

törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást 

megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a 

megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg, 

• az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, 

• bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte 

• meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 

magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,  

• a gyermek folyamatos 4 hétig tartó hiányzása esetén, ha a szülő/törvényes képviselő 

nem él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható időpontjáról. 

 

A gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a 

jogosult törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult törvényes képviselője, az 

értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó 

végrehajtó határozatáig az ellátást biztosítani kell. 

 

A bölcsődei jelentkezés minden év májusában van meghirdetve, de a felvétel a teljes nevelési 

évben folyamatos.  

 

Nyitva-zárva tartás 

A Bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől péntekig 06:30 – 17:00 óráig.    

 

Nyári-téli zárva tartás  

15/1998 (IV. 30) NM rendelet 37§ (3) A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a 

szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári 

zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg. 

Ennek keretében határozza meg azt az időtartamot is, amikor nyáron a bölcsőde bezár. Csak 

akkor lehet éves karbantartásokat, felújításokat végezni, amikor a bölcsődében nem gondoznak 

gyermekeket.  

Bölcsődénkben igazodva az óvoda zárva tartásához augusztus 01-31-ig volt betervezve a nyári 

zárás. A pandémiás helyzet miatt ez változott: az utolsó munkanap a nyári zárás előtt 

2020.augusztus 14-e, a nyári zárva tartás első napja: 2020.augusztus 17.  

Télen a két ünnep között a bölcsőde zárva tart, igazodva az óvodai záráshoz, illetve az iskola 

téli szünetének időpontjához.   
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Nevelés nélküli munkanap 

A 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet alapján a Magyar Bölcsődék Napja – április 21. nevelés 

nélküli munkanap. Ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő 

legközelebbi munkanap a nevelés-gondozás nélküli munkanap. Célja a bölcsődében dolgozók 

szakmai fejlesztése. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - 

erre irányuló szülői kérés esetén - a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani. A 

szülőket február 15-ig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli munkanapról.  

Ezen alkalomból törekszünk olyan közös, megmozgató programot szervezni, amellyel a 

közösséget tudjuk erősíteni, a csapatot építeni, illetve szeretnénk a jó szakmai munka alapját 

adó szakmai képzéseket is szervezni.  

Okulva abból, hogy tavaly sajnos az esős nap nem tette lehetővé a szabad programot, inkább 

zárt közösségi programot választottuk. 

Közösségünk úgy döntött, hogy délelőtt csapatépítő traininget tartunk, témák: önismeret, 

konfliktus kezelés, majd ezt követően bowlingozni megyünk.  

A program a veszélyhelyzet kihirdetése miatt meghiúsult. Ezen a napon bölcsődei ügyeletet 

kellett ellátnunk.   

  

A COVID-19 hatása a bölcsődei életre 

 

2020.március 18. napjától a Felcsút Községi Önkormányzat határozatlan időtartamra 

rendkívüli szünetet rendelt el az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése érdekében. Bölcsődénk indokolt esetben 

kiscsoportos ügyeletet biztosít azon egyedülálló, köztisztviselőként, egészségügyi dolgozóként, 

közellátásban, gyógyszeriparban, szociális ellátásban vagy fegyveres testület tagjaként munkát 

végző szülők részére, akik nem tudják gyermekük napközbeni felügyeletét biztosítani. A szülők 

az utasítást tudomásul vették.  

 

Ügyelet a Felcsút Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2020. (III.15) számú utasítása 

alapján 2020.március 18-április 29 között két gyermek részére biztosítottuk, egyik esetnél egy 

egészségügyben dolgozó édesanya, másik esetnél az egyik konyhai részlegen dolgozó 

munkatársunk feladat ellátása miatt.  

2020.április 30-tól az ügyeletet ellátottak köre bővült a Kormányrendelet 152/2020. (IV.27). 

rendelet alapján.  

 

Közétkeztetést egy-egy időszakban zárástól a bölcsőde újra nyitásáig négy bölcsődei ellátott 

igényelt.  

 

2020.május 25-től a 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet, illetve a Felcsút Községi 

Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (V.21.) számú utasítása alapján ismét megnyitottuk 

a bölcsődét, azóta a szokásos rendben működünk tovább.  

 

A járvány idején otthon tartózkodó gyermekeket sem hagytuk magukra. Hetente tartottuk velük 

a kapcsolatot. Mindhárom bölcsődei csoport a közösségi oldal zárt csoportjában folyamatosan 

töltötte fel az ajánlásokat, finommotorikus mozgást fejlesztő alkotó tevékenységeket, énekeket, 

mondókákat, nagymozgásos játék ajánlásokat. A szülők ezt örömmel vették, visszajeleztek, a 

gyermekekről, illetve az általuk elkészített munkákról fotókat is küldtek.   

 

A személyes kontaktus elkerülése miatt a bölcsődei felvételi kérelmeket elektronikusan 

intéztük. Az erről szóló hirdetményt több helyen is hirdettük a közösségi oldalon.  

 

A járványügyi helyzet miatt egy gyermek törvényes képviselője íratta ki gyermekét az 

intézményből, mivel gyermeke elhelyezését meg tudja oldani a nagyszülők segítségével. 
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Intézményünk a járványügyi szabályokat szigorúan betartja és betartatja a szülőkkel. A szülők 

megértőek és együttműködőek.  

 

Nyilvántartási rendszer - KENYSZI  

(Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről) 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról 

és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza az igénybe 

vevői nyilvántartás vezetésének szabályait. 

Az elektronikus nyilvántartási rendszerben az adatszolgáltatás az igénybe vevők Gyvt. szerinti 

adatainak rögzítéséből és a napi jelentésből áll. 

A fenntartó által megbízott E-képviselő, illetve további 1 felhasználó jogosult a napi 

nyilvántartás vezetésére. Intézményünkben a napi jelentést a bölcsőde szakmai vezetője végzi. 

A napi jelenléti kimutatás a hónap végén a KENYSZI rendszerben ellenőrzésre kerül a 

normatíva helyes megállapításához.    

 

 

IV. Helyzetelemzés 
 

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos mutatók  

A bölcsődei ellátás szakmai létszám minimum követelményeit a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

1 sz. melléklete tartalmazza.  A személyi feltételek tekintetében a bölcsőde szakmai létszáma 

megfelel a jogszabályi előírásoknak.  

 

A közös igazgatású intézményben 1 fő intézményvezető, 1 fő vezetői feladatokat ellátó 

kisgyermeknevelő, csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka látja el a 

bölcsődei feladatokat.  

2020.03.09-től módosult a 15/1998 (IV.30) NM rendelet, mely alapján az „orvos havi 4 óra” 

szövegrész helyébe az „orvos a fenntartó döntése alapján havi 4 óra” szerint módosult. Ezzel 

az intézkedéssel a kisebb településeken működő mini bölcsődéknek vagy egycsoportos 

bölcsődéknek kívántak elsősorban segíteni, mivel nem vagy nehezen megoldható ott a 

bölcsődeorvos alkalmazása. A szándék nem arra irányul, hogy a már meglévő, jól működő 

bölcsődeorvosok alkalmazása megszűnjön, ezért bölcsődénkben is biztosított a gyermekorvos, 

aki havi 4 órában látja el a szerződésbe foglalt feladatokat.    

 

A tavalyi beszámolónk óta a 2018-2019-es nevelési évben 3 kisgyermeknevelő sikeresen 

megszerezte az emelt szintű kisgyermek gondozó,- nevelő szakképesítést. Jelenleg 1 dolgozónk 

képesítés nélküli, aki várhatóan 2020.nyarán szerzi meg a munkakör betöltéséhez szükséges 

képesítést.  

 

A bölcsőde személyi állománya tehát a következőképpen alakul: 

• 1 fő intézményvezető – a munkáltatói jogkör gyakorlója. 

• 1 fő szakmai vezető – vezetői feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő az 

intézményvezető irányításával dolgozik. Feladata a kisgyermeknevelők, bölcsődei 

dajkák munkájának megszervezése, irányítása, segítése, illetve a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatok. 

• 6 fő kisgyermeknevelő - A szakmai vezető irányításával dolgozik. Az érvényben levő 

módszertani elvek figyelembevételével beszoktatja, gondozza, neveli a rábízott 

gyermekeket, illetve feladatát ellátja a munkaköri leírásának megfelelően. 

• 2 fő bölcsődei dajka - A szakmai vezető irányításával dolgozik. A higiénés 

követelményeknek megfelelően takarítja az intézmény helyiségeit, előkészíti a 

gyermekek étkeztetését, segíti a gondozási tevékenységeket a felügyelet biztosításával, 

illetve egyéb feladatait ellátja a munkaköri leírásának megfelelően.  
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• 1 fő bölcsődeorvos - Az intézménnyel kötött megállapodás alapján, részfoglalkozású, 

prevenciós feladatokat, státusz vizsgálatot, illetve egyéb feladatokat végez, heti 1 

órában. 

 

Képesítések megszerzése, továbbképzések  

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára kötelező a 

szakmai továbbképzés, a részletes szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza. 

A kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre meghatározott 

ütemterv alapján történik.  

A szociális ágazati vezetőképzésen a közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének 

vezetője köteles részt venni.  

 
 

• 1 fő kisgyermeknevelő jelenleg a munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképesítését végzi (vizsga várható ideje: 2020 június),  

• 5 fő szakképzett kisgyermeknevelő kötelező, munkakörhöz kötött és szabadon 

választott továbbképzése kötelezett továbbképzési terv alapján. A továbbképzési 

tervet a szakmai vezető készíti el. Idén az 5 fő kisgyermeknevelő sikeresen 

jelentkezett az első két évben kötelező,  munkakörhöz kötött továbbképzésre. Ebből 

2020.márciusában két dolgozónk sikeresen teljesítette a követelményeket.    

• A 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális 

szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről előírása alapján a szakmai vezető 

kétszintű szociális vezetőképzésen – kötelező, alapszintű képzés  – vett részt, 

melyet „kiváló” eredménnyel teljesített 2019 június hónapban. A szakmai vezető 2 

évente megújító képzés teljesítésére köteles. A 2020. március hónapban módosított 

EMMI rendelet alapján az első megújító képzést a 25/2017. (X.18.) 6.§ b, pontjában 

foglaltaktól eltérően – 2022.december 31-éig kell teljesíteni.  

•        2 fő bölcsődei dajka 2018-2019 nevelési évben elvégezte a bölcsődei dajka  

         képzést az NM rendelet 176.§ (3a) bekezdése alapján, ezzel a munkakör ellátásához       

         megállapított képesítési követelményeknek megfelelnek.   

 

A tavalyi értékelő beszámoló óta 1 dolgozót vettünk fel kisgyermeknevelői munkakörbe 

2020.január 01-vel, így előírás szerint csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő van biztosítva a 

gyermekek ellátásához.   

 

Tárgyi feltételek   

A bölcsőde 2019.január 21-én nyitotta meg kapuját. Az épület akadálymentesített. A 

bölcsődések által használt rész szervesen elkülönül az óvodások által használt épületrésztől. A 

bejárattól jobbra a folyosón lehetőség van a babakocsik tárolására.  

Az épületben a szülők részére akadálymentes wc található. A bölcsődei dolgozók részére 

nevelői szoba van biztosítva. A nevelői szobával szemben található a szakmai vezetői iroda. 

Egyéb kiszolgáló helyiségek: öltöző és zuhanyzó a dolgozók részére.  

A csoportszobák mellett található a mosókonyha, ahol a mosás, vasalás zajlik.  

Takarítószer tároló és belső játék tároló is biztosítva van az épületben.  

Az udvar két végében 1-1 külső játékeszköz tároló és abból nyíló gyerek wc és mosdó található. 

Ezt a helyiséget elsősorban a nyári időszakban vesszük igénybe, amikor a gyerekek sokat 

tartózkodnak a játszókertben.     

 

A padló burkolata az előtérben, átadóban, fürdőszobában, kiszolgáló helységekben 

melegburkolat. 

 

 

 



9 
 

Gyermeköltözők:  

A bölcsődében a három csoport részére 3 db különálló, csoportszobára és fürösztőre nyíló 

öltöző biztosított. A gyermekeknek saját bölcsődei öltözőszekrényük van, különálló 

cipőtartóval. A faliújságokon helyezzük el a neveléssel, gondozással kapcsolatos aktuális 

tájékoztatásokat, étlapot, napirendet, egyéb fontos információkat. A szülők részére a 

gyermeköltözőben pelenkázó szekrényt, kézmosáshoz mosdót, öltöztetéshez padot 

biztosítottunk.  

A három csoport részére összesen 2 db fürdőszoba biztosított, mely közvetlenül a 

csoportszobákhoz kapcsolódik.  

 

Fürdőszobák: 

A vizes helyiségekben a fal modern, mosható csempével ellátott. A pelenkázó, öltöztető pad, 

megfelelő számú, külön rekeszes törülköző,- és fésűtartó, fakkosított fogmosó pohár tartó, 

állótükör, mostó eletti tükrök, magasságmérő, pelenkázó, gyógyszerszekrény, ruhaszárító, 

dobogó biztosított. A gyermekvécé és a kismosdó a gyermekek számára elérhető, a 

gyermekméretű eszközök lehetőséget adnak az önálló tevékenységhez, a helyes szokások 

kialakításához. A gyermek saját tisztálkodáshoz szükséges eszközeit: pelenka, nedves 

törlőkendő, popsikrém a fakkosított, saját jelével ellátott rekeszes tárolóban tartjuk. A 

fürdőkben bili mosó, illetve emelt zuhanytálca is megtalálható.  A csapból kimenő meleg víz a 

véletlen leforrázás ellen biztosított.   

 

Csoportszobák: 

Három darab 50 négyzetméteres, egymásra nyíló csoportszoba található az épületben. A 

csoportszoba műanyag padlóburkolata, mosható, fertőtleníthető, meleg padló. 

A csoportszobák a nap nagy részében természetes megvilágítást kapnak. A terasz felöli oldal 

végig ablakos, így a sok nyílászáró befogadja a természetes fényt. A mesterséges világítás 

egyenletességét az álmennyezetbe beépített arányosan elhelyezett fényforrások biztosítják. 

 

A csoportszobák egymásra nyílnak, a tárgyi eszközök áttekinthetőek, rendezettek. A 

csoportszobák stílusa egységes csak a színek harmóniájában van különbség. A Teknős 

csoportban a zöld színek, a Katica csoportban a piros színek, a Halacska csoportban a kék színek 

dominálnak. A játékkészlet minden csoportszobában egységes. A beépített bútorokat jól ki lehet 

használni tárolás céljára. A gyermekeknek saját helyük van az asztaloknál étkezéskor. A 

nyugodt alváshoz megfelelő számú gyerekágyat, állandó fekhelyet biztosítunk. Az ágyneműk 

jellel vannak ellátva.   

 

Fontos szempont, hogy a gyermekek biztonságos környezetben, jó minőségű, korszerű, 

fejlesztő játékokkal, eszközökkel játszhassanak.  A csoportszobában elhelyezett játékkészlet 

összeállításánál figyelembe vettük a pedagógiai és az egészségügyi szempontokat is, a 

gyermekcsoport tervezett létszámát, illetve az életkort (0-3 év). Természetes anyagú, színű 

eszközök, elsősorban fajátékok találhatók a nyitott polcokon, a játékok tárolása természetes 

anyagból készült rattan kosarakban vannak tárolva. Funkciók szerint kerültek csoportosításra, 

a gyermek számára elérhető helyen. Változatos eszközöket kínálunk minden 

tevékenységformához. (manipuláció, konstruálás, utánzás, nagymozgás, szerepjáték, stb). A 

gyermekek a játékokat nyitott polcokon érik el. 

 

A csoportokba babakonyhát, fodrászsarkot, főzőkonyhát rendeztünk be. A nemi szerepek 

kialakulását erősítettük fiús, (közlekedési járművek, munkagépek, szerszámok), illetve lányos 

(babák, babakocsik, főzősarok) típusú játékokkal is. Hangszerekkel, bábokkal bővítettük a 

játékkészletet. A kognitív képességek fejlesztéséhez különböző logikai játékokat biztosítunk 

(kirakók, dominók,memória). A konstruáláshoz különböző típusú építőjátékot kínálunk. (Mega 

block, duplo, lego).   
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Mesekönyvek terén is számos szempont szerint rendeltünk könyveket: aktuális évszaknak, 

ünnepnek megfelelő könyvek, állatok megismerése, mindennapi tárgyak ismertetése, vastag 

borítású, nagy ábrás, könnyen lapozható mesekönyvek, leporellók. Az alkotó 

játéktevékenységhez állandóan biztosítunk rajzpapírt, zsírkrétát, minőségi színes ceruzát, 

festéket, gyurmát. A kisgyermeknevelők minden héten több alkalommal alkotó tevékenységet 

folytatnak a gyerekek nagy örömére. Ezeket a munkákat folyamatosan megjelentetik az átadó 

helységben, a parafa táblán a szülők tájékoztatására. A lekerülő munkák ezután a 

csoportszobába, a gyerekek által jól látható magasságba helyezzük el, majd a saját dossziéjukba 

kerülnek, amit év végén átadunk a szülőknek.  

 

Mozgásfejlesztő játékok is vannak a csoportszobában. Az átmenetei tárgyakat (otthonról hozott 

játékok) a gyermekek behozhatják a bölcsődei csoportokba, melyet külön kosárban tárolunk. 

Ezeket a játékokat bármikor elvehetik, amikor szükségük van az "otthoni illatra"” illetve 

alvásnál magukhoz ölelhetik. 

A játékokat rendszeresen, szervezetten tisztítjuk, fertőtlenítjük. A játékkészlet állapotát 

folyamatosan ellenőrizzük. A bölcsőde minden dolgozója nagy felelősséget érez az intézmény 

eszközeiért, védik, pótolják azokat. Törekszünk az esztétikus bölcsődei környezeti 

kialakítására. A négy évszaknak, az ünnepeknek megfelelően, ízlésesen, mértékletesen 

díszítjük a helyiségeket.  

 

A felhőtlen játékot és biztonságos környezetet sikerült az elképzelésünk szerint megvalósítani 

törekedve arra, hogy gyermekeink gondozása, nevelése a legoptimálisabb tárgyi környezetben 

valósuljon meg.  

 

A csoportszobákban kisgyermeknevelői asztal és szék van segítségül a napi dokumentáció 

megírásához.  A tálaláshoz szükséges textil és eszköztároló szekrény szintén biztosított. 

 

A három csoport részére egy közös udvar került kialakításra, mely közvetlenül kapcsolódik a 

csoportszobákhoz, teraszhoz.  

 
 

 

Játszókert, udvar:  

Az udvart úgy alakítottuk ki, hogy az a gyermekek számára biztonságos legyen, és maximálisan 

kielégítse a nagymozgásos játéktevékenységeket. A terasz az épület teljes hosszában 

helyezkedik el, mélysége a játszókert felé 4 méter. A terasz a csoportszobákkal és az udvarral 

azonos szintmagasságú. A terasz árnyékolása az épület falára rögzített, automata, érzékelővel 

ellátott árnyékolóval történik. Erős szélmozgás esetén a ponyva magától bezáródik. 

A játszókertben 3 csoportszobára tervezett, 42 fő gyermek ellátására biztosított 3 db telepített 

homokozó, 3 db csúszdás játszóvár, 3 db babaház, továbbá mobil játékok biztosítottak. A 

játszóudvarból 2 db kinti mellékhelyiség és játéktároló nyílik.  

 

A terasz burkolata öntött gumitégla, a játszókert gyepszőnyeggel fedett. A játszókertbe 

automata locsolórendszer van építve. Nyáron mobil párakapuval, vízi játékokkal tesszük 

élvezetessé, elviselhetővé a kánikulai napokat.  

Tavalyi évben sikerült kicserélnünk a telepített homokozó rögzített napernyőket, amik 

balesetveszélyesek voltak. Mindhárom homokozó fölé stabil tető került. Február hónapban a 

nagy széllökések miatt a három homokozó felett levő zsindelytető borítás megroncsolódott, így 

azt cserélni kellett. A kivitelező még február végén javította a sérülést, lecserélte a zsindelyt.  

A játszókert télen-nyáron nagyon szeles, ezért szeretnénk a szelet felfogni, amennyire lehet. 

Tervünk az, hogy a terasz két oldalát 2 méter magas fa tábla kerítéssel fogjuk lezárni.   

    

Bölcsődénk külső képe, belső helyiségei biztonságosak, átláthatók, családbarát környezet képét 

nyújtják.    
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Gyermekélelmezés  

A közös igazgatású intézmény főzőkonyhája a legfrissebb HACCP szabályzat előírása szerint 

működik. A gyermekek napi 4-szeri étkeztetését az intézményben működő főzőkonyha 

biztosítja. Az élelmezésvezető elsődleges szempontként kezeli, hogy az általa összeállított 

étlapon egészséges, az adott korosztály igényeinek, az életkori fejlődési sajátosságainak 

megfelelő tápanyag összetétel szerepeljen, legyen az összhangban a közétkeztetésre vonatkozó 

előírásokkal. Az étel összeállításánál véleményt mond, javaslatot tesz a szakmai vezető a 

gyermekek étel fogyasztásának figyelembevételével. Az étlapot minden esetben ellenőrzi a 

szakmai vezető és kisgyermeknevelő, amit aláírásukkal igazolnak.   

 

A gyermek helyes táplálkozási szokásainak kialakulását segítjük a zavartalan légkör, elegendő 

idő és változatos ételek nyújtásával. A kulturált étkezés feltételeit és a szabályrendszer 

kialakítását fontos feladatnak tekintjük.  

 

Bölcsődénkben jelenleg 1 kisgyermeknek nutritív allergiás, így speciális étrendet igényel. 

Mivel az intézményben a diétás étkeztetés nem lehetséges, a bölcsődében előírt napi négyszeri 

étkezést a szülő biztosítja. A szülő a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásoknak megfelelően zárt dobozban, névvel és dátummal ellátva hozza a gyermekének az 

élelmet. Az étel minőségének megóvása érdekében külön hűtőt biztosítunk, melyben a gyermek 

diétás ételét tároljuk. Az ételt a bölcsődei dajkák melegítik.  

 

A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 15.§ alapján a diétás étrendet az Intézmény úgy is 

biztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó Közétkeztetőnél 

nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, 

az Intézmény azt más – ilyen feltételekkel rendelkező – Közétkeztetőtől rendeli meg.  

 

Amennyiben a közeljövőben több ételallergiás gyermek ellátását kell biztosítanunk, (tej, szója, 

tojás, tartósítószer stb. érzékenység), javaslom a diétás étrend intézmény részéről történő 

biztosítását. Több bölcsődében ez így működik, nem beszélve arról, hogy ezzel a munkába 

visszatérő szülőt is megkímélhetnénk attól a nehézségtől, hogy otthonról kelljen biztosítania 

gyermeke számára az étkeztetést.   
 

 

V. Férőhely gazdálkodási stratégia 

 

A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet. 46. § (1) szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, amely 

szerint a bölcsődei csoportban nevelhető, gondozható gyermekek száma 12 fő. Abban a 

bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, legfeljebb 

14 gyermek nevelhető, gondozható. Azon csoportban, ahol szakértői bizottság által igazolt 

sajátos nevelési igényű gyermek van ellátva, egy csoportba legfeljebb 11 gyermek nevelhető- 

gondozható.  

Gazdálkodási szempontból szükséges a gyermekek rendszeres bölcsődei látogatása és a 

hiányzások mértékének minimalizálása. Ez a téli hónapokban nehezen kivitelezhető, hiszen sok 

a betegség, illetve a bölcsődei intézményben kerül először kapcsolatba a gyermek a 

közösséggel, és az azzal együtt járó fertőzési kockázattal. Nyári hónapban is megfigyelhető a 

gyermek létszámának visszaesése a szülők nyári szabadságolása miatt.  

 

A költségvetési törvény bölcsődei támogatásra vonatkozó rendelkezései alapján az adott 

hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető támogatás szempontjából az a 

gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor 

az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet 
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hiányzott. 10 napot meg nem haladó hiányzások tekintetében a kihasználtság a vizsgált 

időszakban 100%-os. 

 

Férőhelyszám alakulása bölcsődénkben, a gyermekcsoportok elosztása: 

A bölcsődében 3 gyermekcsoportban gondozzuk a gyermekeket. 

Engedélyezett férőhelyszám:    42 fő.   

Nem helyi lakosú gyermekek felvehető száma:  11 fő. 

Vértesacsai gyermekek számára biztosítandó: 5 férőhely, feladat-ellátási szerződés 

alapján.  

A 2019-2020-as nevelési évben bölcsődei ellátást igénybe vevő vértesacsai lakos száma: 2 fő.   

Vértesacsai lakosú gyermekek számára kihasználatlan férőhelyszám: 3.  

1 vértesacsai lakos igényelte volna tavasztól a bölcsődei ellátást, de a rendkívüli szünet 

elrendelése miatt a kérelmet végül nem nyújtotta be. Édesanya jelezte, hogy csak ősztől lesz 

aktuális a kérelem.   

 

Már 2020.januárjában beteltek a külső férőhelyek a 2019-2020-as nevelési évre, így 2 fő nem 

helyi lakosú gyermek került várólistára. Nekik a 2020-2021-es nevelési évre tudjuk biztosítani 

az ellátást, amennyiben még igényt tartanak arra. A felcsúti gyermekek részére szabad 

férőhelyek vannak.   

 

2019-2020-as nevelési évben összesen 28 gyermeknek biztosítottunk bölcsődei ellátást.  

Ebből 2 gyermeket még év közben kivettek családi okok miatt. 

4 család még a megállapodás megkötése előtt elállt az ellátás igénylésétől.   

 

Jelenleg 25 gyermek bölcsődei ellátását biztosítjuk. 

2020-2021-es nevelési évre eddig 5 nem helyi lakosú igénylő nyújtott be kérelmet. 

 

A tavalyi beszámolóhoz képest megállapítható, hogy emelkedik az ellátást igénylők száma. 

2020.06.30-i állapot szerint:  

 

Gyermekcsoportok: 

Kiscsoport –                                            - Teknős csoport:  11 fő  

Nagycsoport           - Katica csoport:     7 fő 

Integrált csoport (1 SNI-s gyermekkel) -  Halacska csoport:   7 fő 

Jelenleg az intézményben ellátott gyermek:   25 fő 

 

A nevelési évben összesen beíratott gyermek száma:  28 fő 

 

Korcsoportok összetétele: 

Korcsoportok tekintetében megkülönböztetünk csecsemő, tipegő és nagycsoportot. 

Jellemzően 18 hónapos kor után igényelnek a szülők bölcsődei ellátást. A GYED melletti 

munkavállalás lehetőségével egyre többen élnek, így a gyermek két éves kora alatt egyre többen 

visszatérnek a munkába.   
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Életkor diagramm a felvétel időpontjában betöltött életkor szerint:  

 

 
 

 

VI. Bölcsődei térítési díj 
 

A bölcsődei térítési díj két részből tevődik össze, az étkezési díjból és a gondozási díjból.  

A térítési díjak megállapításánál a Gyermekvédelmi törvény 150.§ (3) és (6) bekezdés b) pontja, 

illetve a Gyvt. 21/B. (1) pontja alapján történik. A gyermekétkeztetés, illetve a gondozási 

térítési díjat az intézmény fenntartója határozza meg.  

 

 

A táblázat a térítési díjakat, illetve a kedvezményeket foglalja össze:   

 

 

 
 

A gyermekétkeztetésért fizetők és a normatív kedvezményt igénybe vevők aránya az alábbiak 

szerint alakult 2020.május hónapban:   

 

Étkezést igénybe vevő:  24 fő 

Étkezést intézményünkben nem vesz igénybe: 1 fő (tartós beteg). 
 

 

0%
32%

68%

Életkor diagramm

20 hetes-11
hónapos

12-23 hónapos

24-35 hónapos

Költségvetési törvény napok 230 nap Teljes ár

öregségi nyugdíj, azaz  

28.500,- ft legkisebb 

összegének 200% azaz 

jövedelem <57.000 Ft 

alatt 75% kedvezmény 

0-57.000 között

öregségi nyugdíj  

28.500,- legkisebb 

összegének 300% 

azaz jövedelem< 

85.500 Ft alatt 50% 

kedvezmény 57.000-

85.500 között

2 gyerek 50% 

kedvezmény

3 gyerek 100% 

kedvezmény vagy GYVT 

1 főre eső jövedelem > 

legkisebb munkabér 

130% alatt van 2020-ban 

139.185,- Ft

gyermekétkeztetés napi intézményi térítési  

díja (jelenléti  ív alapján bent levő napokra 

számoljuk!) ÁFÁS ár! (882 Ft x 27%)

1 120 Ft 280 Ft 560 Ft 560 Ft 0 Ft

Gondozás - teljes hónapra (havi ellátási  

napok) számoljuk
3 728 Ft 932 Ft 1 864 Ft 1 864 Ft 0 Ft

Kedvezmények a 11/2018 (X.24.) önkormányzati rendelet alapján
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A Gyvt. 21/B. (1) bekezdés alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell 

biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, az alábbiak teljesülése esetén:  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

 tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek,   

 olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

 olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek a családban,  

 a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 

 a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező  

legkisebb munkabér 130%-át (2020. évben a 139.185,- Ft-ot.) 
 

  

Ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetést igénybe vevők köre:  

 

 
 

 

Gondozási díj 

A gondozási díj napi díja: 3.728,- Ft önkormányzati rendelet alapján. A kedvezményes 

gondozási díj megállapításhoz szükséges jogosultságot dokumentumokkal kell alátámasztani. 

A gondozási díjat teljes hónapra megállapított gondozási napra kell fizetni, akkor is, ha a 

gyermek az ellátást minden nap nem veszi igénybe.  

24%

76%

Étkeztetés térítésének 
megoszlása 

fizet az
étkezésért

nem fizet az
étkezésért

10%

30%

5%
5%

50%

Normatív kedvezményben részesülők megoszlása

rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül

3 vagy több gyermek a
családban

nevelésbe vett gyermek

tartós beteg/fogyatékos
gyermek

az 1 főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a
nettó minimálbér 130%-át
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A fenntartó rendelkezése alapján nyári szabadságolás idején, amennyiben a szülő teljes havi – 

előre bejelentett távollétet igazol – a gondozási díjfizetés alól mentesül. Töredék hónapot nem 

tudunk figyelembe venni nyári fél hónapos hiányzásnál. Az intézményi nyári zárás hónapjára 

nem számolunk fel gondozási díjat. Téli zárás esetén csak a nyitvatartási időre számoljuk fel a 

gondozási díjat. 

 

A gondozási díj térítésének megoszlása:  

 

 

 

 
 

 

 

Az intézményi gondozást ingyenesen kell biztosítani a Gyvt. 150§ (6) bekezdése alapján az 

alábbiak teljesülése esetén:   

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,  

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,  

- a három- vagy többgyermekes család gyermekének,  

- az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 

gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,  

- a védelembe vett gyermek.   
 

Ezekben az esetekben személyi térítési díj - a 21/B. § (1) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével - csak az étkezésért kérhető.  

 

14

11

fizet a gondozásárt nem fizet a gondozásért
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A Gyvt. 150§-ban felsorolt esetek mellett az önkormányzat is biztosít további 

kedvezményeket. Egyértelműen megállapítható, hogy elsősorban a testvérek miatt 

tudják igénybe venni az önkormányzati „testvér” kedvezményt.  

 

Önkormányzati rendelet alapján kedvezményben részesülők eloszlása: 
 

2 gyerek 50% kedvezmény 9  fő 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200% azaz jövedelem 

<57.000 Ft alatt 75% kedvezmény 
0 fő 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300% azaz jövedelem 

< 85.500 Ft alatt 50% kedvezmény 

0 fő 

 

A térítési díjak beszedése 

A térítési díjat készpénzben lehet befizetni a bölcsőde nevelői szobájában, minden hónapban 

előre jelzett időpontban, legkésőbb az adott hónap 10. napjáig. Pótbefizetésre egy alkalommal 

van lehetőség az óvodatitkár irodájában. A készpénzes befizetést az óvodatitkár táblázatban is 

dokumentálja, külön vezeti a gondozási és étkezési díjra beszedett összegeket, a bizonylatokat. 

Elektornikusan átküldi a kimutatást az Önkormányzat pénzügyi ügyintézőnek, majd a beszedett 

összeget egy előre egyeztetett időpontban átviszi az Önkormányzatba, ami így a pénztárba 

kerül. Működésünk óta térítési díj elmaradás nem mutatkozott. A szülők azonban többször 

jelezték, hogy számukra segítség lenne a csekken történő befizetés vagy az átutalás lehetősége, 

melyet jeleztünk is a fenntartónak.  

 
 

VII. Szakmai munka, munkaterv  
 

Intézményünkben a szakmai munka a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 

alapján kidolgozott szakmai program alapján valósul meg. Bölcsődénk saját szakmai 

programját a fenntartó 2018. október 19-én hagyta jóvá, érvényességi ideje: 2018-2022. A 

20%

60%

10%

0%
10%

Gondozási díj alól mentesülők köre 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
3 vagy több gyermek a családban
nevelésbe vett gyermek
védelembe vett gyermek
tartós beteg vagy fogyatékos gyermek
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szakmai programhoz minden nevelési évre munkatervet készítünk, melyet szintén a fenntartó 

hagy jóvá.   

 

A bölcsődei nevelésre vonatkozó alapelvek: 

-A család rendszerszemléletű megközelítése 

-A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

-A családi nevelés elsődleges tisztelete 

-A kisgyermeki személyiség tisztelete 

-A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

-A biztonság és a stabilitás megteremtése 

-Fokozatosság megvalósítása 

-Egyéni bánásmód érvényesítése 

-Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

-A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

 

Pedagógiai programunk szervesen kapcsolódik az óvoda programjaihoz, hiszen a nevelési 

célok, a nevelés alapelvek, a tevékenységi formák hasonlóak. A fő tevékenységi területek 

azonban más hangsúlyt kapnak, tekintettel az életkori sajátosságokra.   

 

Nevelési célok és feladatok a bölcsődében  

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan 

viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak 

változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek 

segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. 

A bölcsődei nevelés célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű 

értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós 

tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát 

intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők 

munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

 

Prevenció tekintetében 1 gyermek esetében érzékeltünk a fejlődés elmaradására utaló jeleket, 

melyet jeleztünk is a szülőnek. A szülő elvitte a gyermeket szakszolgálathoz, ahol folyamatos 

vizsgálat után megállapították, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, autizmus spektum 

zavarral. A gyermek korai fejlesztése zajlik a Budapesti Korai Fejlesztő Központban (EGYMI 

– XIV.kerület), a bölcsődei ellátás igénybevétele mellett. 

 

A prevenció mellett további célunk a kötődések megerősödésének az elősegítése, valamint az 

aktív tevékeny életmód kialakítása, derűs kisgyermekkor biztosítása. A bölcsődébe fokozatosan 

kell beszoktatni a kisgyermekeket, módszertani útmutató alapján. Intézményünkben az 

édesanyával történő beszoktatás tíz napig tart. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyermekek jól 

alkalmazkodnak az új helyzethez, előfordul, hogy már 8 nap után sikerül a gyermeket 

beintegrálni az új közösségbe. Működésünk során előfordult, hogy a beszoktatás közben 

betegedett meg a gyermek, ilyenkor a beszoktatás elhúzódik.  

 

Minden gyermeknek „saját” kisgyermeknevelője van, ezzel a kisgyermeknevelők a személyi 

állandóságot, a felmenőrendszert biztosítják. A saját kisgyermeknevelő rendszer lényege, hogy 

gondozáskor kizárólag csak a „saját” gyermekeit látja el az ölelkezési időben, amikor a 

társkisgyermeknevelő is jelen van. Ez állandóságot, biztonságot jelent a gyermekeknek, ami 

nélkülözhetetlen az egészséges személyiség fejlődésének. A felmenő rendszer azt szolgálja, 

hogy a bölcsődébe kerüléstől az óvodába kerülésig egy kisgyermeknevelőhöz tartozik a 

gyermek, aki végig kíséri és segíti a gyermek fejlődését. A kisgyermeknevelő az anya 
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távollétében megadja a gyermeknek a biztonságot, szeretetet, amely segíti és fejleszti a gyermek 

testi, érzelmi és értelmi fejlődését. 

 

A fokozatos, szülős beszoktatás lehetővé teszi, hogy a gyermek az új környezettel fokozatosan 

megbarátkozzon, ehhez a biztonságot jelentő szülő segítségét vesszük igénybe. A 

kisgyermeknevelőnek lehetőségük nyílik arra, hogy megfigyeljék a gyermek egyéni szokásait, 

fejlettségi szintjét, a szülő és gyermeke között kialakult szokásokat, interakciót. A jól 

szervezett, folyamatos napirenddel a gyermekek számára biztosítjuk az állandóságot, az 

önállósodási törekvések erősödését, a tevékenységek folyamatosságát. A napirend rugalmasan 

alkalmazkodik az életkori és egyéni igényekhez, szükségletekhez, évszakokhoz, otthoni 

napirendhez, illetve a csoport igényeihez.  

 

A bölcsőde házirendje jól látható helyen került kifüggesztésre, mely a szülő felé közvetíti az 

intézmény elvárásait a folyamatos, zökkenőmentes működés érdekében.  

 

A bölcsődés kisgyermekek gondozásakor egyik alapfeltételünk a pozitívumokra való 

támaszkodás elve, a pozitív megerősítés. Feladataink körébe tartozik, hogy derűs légkört 

biztosítsunk, segítsük a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek feldolgozását, csökkentését. 

Célunk, hogy gyermekeinket a családdal együttműködve közösen neveljük egészen 

óvodáskorukig kezdetéig, továbbá segítsük a gyermek személyiségének kibontakoztatását. 

Nevelésünk során olyan lehetőségeket biztosítunk, ahol a gyermekek megtapasztalhatják a 

szabad játék örömét, kedvükre játszhatnak, mozoghatnak, tapasztalatot szerezhetnek. Direkt és 

indirekt irányítással folyamatosan segítjük a gyermekeket az ismeretszerzéshez, a világ 

felfedezéséhez. Kiemelt figyelmet fordítunk az anyanyelvi nevelésre is. Az egészséges 

fejlődéshez hozzásegítjük, folyamatosan nyomon követjük a gyermek fejlődését, melyet 

fejlődési naplóban is vezetünk. A bölcsőde gyermekorvosa negyed évente státusz vizsgálatot 

végez (1 éves kor alatt havonta), amit a bölcsőde egészségügyi törzslapban is dokumentál. A 

gyermek fejlődésének figyelembe kíséréséről a szülőt is tájékoztatjuk a családi füzetben.  
 

Kialakítottuk a bölcsőde egységes dokumentációs rendszerét. A csoportnaplók, fejlődési naplók 

megjelenésükben és belső tartalmi elvárásokban egységesek. A dokumentációkat a szakmai 

vezető folyamatosan ellenőrzi.  

A szülők részére a jelentkezés elindításához saját formanyomtatványokat készítettünk, melyek 

személyesen átvehetők intézményünkben, illetve letölthetők azok a www.kastelyovi.hu oldalról 

is.  

 

Ellátottak érdekképviselete 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 35.§-a 

alapján a fenntartó a Bölcsődében a gondozottak érdekképviseletét szolgáló Érdekképviseleti 

Fórumot működtet.  

A fórum célja: a gyermekek érdekeinek védelme, a gyermeki jogok sérelme az intézmény 

kötelezettségszegése esetén, a család és a bölcsőde összhangjának megteremtése, közös 

felelősség vállalás a gyermekek érdekében. 

Az Érdekképviseleti Fórum határozatlan időre választott hat főből áll, tagjainak összetétele az 

1997.évi XXXI. tv 35§ (2) (3) bekezdéseire tekintettel az alábbiak szerint alakul: 

• az ellátásban részesülő gyermekek szülei, illetve törvényes képviselői, 

csoportonként egy, összesen 3 fő választás alapján, 

• az intézmény dolgozóinak képviseletében 2 fő választás alapján, 

• az intézményt fenntartó szervezet képviseletében kijelölés alapján 1 fő. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint többször is 

ülésezik.  

http://www.kastelyovi.hu/
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A fórum tagjainak megválasztása az 2019.október 16-án megtartott szülői értekezleten történt, 

egybehangzó szavazat alapján történt.  

A fórum elnökének megválasztása 2019.november 20-án az I. Érdekképviseleti Fórum ülésén 

egyhangú szavazat alapján történt.  

A 2019-2020-as nevelési évben az ellátással kapcsolatban panasz nem érkezett. 

 

VIII. Támogatások 

 

A 2018-2019-es nevelési évben polgármesteri tiszteletdíjat kapott a bölcsőde.  A felajánlott 

összegből a három telepített homokozóra takaró ponyvákat vásároltunk a toxoplazma veszély 

és egyéb szennyeződés elkerülése végett. A csoportszobákba 1-1 db szőnyeget is vásároltunk, 

illetve néhány apró játékot (orvosi táskákat és orvosi kellékeket az utánzó és  szerepjátékokhoz) 

a gyerekek nagy örömére. Sikerült továbbá a nagymozgás fejlesztését segítő „egyensúlyozó 

ülőkéket” is vásárolnunk a tiszteletdíjból.   

 

IX. Egyéb kimutatások  
 

A Gyermekvédelmi törvény 94.§ (5a) bekezdése alapján a bölcsőde az engedélyezett 

férőhelyszáma maximum 25%-áig, az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja.   

 

A 2019-2020-as nevelési évben felvett gyermekek lakóhely szerinti megoszlása: 

 

 

 
 

 

 

Helyi és nem helyi lakóhellyel rendelkezők aránya a 2019/2020-as nevelési évben az alábbiak 

szerint alakult:   

 

 

FELCSÚT

BICSKE

ALCSÚTDOBOZ

VÁL

VÉRTESACSA

ÚJBAROK

MÁNY

CSABDI

TABAJD

14

3

2

1

2

2

1

2

1

Ellátást igénylők településenként 
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Férőhely feltöltésére vonatkozó adatok - BÖLCSŐDE 

bölcsődei férőhelyszám alapító okirat alapján 42 fő 

ebből nem helyi lakos lehet 25% 1997.évi XXXI.tv 93(5a) § alapján 11 fő 

2020. májusi felmérés szerint ellátottak száma:  26 fő 

ebből helyi lakos 13 fő 

vértesacsai lakos    2fő 

egyéb, nem helyi lakos   11fő 

fennmaradó hely nem helyi lakosnak 0 fő 

 

A 2020. májusi felmérés alapján az alábbiak szerint alakul az óvodába készülő, illetve a 

következő nevelési évre bölcsődében maradó gyermekek aránya:    

 

2020. szeptemberétől óvodába megy 18 fő 

ebből helyi lakos 8 fő 

nem helyi lakos 10 fő 

Bölcsődénkben marad a következő nevelési évre 

helyi lakos 

5 fő 

Bölcsődénkben marad a következő nevelési évre 

nem helyi lakos 

3 fő 

 

Az alábbi diagrammon követhető, hogyan változik hónapról-hónapra a beíratott gyermekek 

száma. A visszaesés a járványügyi helyzetre vezethető vissza.  

 

 
 

 

X. Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

Hivatásunkban a legfőbb értéket az emberi kapcsolatok határozzák meg. Egyik legfontosabb 

alapelvünk a család rendszerszemléletű megközelítése. 
 

kisgyermeknevelő – szülő kapcsolat 

A családi és a bölcsődei nevelés- gondozás összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti 

partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. 

A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek 

fejlődéséről. Ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés - gondozás 

kialakításában, és a családokat is segíti a gyermekek nevelésében. A tájékoztatás mindig 

őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi 

jogait tiszteletben tartó. A kapcsolattartásnak, kölcsönös tájékoztatásnak több formája van:  
 

22
24
26
28
30

Beíratott gyermekek száma felvételi 
könyv alapján
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• beiratkozás előtt személyes beszélgetés, tájékoztatás mellett a szülő rövid betekintést 

nyerhet a bölcsődei életbe, 

• bölcsődekóstolgató, 

• családlátogatás, melynek során megismerkedik a gyermek a kisgyermeknevelővel  

• évente két-három szülői értekezlet,  

• szülőcsoportos beszélgetés – rendszeresen közvetlenül a szülői értekezlet után időzítjük 

• fokozatos beszoktatás lehetősége,  

• családi rendezvények (gyermeknap), 

• hirdetőtáblán információk közlése,  

• családi füzetben további kommunikáció,  

• napi kapcsolattartás a gyermek átvételekor és átadásakor,  

• zárt közösségi csoportban egyéb kötetlen kommunikáció, információ megosztás 

lehetősége 

• felvételkor kérdőiv kitöltése önkéntes alapon „Szülők elvárása a bölcsődei ellátással 

kapcsolatban” 

• távozáskor „szülői elégedettségi kérdőív”  
 

Szülői elvárások a felmérés alapján: 

A kérdőívek alapján megállapítható, hogy elsősorban munkába állás és a közösségre való 

nevelés miatt igénylik az ellátást. Választási lehetőségük más bölcsődék tekintetében nincs.  

Azért választják a legtöbben bölcsődénket, mert sok jót hallottak róla, szívélyes fogadtatásban, 

felvilágosításban volt részük. 

A szülőknek az a legfontosabb, hogy gyermeke értelmileg fejlődjön és a közösségben jól érezze 

magát.   

 

Tárgyi környezet tekintetében szülői elvárás, hogy az eszközök szolgálják a gyermek fejlődését, 

megfelelő eszközök legyenek biztosítva a kézügyesség fejlesztéséhez. 

A legtöbb szülő gyermekük részére elsősorban gondoskodó, anyáskodó típusú 

kisgyermeknevelőt képzel el.  

 

Legfontosabb elvárásuk, hogy gyermekük szobatiszta legyen és tudjon a társakkal közösségben 

élni.  

 

kisgyermeknevelő – gyermek kapcsolat 

• családlátogatás, fokozatos beszoktatás  

• egyéni bánásmód, állandóság, rendszeresség, fokozatosság, biztonság nyújtása  

 
 

munkatársi kapcsolatok 

• nevelési értekezlet minden hónap első keddjén, 

• házi továbbképzések, 

• esetmegbeszéléseken való részvétel, 

• kötelező továbbképzéseken való részvétel,  

 
 

kapcsolat az óvodával 

Mivel közös igazgatású intézmény vagyunk, arra törekszünk, hogy minél több óvodai 

programban részt vegyenek a bölcsődések is. Az intézményvezetővel azon dolgozunk, hogy a 

hasonló témakörben megrendezett programokat egy napra szervezzük, azokat egységesítsük. 

 

A nevelési év során a kisgyermeknevelők az óvodával egyező nevelési elképzeléseket - és 

értékeket közvetítenek, ezzel is megkönnyítve, hogy az óvodába lépés zökkenőmentes legyen. 
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A bölcsődéből óvodába menő gyermekekkel szeretnénk óvodai látogatást tenni a 

kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok segítségével.   

 

Az évközi átadásokat a gyermek személyiség fejlődése szempontjából kerülni érdemes, ajánlott 

a nevelési év végéig a bölcsődében maradni. Az évközi átadás nem is gyakorlat a két intézmény 

között.  
 

kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal 

Az 1997. évi XXXI.tv 17. §-a alapján a bölcsőde gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatot lát el, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében.  

 

Köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 

eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb 

más, súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén. 

 

A bölcsőde rész vesz az észlelő és jelző rendszer munkájában, együttműködése a 

gyermekjóléti szolgálattal két irányú és folyamatos.  

 

Jelzőrendszer módszerei: 

• jelzés a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén, 

• tanácskozásokon, esetmegbeszéléseken való részvétel, 

• éves beszámoló készítése az intézmény gyermekvédelmi tevékenységéről, 

• pedagógiai vélemény készítése a gondozott gyermekről a gyermekjóléti szolgálat 

kérése esetén. 

 

Bölcsődénk a 2019-2020-as nevelési évben 1 védelembe vett gyermek napközbeni ellátását 

biztosította. A védelembe vétel megszűnt 2020.februárjában határozat alapján.   

 

Amennyiben védelembe vett gyermeket látunk el, az esetmenedzserekkel folyamatosan 

együttműködünk. A 2019-2020-as nevelési évben két alkalommal vettünk részt 

esetmegbeszélésen. Bölcsődénk gyermekvédelmi felelőse: Szabó Anita 

 

XI. Ellenőrzések   
 

A szakmai ellenőrzéseket a szakmai vezető folyamatosan végezi.  

Ellenőrzést igénylő dokumentációk: csoportnapló, fejlődési napló vezetése, gondozási napok 

nyilvántartása, egészségügyi törzskönyv naprakész vezetése, családi füzet ellenőrzése, 

egészségügyi státusz vizsgálat elvégzése, évszaknak megfelelő napirend kidolgozása és 

alkalmazása. Az esetlegesen feltárt hiányosságok pótlásra kerültek. 

 

Hatósági ellenőrzés a működésünk óta a bölcsődében nem történt. 

 

XII. Ünnepek 
 
 

Nagyon fontos feladat a bölcsőde életében is a hagyományok, népszokások megismertetése, a 

múlt értékeinek megőrzése, az ünnepek beépítése a mindennapokba. Ünnepek alkalmával a 

csoportszobák díszítésével, kisebb ajándékok készítésével, a családias hangulat 

megteremtésével járulunk hozzá, hogy bölcsődés gyermekeink jól érezték magukat 

intézményünkben. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a hagyományos ünnepekre gondoljunk, 

hanem a gyermeket is köszöntsük születésnapjuk alkalmából.  
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A 2019-2020-as munkatervünk alapján az alábbi ünnepekkel színesítettük és színesítjük a 

hétköznapokat:  

 

- Márton napi lámpás felvonulás - a bölcsődés gyermekek és szülők bekapcsolódtak az 

óvoda által szervezett eseménybe.  

- Mikulás ünnep - Mikulás érkezése és ajándékozás. A gyermekek számára a várakozás 

öröme, a Mikulás puttonyából előkerülő ajándékcsomag a legnagyobb  örömforrás a 

gyermekek számára.  

- Adventi készülődés, hangolódás az ünnepre – közös családi délután keretén belül.  

- Karácsonyi ünnepség – az ünnep előtt néhány nappal felállítjuk a karácsonyfát. Az 

utolsó munkanap a fenyőfa alá kerülnek a csoportoknak beszerzett játékok, fejlesztő 

eszközök. A játékok biztosítása az intézmény saját költségvetési forrásából tevődik 

össze.  

- Farsang - a tél elüldözése. A farsangi mulatság 2020.február 11-én valósult meg. 

Nemzeti ünnepünk alkalmából zászlókat, kokárdákat készítettünk a gyermekekkel. A 

húsvét alkalmából élő nyulat hoztunk, állatsimogatás céljából. Ezen a napon, 

2019.április 18-án kis ajándékkal kedveskedtünk a gyermekeinknek. A farsangolás a 

gyermekek számára egy vidám, táncos, jelmezes délelőttel teljesedik ki. 

 

Az alábbi programok elmaradtak vagy a munkatervhez képest megváltoztak a járványügyi 

helyzet miatt:  

 

- Március 15. – elmaradt. (A nemzeti ünnep keretén belül huszárokat, zászlókat festünk, 

ragasztunk.) 

- Húsvét – elmaradt. (Nyuszi tojás keresés a játszókertben, igazi nyuszi érkezése, 

simogatása. Csokoládé tojás törése közösen az óvodásokkal.) 

- Anyák napja – Egyénileg köszöntöttük az édesanyákat a gyermekek által készített 

munkákkal, kis verssel.    

- Gyermeknap – Zárt program keretén belül akadályversenyt, zsákbamacskát, kreatív 

foglalkozást szerveztünk a hónap utolsó munkanapján. (Eredeti terv meghiúsult: 

Érdekképviseleti fórum tagok segítségével a program megszervezése. Játékok, kreatív 

foglalkozások, akadályverseny, zsákbamacska, enni-innivaló biztosítása a családi 

délutánon.)  

 

- Születésnap – minden gyermeket felköszöntünk születése napján, e jeles napon kis 

ajándékkal kedveskedünk az ünnepeltnek.  

- Évzáró, ballagás – a nevelési év ünneplése, búcsú az óvodába induló gyermekektől. 

Tarisznya, ünnepi ebéd biztosítása. 

 

XIII. ÖSSZEGZÉS  

 

A 2019.január 21-én nyílt bölcsődénket egyre többen veszik igénybe. Külső lakóhellyel 

rendelkezők már nem is tudják igénybe venni az ellátást, számukra a külső férőhelyek beteltek. 

Fentiek miatt várólisták alakultak ki. A helyi lakosú gyermekek részére szabad férőhelyek 

vannak. A szülők megelégedettséggel nyilatkoznak a szolgáltatás nyújtásáról, több érdeklődő 

szülő ajánlásra érkezik hozzánk.   

 

Az Alapprogramra épített helyi szakmai programunkhoz és éves munkatervünkhöz igazodva 

valósítjuk meg mindennapjainkat, kitűzött programjainkat.  
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A munkakörhöz kötött továbbképzésre - melyet az első két évben minden szakképzett 

kisgyermeknevelőnek kötelező teljesítenie,- sikerült a dolgozóknak jelentkezni.   

 

A gyerekek szívesen járnak a bölcsődébe, a szülők elégedettek a szolgáltatás nyújtásával.  

 

Igyekszünk a szakmai elvárásoknak megfelelni. A módszertani útmutatókhoz igazodva, saját 

belső szabályzatokat felállítva és alkalmazva egységesen dolgozunk a csoportokban. Fontos 

szempont, hogy a munkatársak jól érezzék magukat, biztonsággal, magabiztosan dolgozzanak, 

örömmel végezzék feladataikat, motiváltak legyenek. A jó csapatmunka megteremtésével, a 

kommunikációval és odafigyeléssel igyekszünk a jövőben is a színvonalas minőséget 

megtartani és folyamatosan fejlődni.   

 

2020.június 30. 

 

 

 

 

 

         Kovács Beatrix 

         szakmai vezető                                                                                           








