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Az intézmény általános adatai 
 
Az intézmény székhelye, neve, címe: Kiserdei Bölcsőde, 9225 Dunakiliti Kossuth Lajos u.94. 
 
Intézményvezető:  Neuburger-Czimmermann Zsuzsanna 
         tel: +3620/6668181  
         email: bolcsode@dunakiliti.hu 
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Az intézmény telefonszáma:     +3620/6668182 
 
Az alapító okirat szerint ellátandó feladat: 
 
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,  
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Működési alapelvek 

 
Bölcsődénk a mindenkori hatályos jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti-, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működési feltételeiről, a Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos 

Alapprogramja alapján végezzük. 

 

A bölcsődei nevelés alapelvei: 

- A család rendszerszemléletű megközelítése 

- A koragyermekkori intervenció szemléletének 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 

 

Ellátandó tevékenység 

- Az érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakítása a kisgyermekekkel 

- A környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kultúr higiénés szokások és viselkedési 

szabályok megtanulásának segítése 

- A személyiség kibontakoztatásának és az önállósulás fejlődésének támogatása 

- Az önálló aktív tevékenység támogatása 

- Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti meg-

előzése, a gyermek támogatása a beszoktatással járó elszakadási folyamat feldolgozásá-

ban 

- Egészséges, korszerű táplálkozás biztosítása 

- Továbbképzési feladatok ellátása 
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Személyi feltételek, továbbképzés 

 
Engedélyezett dolgozói létszám: 7 fő, ebből 

- 1 fő intézményvezető, 

- 4 fő  kisgyermeknevelő,  

- 2 fő bölcsődei dajka 

 

A munkaidő beosztása a 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. 7. §. (I) bekezdése szerint a történik. 
 
- 1 fő kisgyermeknevelő: 5.30-12.30 óráig, 

- 1 fő kisgyermeknevelő : 7.00-14.00 óráig, 

- 1 fő kisgyermeknevelő : 8.00-15.00 óráig, 

- 1 fő kisgyermeknevelő : 9.30-16.30 óráig, 

- dajkák 5.30-13.30-ig és 9-17-ig, váltott műszakban dolgoznak.  

 

Az önkormányzatnak köszönhetően 2021. január 1-től összesen 7-en dolgozunk az intézményben. 

Április 1-től egy személycserére került sor. 2021. április 26-tól Donkó Anikó kisgyermeknevelő, 

segíti a bölcsőde munkáját teljes munkaidőben.  

- Éves jelzőrendszeri konferencia 2021. február 22. 

2021. április 15-ig jelentkeztettem a gyakornok besorolású kisgyermeknevelőt a 2022. évi 

pedagógusminősítési eljárásra, amelyre a 2021. június 30-ai elbírálás során be is került.  

A bölcsődei dajka tanfolyamot 2021. június 21. és 2021. július 15. között az illetékes kolléganők 

elvégezték, majd július 20-án és augusztus 16-án sikeres vizsgát tettek.  

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

személyek vezetőképzéséről alapján, a munkaszerződésben is elvárt szociális vezetőképzést 

elvégeztem, 2021. június 25-én a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképzés mester szakán az 

alapozó képzésen sikeres vizsgát tettem. 

A következő év tervei között szerepel a gyakornok beosztású kolléganő minősítése, valamint az 

április 26-án felvett kolléganő csecsemő és kisgyermeknevelő BA diplomájának megszerzése, 

valamint jómagam jelentkeztetése a pedagógusminősítési eljárásra.  

 

Férőhelyek 

Bölcsődénkben 2 gyermekcsoportban gondozzuk a gyermekeket 24 engedélyezett férőhelyen. 

2021. év során összesen 20  gyermeket láttunk el, akik közül egy gyermeket még a beszoktatás ideje 
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alatt ki is írattak. A nevelési év végével augusztus 31-el 6 gyermeket vittek át a helyi óvodába.  

2021 tavaszán több előzetes jelentkező is visszamondta, ami a vírusos helyzettel hozható kapcsolatba. 
Év közben is volt még pótjelentkező, minden gyermeket fel tudtunk venni, aki jelentkezett. 
 
A havonta elkészített statisztikai adatok alapján a feltöltöttségi adatok a következőképpen alakultak: 
 
01.hó  43,33   % 
02.hó  50,625 % 
03.hó  61,11   % 
04.hó  58,75   % 
05.hó  66,66   % 
06.hó  68,18   % 
07. hó 70,83   % 
08. hó 75,694 % 
 

A 2021-es nyitó évünket a pandémia határozta meg. A kiszámíthatatlanság sok kihívást jelen-

tett a bölcsődei ellátásban dolgozó szakemberek és a bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő családok 

számára is. 2021. március 11-én a Magyar Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd a Miniszter-

elnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter kiadta az INTÉZKEDÉSI TERV JÁRVÁNY-

ÜGYI SZEMPONTBÓL A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSBAN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND-

RŐL. Alkalmazkodva a helyzethez, alakítottunk ki minden rendszert, ami szükséges volt a védekezés 

miatt. Kezdettől fogva a szülők csak a beszoktatás első két napján jöhettek be az épületbe, valamint 

a beszoktatás is időben eltoltan lett megoldva, egyszerre csoportonként két-két szülő és gyermeke 

tartózkodhatott az intézményben, ezzel is minimalizálva az érintkezések számát.  Sajnos a családlá-

togatásokat a módszertani javaslat alapján továbbra sem tudtuk teljesíteni, a szülőkkel való beszélge-

tés alapján dokumentáltuk a szükséges adatokat.  

Reggelenként vagy az egyik dajka, vagy az egyik kisgyermeknevelő fogadja a főbejáratnál a 

reggel érkező gyermekeket és testhőmérés után bekíséri a csoportba őket. A bölcsődében naponta 

több alkalommal történik fertőtlenítő felmosás, naponta több alkalommal a dajkák lefertőtlenítik a 

kilincseket, a szokásosnál sűrűbben történik a mosható játékok, a polcok, tisztítható felületek fertőt-

lenítése.  

Minden nap a dolgozók munkába lépés előtt testhőmérsékletet ellenőriznek. Rendszeresen 

hétvége után egy, a Magyar Bölcsődék Egyesülete ajánlásával elkészült egészségügyi nyilatkozatot 

töltenek ki  a szülők gyermekükre vonatkoztatva. 

A járvány nagy mértékben meghatározza a következő, 2021/2022-es nevelési év létszámának 

alakulását. Jóval kevesebb gyermek iratkozott be a bölcsődébe, mint akik korábban jelezték, mivel 

bizonytalanná vált sok szülő munkába állása és a járványhelyzet miatt is sokan döntöttek úgy, hogy 

gyermeküket inkább otthon nevelik-gondozzák a pandémia idején. Minden jelentkező gyermeket fel 
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tudtunk venni. Intézményünkben folyamatos a beiratkozás, és egyre növekszik az érdeklődők száma 

is, így a nyári időszakban is nyertek felvételt bölcsődénkbe. A tervezett szülőcsoportos 

megbeszélések, családi nap elmaradt. Csoporton belül természetesen minden ünnepet megtartottunk.  

A szülők naprakész információkat kaptak a napi személyes kapcsolat, illetve e-mailben, vagy 

üzenőfüzeten keresztül, minden fontos információ, ami egyébként a hirdetőtáblán jelent volna meg 

ezeken a felületeken került átadásra. A gyermekek munkáiról készült képeket – amik eredetileg az 

átadóban a táblára kerülnének és a szülők ott mindig megtekinthetnék – a bejárati ajtóra kerültek, 

hogy a szülők láthassák gyermekük alkotásait. 

A kisgyermeknevelők továbbképzésére az 1993. évi III. törvény 92/D. § illetve a 

9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelete az irányadók. Ezen rendelet értelmében a nyilvántartásba vett, 

szakképzett dolgozóknak meghatározott számú kredit pontot kell gyűjtenie a képzési ciklus alatt. A 

jelenlegi képzési ciklus 2018-2022 júniusig tart, amely ciklusban a 4 főből 2 teljesítette képzési 

kötelezettségét a ciklus végéig.  

 

Tárgyi feltételek 

 
A bölcsőde környezetét, helyi adottságait tekintve ideális ahhoz, hogy a gyermekek nyugodt 

körülmények között egészségesen fejlődjenek, de bölcsődénk is rendszeres, folyamatos  karbantartást 

igényel. A csoportszobák berendezése megfelelő, új, fejlődést, fejlesztést elősegítő eszközeink, 

játékaink vannak.   

Fontos szempont az eszközöknél: a tartósság, a használhatóság, a megfelelő mennyiség, és a 

balesetmentesség. Valamennyi dolgozó feladatának tartom meglévő értékeink, eszközeink védelmét 

és megbecsülését. Természetesen a gyerekeket is erre kell nevelnünk, szoktatnunk. Könyvtárunk 

hiányos, kevés a mondókás, a verses könyv és a leporelló illetve a korosztálynak megfelelő 

mesekönyv. 

A nyitásnál még néhány eszköz beszerzésére év közben is szükség volt, melyet a költségvetési 

keretből fedeztünk.  

Csoportszobáink dekoratívak, a kisgyermeknevelők mindent megtesznek azért, hogy a 

csoportszobák az évszaknak, eseményeknek megfelelően dekorálva legyenek. 

Tárgyi feltételeink nagyon jók, minden csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő értelmi képességet fejlesztő játékok, építő- és konstruáló játékok, 

szerepjátékok eszközei, gyermekbútorai és a vizuális nevelés eszközei. Az otthonosság érzését 

ezekben a helyiségekben harmonikusan összeválogatott textíliák segítik.  

A továbbiakban amikre még szüksége lesz az intézménynek, különböző babák (néger, fiú), 

játszószőnyeg az udvarra is, kis műanyag kinti asztalok. Illetve a már fent említett bölcsődei 
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korosztálynak megfelelő leporellók, mesés könyvek, mert a jelenlegi könyvek inkább a már nagyobb 

óvodás korosztálynak valók, ugyanígy a diafilmek is.  

A rövid időszak alatt is voltak tárgyi eszközök, amelyeket selejtezni kellett, így például az 

étkezéshez használt tányérok, bögrék, illetve az ételmintás üvegek. Ezek pótlását, illetve cseréjét a 

következő évi költségvetésbe szeretném betervezni.  

A nyári időszak alatt sokszor napi szinten kellett öntözni, amelyhez szintén szükséges volt 

eszközöket beszerezni (slagg, öntözőfej) a költségvetésben a vízdíjszámlán meg is látszódik. 

Augusztus 2-án megtörtént egy locsolóóra felszerelése, amely reményeim szerint akár egy hónap alatt 

vissza is hozza az árát, mert sajnos az eddigi számla legnagyobb részét a csatornadíj tette ki.  

Amennyiben lesz rá mód és lehetőség, a következő költségvetésben mindenképpen szeretném, 

ha az intézményben sikerülne a riasztó rendszer kiépítése, az adat-, irat- és vagyonvédelem 

szempontjából számomra ez megnyugató lenne, akár a természeti károk, vagy a vagyoni értékekben 

történt károk miatt is. Amennyiben pedig lenne rá mód és lehetőség, mivel a kiépítés megvan, 

szeretném majd a közeljövőben, pláne, ha ennyire forró nyarak lesznek, a klíma berendezést is 

beszereltetni. Illetve szeptember 8-án részt vehettünk a Regionális Értekezleten Szombathelyen az  

intézményvezető-helyettessel, ahol elmondták,  hogy a jelenlegi papír alapú dokumentációról 

szeretnének áttérni az elektronikus dokumentációra, amelyhez minden bölcsődei csoportban is 

szükségeltetik egy laptop a vezetői számítógépen kívül. 

Az idei évben az 582/2020. (XII. 15.) Kormányrendelet alapján a busszal járó kolléganők 

ingyen utazhattak, így az ő közlekedési költségtérítésükre félretett összeget szeretném a képviselő 

testület engedélyével átcsoportosítani, és a maradvány összegből a második csoportszobához 

szükséges laptopot beszerezni.  

Ellenőrzések 

 

2021. augusztus 31-ig szakhatósági ellenőrzés nem történt intézményünkben.  

A média részéről a Mosonmagyaróvári Televízió (2021.január 22.), az országos M1 televízió  (2021. 

június 18.) és a Kisalföld napilapban (2021. január jelent meg intézményünk).  

 

Bölcsődei szünetek 

Nyári szünet 

15/1998 (IV. 30) Nm rend 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 idő-

tartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg. 

Bölcsődénkben augusztus közepén, 2 héten át van a nyári zárás. 2021. augusztus 9. - 2021. augusztus 



8 
 

19-ig.  

Gondozás-nevelés nélküli munkanap (15/1998. NM. rend. 43§ (1) A bölcsődében április 21-e, 

vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap 

minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.  

2021-ben nem tudtuk megvalósítani a járványügyi helyzet miatt, így aznap is nyitva tartottunk az 

akkori teljes létszámmal (14 gyermek) működött az intézmény. 

Téli szünet 

Indoka a karácsonyi ünnepek miatti nagyobb mértékű szülői szabadságolás. 2021-ban december 23-

31.-én szeretnénk zárva tartani.  

Szakmai munka 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek 

életkorának megfelelő nappali felügyeletét, nevelését, gondozását, foglalkoztatását és étkeztetését 

kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, 

munkaerő piaci részvételét elősegítő programban, képzésben való részvételük, igazolt betegségük 

vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

Bölcsődénkben az egyik legfontosabb feladat a gyermekközpontú, szeretetteljes bölcsődei 

légkör kialakítása, gyermek centrikus egyéni bánásmód, mely által a kisgyermekek biztonságban, jól 

érzik magukat. 

A bölcsődei kisgyermeknevelők szerepe, feladata rendkívül fontos. Lényeges, hogy 

képzettségükön túlmenően olyan személyiséggel rendelkezzenek, melyekkel a bölcsődei nevelés 

feladatait meg tudják valósítani. 

Bölcsődénkben a Bölcsődei nevelés-gondozás alapprogramja szerinti "saját 

kisgyermeknevelő”-rendszer elvén dolgozunk. A csoport gyermekeinek egyik része tartozik egy 

kisgyermeknevelőhöz. A nevelés-gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti 

a feljegyzéseket, fejlődési naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat. A „saját 

kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama 

alatt ő a kisgyermeknevelője. Ennek a rendszernek köszönhetően több figyelem jut a gyermekekre, 

állandóságot, biztonságot ad számukra. 

Bölcsődénk életében alapvető szempont, hogy a kisgyermek számára élményt nyújtó, 

részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen minden nap. Valamennyi tevékenység, 

élethelyzet alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód érvényesítése, a gyermek pozitív 

önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítése. 
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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 működik, amelyek segítik a családi nevelés 

elsődlegességének tiszteletét.  

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

körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós 

tevékenységet folytasson. 

Mindennapjainkat átszövi a tanulás, gondozás, játék, mozgás, mondóka-ének, vers-mese, 

alkotó tevékenységek, amik segítik a hagyományok őrzését, ünnepekre zöld jeles napokra való 

ráhangolódást is. Intézményünk szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként magas 

színvonalon nyújtott nevelő-gondozó tevékenységével hozzájárul a családok életminőségének 

javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.  

A játékot a gyermek elsődleges tevékenységi formájának tekinthetjük, ezért biztosítjuk, hogy 

megismerje a körülötte lévő világot és kipróbálja, gyakorolja, kiélje és feldolgozza az őt ért 

élményeket. 

Elengedhetetlen a nyugodt körülmények biztosítása, mert csak az a kisgyermek tud önfeledten 

játszani, akinek alapvető testi szükségleteit kielégítették, aki biztonságban érzi magát, akit meghitt jó 

kapcsolat fűz a kisgyermeknevelőjéhez. 

2021-ban 1 olyan gyermek járt bölcsődénkbe, akinél felmerült, hogy valamilyen 

gyógypedagógiai probléma miatt más ütemben fejlődik társaiknál. Őt a szülei a kisgyermeknevelője 

tanácsára elvitték vizsgálatra a Pedagógiai Szakszolgálathoz, melyről a szakvélemény másolatát az 

intézmény is megkapta.  

4 hetente (szükség szerint gyakrabban) nevelési értekezletet tartok, amikor megbeszéljük az 

aktuális problémákat, gyermekek fejlődésének ütemét, esetleges új jogszabályi változásokat, amik 

érintik a kisgyermeknevelőket is. A bölcsőde dolgozóinak biztonságot ad az információ áramlása, és 

egy adott problémán való együtt gondolkodás lehetősége. 
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Nevelési év megszervezése 

Csoportlétszám, csoportbeosztás 

Felvételt nyert gyerekek száma:   20 fő (10 fiú, 10 lány) 

Kiiratott gyermekek száma:  1 fő (nem magyar állampolgárságú kisfiú, 3 nap után 

családi okokra hivatkozva  kiiratták) 

 6 fő (szeptember 1-től óvodába ment) 

A csoportok kialakítása: 

– Süni csoport      8  fő 

– Mókus csoport    12  fő  

Csoportbeosztás: 

Süni csoport:  Kisgyermeknevelők:   Szeitz Róbertné 

        Dertyina Zsuzsanna 

                                Bölcsődei dajka:      Gavajda Rita 

Mókus csoport:  Kisgyermeknevelők  Gráczol Enikő (2021. március 31-ig) 

       Hajas Edina 

       Donkó Anikó (2021. április 26-tól) 

   Bölcsődei dajka:      Szokoli Bettina 

 

Csoportokon belüli munka    
Gyermekcsoportunk kialakítása életkor és nem szerint heterogén módon történik. Így külön 

tudtunk foglalkozni, a nagyobb szeptembertől óvodába menő gyerekekkel, akik több kreativitást, 

manuális foglalkozást, illetve a kicsi 1-2 éves korosztállyal, akik pedig több gondoskodást igényelnek.  

Bölcsődei nevelőmunkánk a „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” módszertani levél 

alapján történik, szakmai programunk alapján. Figyelembe vesszük a szülői igényeket, helyi 

sajátosságainkat, tapasztalatainkat.  

Az év eleje a várakozás, beszoktatás időszaka volt, mind a gyermekek, mind a felnőttek részéről. 

A gyermekek azért várták, mert végre bölcsisekké válnak, az őket váró felnőttek pedig azért, hogy 

megismerhessék a bölcsiseket, majd átadják nekik mindazt a szeretetet és tudást, amitől majd okos 

óvodásokká válhatnak. 

A beszoktatás előtt decemberben szülői értekezletet tartottunk, ahol a szülők az induló intézmény 
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dolgozóival ismerkedhettek meg és a nyitáshoz szükséges felszerelésekről, tudni valókról kaptak 

tájékoztatást.      

A járványügyi helyzetre való tekintettel családlátogatásra nem volt lehetőség, így a gyermekek 

gyermek magzati életéről, születéséről, cseperedéséről a beszoktatás során szereztek a 

kisgyermeknevelők információt. Intézményünk elsődleges célja volt, a bölcsőde megismerése, az őt 

körülvevő kisgyermeknevelők - illetve dajka nénik megismerése, valamint a bölcsődében működő 

szokásrendszer, napirend kialakulása, amely a legfontosabb tényező, melytől a gyermek biztonságban 

érzi magát a bölcsődében. 

A szokásrendszer kialakítása fokozatosan és folyamatosan alakult. 

 A csoportban életkoruknak megfelelő játékok vannak. Hol helyet kap a babakonyha, 

babaággyal. A legóhoz, az autózáshoz és az építéshez is adott a hely és az eszköz. Az asztalok 

közelében sokfajta fejlesztőjáték sorakozik a polcokon. Ceruzák, papírok, kirakók és még 

sorolhatnám.  A csoportban minden játéknak megismerték a szabályát, s megismerték a helyét. 

Játékidőben, az eszközökön kívül, tanulgatnak és mostanra már elértük, hogy tudnak is 

egymással játszani. Megismerték, hogy a bölcsődében minden játék közös, egymással meg kell 

osztozniuk rajta, ez leginkább az új, és egyke gyerekeknél jelentkezik megoldandó feladatként. 

Tízórai előtt a játékok a helyükre kerülnek. Sajnos a legtöbb esetben ugyanazok a gyermekek és 

felnőttek kezének szorgalmától. Ebben még fejlődniük kell a gyermekeknek, sajnos a játékokra sem 

tudtak kellően vigyázni, s azokat sem tették szívesen a helyére. 

Bölcsődébe kerülésükkor megismerték jelüket, melynek segítségével, megtalálják 

törölközőjüket, valamint ivópoharukat, fésűjüket. Étkezések alatt, az asztalnál is mindenkinek meg 

van az állandó helye.  

A mesék, az évszaknak, ismereteinknek, ünnepeinknek megfelelően változatosak. 

Környezetünk megismerését beszélgetésekkel, verseléssel alapoztuk meg. Így megismertük a 

gyümölcsöket, zöldségeket, állatokat. 

A foglalkozások közül a mesélés, éneklés nem maradhatott ki egy nap sem. Társasjáték, illetve 

a manuális munka segítségével a színeket is elsajátítják. Énekes játékokat sokszor játszottunk, 

zenehallgatáskor az éneklésen kívül használunk furulyát, hangszereket is. 

Meglepetést hozott a nyuszi is, és a megszokott tevékenységeinken kívül, az év során nagyon 

sok lehetőség adódik, hogy minél több élményt biztosítsunk a gyermekeknek. 

A gyermekek születésnapját, közös dallal, játékkal ünnepeljük meg, minden gyermek már 

nagyon várja, hogy megkapja a születésnapi ajándékát, ami az idei évben filcből készített a saját 

bölcsődei jelpárna volt. 

Tevékenységeink során a főszerepet elsősorban a játék kapta. Figyelünk arra, hogy a 

szabadidő tevékenységeit valóban spontán válasszák meg, ha tanácstalanok esetleg ötleteket adunk 
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nekik. 

Napirendünkben érvényesül a folyamatosság és rugalmasság. 

A gyermek én-tudata kialakulásának érdekében az érkezőket külön nevük szerint üdvözöljük, 

meghallgatjuk a bölcsődén kívül szerzett élményeiket, amit közösen megbeszélünk. Kiemeljük az 

egyéni tulajdonságaikat, sajátosságaikat. A közösségi szokásokat a bölcsődébe lépéstől próbáljuk 

elfogadtatni a gyerekekkel. 

A csoport életét, napirend és hetirend szabályozza. 

A nevelés tervezését a csoportnaplóba rögzítjük és értékeljük. Minden gyermek mozgás- és 

személyiségfejlődéséről feljegyzést készítünk (fejlődésinapló), amiben lemaradást észlelünk, azt 

próbáljuk fejleszteni. Ehhez fontos a testi állapot fejlettsége. Figyelemmel követtük súlyukat, 

magasságukat, testarányaikat. Fejlesztettük fizikai állóképességüket, mozgáskoordinációjukat, 

összerendezettségüket, finommozgásukat, térbeli tájékozódásukat, irányok megkülönböztetését. 

A bölcsőde kapcsolata a szülőkkel kiegyensúlyozott, rendszeres, napi szintű, a problémákat 

megbeszéljük és a család tapasztalataira, információira építünk 1-1 gyerek esetében. A szülőkkel napi 

kapcsolatban vagyunk. Bölcsődei nevelőmunkánk a családi nevelésre épül, a szülőknek biztosan kell 

tudniuk azt, hogy mi velük együtt, az ők egyetértésével neveljük gyermekeiket. Csak ezen az alapon 

képzelhető el a biztonságos, vidám, légkör kialakítása a bölcsődében. 

A minőségi munka javítása érdekében mindig készen állunk az ön-és továbbképzésekre, 

szakmai megújulásra. Ennek keretein belül, 2021. április 21-ére szakmai továbbképzést terveztünk, 

de sajnos a járványügyi helyzet miatt erre sem került sor, így aznap valamennyi beiratott gyermek 

(14 fő) jelenlétével  működött a bölcsődei ellátás.  

Az Önkormányzat jól átlátható, kiegyensúlyozott, színvonalas működést biztosít éves 

költségvetésünkben, az alapfeladatok ellátásához, dologi kiadásainkra, felújításainkra, 

fejlesztéseinkre. 

 

Étkeztetés 

Bölcsődénk intézményi gyermekétkeztetést biztosít a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek részére:  az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést valamint tízórai 

és uzsonna formájában két kisétkezést. 

Az étlapot  élelmezésvezető állítja össze figyelve a gyermekek életkorának megfelelő 

tápanyagbevitelre a változatosságot is figyelembe véve. 

Minden hétfőn kifüggesztésre kerül a heti étlap mivel most a szülők nem jönnek be az 

intézménybe, ezért a bejárati ajtón, hogy a szülők megtekinthessék. 
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A Gyvt. 21/B § (1) bekezdése alapján intézményünkben a gyermekétkeztetést ingyenesen 

biztosítjuk ha: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek 

b) tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, melyben tartósan beteg, vagy fo-

gyatékos gyermeket nevelnek 

c) olyan családban él, amelyben három, vagy több gyermeket nevelnek 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munka-

vállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át 

e) nevelésbe vették 

 

Az ingyenesen étkezők aránya 2021. augusztus 31-ig 20 %-os volt. Ebből 50 %-os arányban a 

szülők nyilatkoztak úgy, hogy jövedelmük a Gyvt.21/B § (1) bekezdése alapján meghatározott 

összeget nem haladja meg. 

 

Az étlap idényszerű, mennyiségében és minőségében igazodik a korszerű táplálkozási igényekhez 

különös tekintettel a 37/2014. EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokra. Konyhánk a HACCP rendszer szerint működik.  

A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján a Közétkeztető köteles 

b) *  bölcsődei, mini bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi két fő- 

és két kisétkezéssel.  

Módszertani előírás alapján a bölcsődés korosztály egy fogásos ebédet kellene, hogy kapjon. A 

konyhával egyeztettem 2021. január 4-én, és elmondták, hogy a leves benne van az árban, és ahogy 

néztem nagyjából az óvodai étkezés valósul meg nálunk is. Ami probléma a rendelet alapján a 

változatossági mutató, valamint a mennyiség. Pl. 4 db cordon blue 16 gyermeknek, amit a konyhán 

jeleztem is, és a válasz az volt, hogy kockázzuk fel, viszont így volt olyan gyermek, aki a ténylegesen 

befizetett étkezéséért nem ugyanazt kapta, mint a másik gyermek, valamint az OÉTI és a fent említett 

rendeletben előírtakat sem tudtuk így teljesíteni 30-40 g hús; a másik példa, amikor a második vadas 

szósz volt, és a köret a zsemlegombóc, gyermekenként fél zsemlegombóc jutott. 2021. szeptember 

10-én beszéltem az Egyetem konyhájával, jeleztem is ezeket a problémákat, valamint azt, hogy a 

Bölcsődék Egyesülete hamarosan kiad egy a korszerű táplálkozásról szóló kifejezetten bölcsődei 

útmutatót külön csecsemő és külön 3 év alattiak számára, amelyben étlapok is lesznek, és ezt 

mindképpen továbbítom nekik is. Köszönettel elfogadták.   
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Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (XII. 18.)  önkormányzati 

rendelete az intézményi közétkeztetés díjairól szóló 8/2020. (VI.26.) önkormányzati 

rendeletmódosításáról értelmében a Képviselő-testület a Kiserdei  Bölcsődében  intézményi térítési 

díj összegét a gondozás esetében 0.-Ft-ban határozta meg, az étkeztetésért fizetendő díjat pedig 

420+áfa Ft/napban.  

A kiszámlázott étkezési díjak befizetését havi szinten a Pénzügyi Osztály segítségével ellenőriztük, 

és tudtommal meg is érkeztek.  

Gyermekvédelmi munka 

 

Az 1997 évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról meghatározza a 

jelzőrendszer tagjait, kötelező együttműködésüket, és feladataikat. 

A bölcsőde az észlelő és jelző rendszer része, és részt vesz a gyermekjóléti szolgálat észlelő és 

jelzőrendszeri megbeszélésein. Az intézményt a bölcsődevezető képviseli, aki tájékoztatja a 

gyermekjóléti szolgálatot a problémás helyzetekről, és javaslataival segíti a jelzőrendszer munkáját. 

2021. évben a bölcsődénkbe járó gyermekeket érintő esetmegbeszélésről, esetkonferenciáról nem 

tudunk.   

A gyermekvédelmi törvényben előírt jelzőrendszer megfelelő működése érdekében, jelzőrendszeri 

tagként mind a gyermekorvosokkal, mind a védőnőkkel és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal 

állandó kapcsolatban állunk. Részt vettünk a februárban megrendezésre kerülő éves jelzőrendszeri 

konferencián és kapcsolatban vagyunk a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. 

Záró gondolatok 

 
Mindig arra törekszem hogy a rám bízott intézményt törvényes keretek között minél gazdaságosabban 

zavartalanul tudjam működtetni. A rám bízott gyerekek biztonságban, jó környezetben tölthessék el 

mindennapjaikat, a szülők elégedettek legyenek mind a környezettel, mind az intézményünkben folyó 

nevelési- és gondozási munkával, a munkatársaim szívesen jöjjenek dolgozni és érezzék, hogy a jól 

végzett munka elismerése sem marad el. 

Bízom benne, hogy a következő nevelési évben már folyamatosan lesz annyi gyermekünk, hogy az 

intézménybe beiratott gyermekek száma a maximális 24 fő legyen. 

Figyelmüket megköszönve, kérem beszámolóm elfogadását! 
  

Dunakiliti, 2021. 09. 14.  

                             Neuburger-Czimmermann Zsuzsanna 


