„…tudod-e,hogy a kezdet a legfontosabb, általában is ,de különösen a fiatal és zsenge
lényeknél? Hiszen a leginkább ilyenkor lehet őket formálni,s ilyenkor vésődik beléjük
az a forma,melyet bennük kialakítani akarunk…..”
(Platón)

Beszámoló
Vasadi Bölcsőde 2017-2018.
Gondozási-Nevelési Tevékenységéről

Készítette: Vörös Gábor Zoltánné
mb. intézményvezető

Bevezetés

A bölcsőde az önkormányzat által fenntartott intézmény tekintetében alapító okirattal rendelkező
intézmény és mind szervezeti, mind szakmai önállósággal rendelkezik.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 42. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelésének biztosítása

Bölcsődei ellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését
kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt
elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások
időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel.
Az Intézmény neve: Vasadi Bölcsőde
Székhelye, telephelye: 2211. Vasad Bem u 92.
Engedélyezett férőhelyszám: 36 fő
Befogadott férőhelyszám: 32 fő (állami normatíva lehívásánál figyelembe vehető létszám)

Működési területe: Vasad és vonzáskörzete
Önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Vasad község Önkormányzata látja
el.
Működés rendje:
A bölcsődei felvétel rendje
A gyermekek felvételéről a bölcsődevezető dönt az alábbiak figyelembevételével:
Bölcsődébe a gyermek 20 hete korától három éves koráig, illetve annak az évnek a december 31éig vehető fel amelyben a harmadik évét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de
testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai
jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek
negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

A gyermekek védelméről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 43.§ (3)
bekezdése értelmében a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni,
ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon
belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket
a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
a védelembe vett gyermeket.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
a területi védőnő
a házi gyermekorvos, vagy háziorvos
a szociális illetve családgondozó
a gyermekjóléti szolgálat
a gyámhivatal
A felvételhez szükséges iratokat a Felvételi Szabályzat tartalmazza.
A bölcsődei felvételről a szülőt írásban értesíti az intézményvezetője.
Az ellátás megszűnése (1997.évi XXXI.tv. 37/A. §.)
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 gyermeket.

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 felvétel egész évben folyamatos, ha a férőhelyszám ezt lehetővé teszi .
A bölcsődei jelentkezés
történt.

tárgy év

május hónapban, az óvodai beiratkozással párhuzamosan

A jelentkezők száma meghaladta a 36 főt. Ebből a 36 főből 4 fő volt, aki csak nyilatkozott arról,
hogy hamarosan munkába fog állni,illetve munkaviszonya folyamatos. Ahogy közeledett a
szeptember ,néhányan elálltak a bölcsőde igénylésétől,de az Ő helyükre azonnal tudtam új
jelentkezőt tenni. Ezáltal október közepére ismét teltházzal üzemel az intézmény.
Ezek után a jelentkezők számát és a korcsoport szerinti megosztást figyelembe véve a
kisgyermeknevelőkkel együtt elkészítettük a beszoktatás (a bölcsődébe kerülés) ütemtervét.
A bölcsőde nyitva tartása, szünetek
A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.
Alapellátás
A bölcsőde nyitvatartási rendjét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó
gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését.
A napos bölcsőde reggel 600-tól – 1730 óráig, napi 11,5 órában tart nyitva.
Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén egy gyermek, napi gondozási ideje legalább 4 óra és
legfeljebb 12 óra időtartamban határozható meg (15/1998 Nm rend 37. § (2)
Bölcsődei szünetek
A téli szünet Törvény által nem meghatározott bölcsődei szünet. Indokolt viszont a karácsonyi
ünnepek nagyobb mértékű szülői szabadságolása, és az alacsony bölcsődei létszám miatt. Előnye
azonban a dolgozói szabadságok zökkenőmentes kiadása.
A bölcsőde a hivatalos törvény által biztosított ünnepnapokon zárva tart.
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 igénybevevői
nyilvántartás vezetésének szabályait.
A fenntartó által megbízott E-képviselő jogosult a napi nyilvántartások vezetésére.
Intézményünkben ez a személy a Bölcsőde vezetője, valamint hiányzása esetén az általa megbízott
helyettes.
Az elektronikus nyilvántartási rendszer 2012. július 01-től kötelező a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása kapcsán a TAJ alapú
nyilvántartás vezetése a gyermekjóléti alapellátások tekintetében így bölcsődékben is.
A TAJ alapú nyilvántartás szabályainak lényege, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal felé egy olyan nyilvántartás vezetünk, amely az ellátottak Társadalombiztosítási Azonosító
Jelén alapul annak érdekében, hogy a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása országos
szinten egységes rendszerben nyomon követhető legyen. Az adatszolgáltatás az igénybe vevők
Gyvt. szerinti adatainak rögzítéséből és a napi jelentésből áll.

Személyi feltételek

A minimum személyi feltételeket a 15/1998.(IV.30.) N.M. rendelet 1. számú melléklete határozza
meg intézményünkben az alábbiak szerint:
1 fő intézményvezető
6 fő kisgyermeknevelő/2 csoport
2 fő technikai dolgozó/1,5 egység, azaz 3 csoport
Megállapítható, hogy intézményünkben a szakdolgozói létszám megfelel a hivatkozott rendelet
előírásainak.
1 fő gyermekorvos megbízási szerződéssel (gyermekcsoportonként havi négy órában) látja el a
gyermekek egészségügyi felügyeletét. Figyelemmel kíséri a gyermekek testi és szellemi fejlődését,
ennek érdekében 1 éveskor felett negyedévenként, 3 éves kor felett félévente végez
szűrővizsgálatokat. Megbetegedés esetén sürgősségi ellátásban részesíti a gyermekeket.
Bölcsődénkben "saját kisgyermeknevelő" rendszerben dolgozunk, egy kisgyermeknevelő
maximum 6-7 gyermeket lát el. Ennek figyelembevételével kell kialakítani a szükséges személyi
és tárgyi feltételeket.
Munkaidő beosztásuk a 257/2000. (X.26.) Korm. rend. 7. §. (I) bekezdése szerint a teljes
munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni, és hetente váltott műszakban dolgoznak.
Továbbképzési kötelezettsége:
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján a bölcsődében dolgozó szakalkalmazottaknak
pontszerzési kötelezettségüket teljesíteni kell. A továbbképzési időt a rendelet 2013.01.01.-től 6
éves ciklusokban határozza meg, amely idő alatt az intézményvezetőjének 80 a
kisgyermeknevelőknek 60 pontot kell megszerezniük.
A kötelező továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre meghatározott ütemterv
alapján történik.
Tárgyi feltételek
A Vasadi Bölcsőde egy korszerű, a mai elvárásoknak megfelelően felszerelt intézmény
2017.októberében Kormányhivatali ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótoltuk,illetve az
átalakításokra intézkedési tervet készítettem.
A bölcsőde jelenleg 36 férőhelyen fogadja a 3 éven aluli gyermekeket intézményben, három
csoportszobában folyik a gondozási-nevelési munka.
Az egység felépítése:
három csoportszoba
két fürdőszoba, átadó,
előtér,
egyéb helyiségek (vezetői iroda, tálalókonyha, WC mosdóval, öltöző, mosókonyha)

A bútorzat a gyermekek méretéhez igazodik, a játékok elérhetőek a gyermekek számára.
Játékkészletünk hozzájárult a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez.
A bölcsőde rendelkezésére álló játékkészlet
Az alapjátékokat minden csoportban biztosítani kell: játszókendők, babák, labdák, képeskönyvek,
mozgásfejlesztők
Nagy mozgást fejlesztő- és segédeszközök: különböző méretű-, fajtájú labdák útvonalkövető
alagút, építőjátékok, csúszda, 3 kerekű kismotor
Finom motorikát fejlesztő eszközök: festékek, (alapszínek: piros, sárga, kék) ceruzák, zsírkréta,
gyurma, fakockák (különböző méretűek), Montessori-torony, zsírkréta, ujjfesték, rajztábla,
aszfaltkréta, bábok, építő játékok.
Szenzomotoros fejlesztő eszközök: hallás-, ritmusfejlesztő eszközök, csörgő, csengő, cintányér,
dob.
Ezek mindegyikével rendelkezik Intézményünk. A finommozgást fejlesztő eszközöket igény
szerint folyamatosan pótoljuk.
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.
Az évszakoknak megfelelő dekorációval kisgyermeknevelőink még hangulatosabbá teszik
bölcsődénket.
A játszókertet gondosan összeválogatott a gyermekek mozgáskedvét felkeltő és mozgásukat- ez
által fejlődésüket- sokrétűen előmozdító játékok teszik teljessé.
Játékeszközeinket igyekszünk mindig a lehetőségeinkhez mérten bővíteni.

Férőhelyszám, gyermekcsoportok

Férőhely: Az adott bölcsőde Szolgáltatói nyilvántartásba vételi engedélyében engedélyezett
férőhelyszám.
Beíratott: Az a gyermek, aki érvényes bölcsődei megállapodással rendelkezik.
Feltöltöttség: A beíratott gyermekek számának alakulása az adott bölcsőde férőhelyszáma alapján.
Az intézményben 3 gyermekcsoportban gondozzuk a gyermekeket, a bölcsődei férőhely alakulása
a következőképpen történt:

Beíratott gyermekek száma
2018. szeptember 3-val 34 fő
Korcsoport szerinti összetétel jelenlegi állapot:
-12 – 23 hónapos 16 fő
-24- 35 hónapos 18 fő
36 hónap fölötti 0 fő
Jellemzően 18 hónapos kor után igényelnek a szülők bölcsődei ellátást, de 2016 évben már
tapasztalható volt az egy éves kor körüli igénylés is, mely a GYED melletti munkavállalás
lehetősége miatt jelentkezett.
Nemek szerinti összetétel: 18 fiú és 16 lány
Sajátos nevelésű igényű gyermek : 1fő
Férőhelyre vonatkozó rendelkezések, megállapítások
A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet. 40. § 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.
Gazdálkodási szempontból szükséges figyelemmel követni a gyermekek rendszeres bölcsőde
látogatását, és a hiányzások mértékének minimalizálását.
A 2018 évi 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 hiányzott. Ugyanakkor a beíratott és a támogatás
szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem
haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.
A bölcsődés korosztálynál, még rendszeres bölcsőde látogatás mellett is nagyobb a hiányázások
aránya, mint más korosztálynál. Ennek oka, hogy itt kerül kapcsolatba a gyermek először a
közösséggel, és a közösségi élettel együtt járó nagyobb fertőzési kockázattal.
Gyermekétkeztetés
Az intézményben tálalókonyha üzemel, gyermekeink részére a napi négyszeri étkezést a Forrás
Intézményüzemeltető Központ konyhájáról biztosítjuk.
A HACCP rendszer alapján a feltételek biztosítottak.
Az étlapot a gyermekek életkorának megfelelően a bölcsődevezetője és a konyha
élelmezésvezetője közösen állítja össze.
Az étlap idényszerű mennyiségében és minőségében igazodik a korszerű táplálkozási igényekhez.
A bölcsődei térítési díjak
A Gyvt. 147.§ (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az intézményi
térítési díjat, melyet külön meg kell határoznia az étkeztetésre, és a gondozásra vonatkozóan.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja- Gyvt. 151.§. (3) bekezdés értelmében –
az élelmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó napi összege.
A bölcsődében a gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével
csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete.
A bölcsődei ellátásért a gyermek törvényes képviselőjének térítési díjat kell fizetnie.
A térítési díj mértékét a fenntartó Képviselő-testületének
rendelete szabályozza.

5/2018(VIII.17.).. önkormányzati

A gondozási díj napi összege: 910.-Ft/ nap, és azt mindennapra meg kell fizetni, a távollét esetére
is jogszabályban foglaltak szerint.
Az étkezési térítési díj: 450.-Ft/nap
A térítési díj megfizetéséhez a szülők kedvezményeket vehetnek igénybe. A Gyvt. 21/B. § alapján
az szerint alábbiak:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok mentesülnek az
étkezési díj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes.
A 3 vagy több gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási díj fizetése
alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes. (NCS)
A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj, és a
gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes. (TB)
Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2018. évben: 118.250,Ft) mentesülnek az étkezési díj fizetése alól.
Ellátottak érdekképviselete
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 35.§-a alapján
a Bölcsődében a gondozottak érdekképviseletét szolgáló Érdekképviseleti Fórumot működtet.
Az Érdekképviseleti Fórum 7, választott főből áll, tagjainak összetétele az 1997.évi XXXI. tv 35§
(2) (3) bekezdéseire tekintettel
az ellátásban részesülő gyermekek szülei, illetve törvényes képviselői közül választás alapján 2-2
fő.
Az intézmény dolgozóinak képviseletében választás alapján 1-1 fő
Az intézményt fenntartó szervezet képviseletében kijelölés alapján 1 fő
Az Érdekképviseleti Fórum működésének célja, feladata:
Az Érdekképviseleti Fórum (továbbiakban: Fórum) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek
érdekeinek védelmét, képviseletét szolgálja és végzi.
A Fórum működésének célja, hogy megteremtse a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek
szülei/törvényes képviselői, a fenntartó és az intézmény képviselői közötti együttműködés
szélesebb körben értelmezett alapját.

További cél, hogy a bölcsődei ellátással kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz, probléma
mihamarabb azon a helyen nyerjen orvoslást, ahol felmerül.
Az Érdekképviseleti Fórum a 2018. szeptemberi szülői értekezleten alakult meg, és évente
legalább egy alkalommal, de szükség szerint ülésezik.
2018-ban az ellátással kapcsolatos panasz nem érkezett.
Szakmai munka
Intézményünkben a szakmai munka a kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos
alapprogramja és a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján kidolgozott szakmai
program szerint folyik (15/1998 (IV.30) NM rend. 41.§.)
A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően
biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, így különösen:
(15/1998 (IV.30) NM rend. 40.§ (4)
-a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
megfelelő textíliát és bútorzatot,
a játéktevékenység feltételeit,
a szabadban való tartózkodás feltételeit
az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint.
Nevelési célok és feladatok kisgyermekkorban
Az első kötődések kialakulásának, és megerősödésének az elősegítése, valamint az aktív tevékeny
életmód kialakítása, derűs kisgyermekkor biztosítása.
Ezen nevelési célok megvalósítása érdekében, bölcsődei gondozás-nevelés általános alapelveinek
figyelembe vételével fogalmaztuk meg saját prioritásainak.
A bölcsődében egységes szakmai irányelvek alapján valósul meg a gondozás, nevelés.
A kisgyermeknevelők munkájában érvényesül a más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez
tartozás tiszteletben tartásának elve, a gyermek elfogadásának és személyiségük megbecsülésének
elve.
A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni
sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve
segítik a gyermek fejlődését. Érvényesül az egyéni bánásmód.
Mindannyiunk közös célja egészséges, nyitott, boldog gyermekeket nevelni, amit Mária
Montessori szavai fejeznek ki:
„Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyermek számára boldog gyermekkort és a
képességeinek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyermek fejlődésének
törvényszerűségeit, az egyes gyermekek különböző adottságait, természetes igényeit és ehhez
igazítjuk pedagógiai magatartásunkat”
A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság.
Ezt a kisgyermeknevelői állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk.

A kisgyermeknevelők pedagógiai munkájában érvényesül a fokozatosság, a pozitívumokra
támaszkodás, a rendszeresség elve.
A bölcsődében gondozott gyermekek kiegyensúlyozottak, derűsek, aktívak és a világra nyitottak.
A szülőkkel való együttműködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva őszinte, és partneri
kapcsolat.
A gyermekek fokozatos, anyával történő beszoktatását a szülők vállalják ezzel megkönnyítve a
kisgyermekek adaptációját az új közösségbe.
A kisgyermeknevelők az egészséges életmód alakításában szakmai tudásuk maximumát adva
vesznek részt a gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
kialakításával, a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésével, az egészségvédelem,
az egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kultúr higiénés szokások
kialakításának segítésével. Mindezt a testi - lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő
napirend szervezésével érik el, amelyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét,
sorrendjét (étkezés, mosakodás, öltözködés, levegőzés, játék, pihenés).
Megkülönböztetett figyelemmel, törődéssel segítik a nehezen szocializálódó, lassabban fejlődő,
alacsonyabb fejlettségi szinten álló, hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, szükség esetén
speciális szakember bevonását kezdeményezik.
Intézményünk nyitottsága, család- és gyermek centrikussága, nevelési módszereink, egyre inkább
feledtetik a bölcsődéről kialakult régi képet.
Az a célunk, hogy a bölcsődébe kerülés után is zavartalan legyen a kisgyermekek fejlődése. Ennek
érdekében nagy gondot fordítunk a személyes jellegű, bizalomra épülő kapcsolatok kialakítására.
Ezért munkánkban alkalmazzuk valamennyi ismert szakmai eljárást. Az egyéni beszélgetések, a
családlátogatás, a beszoktatás jó lehetőséget kínálnak arra, hogy egymás gondozási – nevelési
elveit ismerjük, azt a gyakorlatban is bemutassuk.
Törekszünk arra, hogy összhangba hozzuk a szülői kompetenciát és a szakmai illetőségünket azért,
hogy az egyéni gondozási –nevelési programot ki tudjuk alakítani.
Szolgáltatásunk alapja a kisgyermek tisztelete és szeretete, erre építjük a szakmai ismereteket és
eljárások alkalmazását.
A szülő a beíratáskor széleskörű tájékoztatást kap a bölcsődei életről, a szokásokról, szabályokról,
a családlátogatásról, a beszoktatás menetéről. Lehetősége van megnézni már ekkor a gyermekek
által használt helyiségeket (csoportszoba, mosdó, átadó, előtér, játszóudvar, stb.). Tájékoztatást
kap az adminisztratív tevékenységekről, intézkedésekről is.
Hétköznapjainkat a különböző játéktevékenységek az étkezések és a levegőn való tartózkodás tölti
ki.
Az intézmény kapcsolatrendszere
A mi hivatásunkban a legfőbb értéket az emberi kapcsolatok határozzák meg, melyek a
következők:
Kisgyermeknevelő– Szülő kapcsolat
folyamatos napi információ csere
szülői értekezletek (évente minimum 2 alkalommal, de szükség szerint)
családlátogatás
szülőcsoportos beszélgetések (szülők által fontosnak ítélt nevelési helyzetekről)

folyamatos szülővel történő beszoktatás lehetősége
hirdetőtábla
üzenő füzet
írásos tájékoztatás
nyílt nap
Kisgyermeknevelő – Gyermek kapcsolat
Egy kicsit a kóstolgatással kezdődik, kicsit a családlátogatással folytatódik, és a beszoktatásnál
teljesedik ki.
Egyéni bánásmód, állandóság, rendszeresség, fokozatosság előtérbe helyezése
Szakmai tudásunkkal, a gyermekek iránti szeretetünkkel azon igyekszünk, hogy kedvességünkkel,
tapintatos viselkedésünkkel megsegítsük őket a számukra idegen helyzetben.
Munkatársi kapcsolatok
- Továbbképzéseken való részvétel
- Szakmai tapasztalatcserék, más bölcsődékbe látogatás
- Konferenciákon való részvétel
- Kommunikációs tréning melynek segítségével a kisgyermeknevelők a szülőkkel való
beszélgetéshez kapnak segítséget
- Társintézményekkel való kapcsolat
- Helyi óvoda: A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a
kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését,
megértését, ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válhat, a gyermekek
zavartalan átadása érdekében a bölcsőde vezetője és a kisgyermeknevelők kapcsolatot tartanak a
fogadó óvodával.
- Gyermekjóléti szolgálat: Az 1997. évi XXXI.tv 17. §-a alapján a bölcsőde gyermekvédelmi
rendszerhez
- Szakmai kapcsolattartás
- Megyei Bölcsődék munkatársaival: folyamatos szakmai információ csere egymás bölcsődéinek
látogatása szakmai tapasztalatszerzés céljából
- Magyar Bölcsődék Egyesületével: Az egyesület munkájában való tevékeny részvétel, szakmai
tájékoztatókon, szakmai napokon való részvétel
- A Fenntartóval való kapcsolattartás
- Vasad Község Önkormányzata: értekezleteken, rendezvényeken való részvétel, a működés és
fenntartás jogszerűségének biztosítása céljából együttműködünk a fenntartóval és a hivatal
valamennyi dolgozójával.

Bölcsőde eseményei az elmúlt nevelési időszakban: 2017-2018.

Éves Munkaterv készítése ,és annak ismertetése,beszoktatási tervezet készítése.
Szülői értekezlet:
Először a nevelési év kezdetekor tartottuk a bölcsődében folyó szakmai munkáról, a napirendről,
házirendről,
az Érdekképviseleti Fórum tagjainak megválasztása,majd novemberben
szülőcsoportos megbeszélések,és januárban a második összevont szülői értekezlet.
Születésnapok
Csoporton belül az ünnepelt gyermek születésnapja körüli napon énekléssel.
2017.Őszén megtörtént a Pest Megyei Kormányhivatali átfogó ellenőrzés, illetve a Magyar Bölcsődék
Egyesületének Módszertani Szakmai ellenőrzése,és egy Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi
ellenőrzés,bölcsődénk működési feltételeinek eleget téve.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótoltuk,és az előírásoknak megfelelően cselekedtem.
Bölcsődei fotózás lehetőségének biztosítása, és lebonyolítása.
Decemberben, meglátogatott minket a Télapó, illetve a Jézuska is számos ajándékot hozott a fa alá.
Februárban jelmezes napot tartottunk.

Májusban családi virágültetős délelőttöt, melynek minden évben nagy sikere van, még ebben a
hónapban elkészült a homokozónk árnyékolása.

Illetve gyermeknapunkon résztvevők voltak az Országos Katasztrófavédelem részéről a Monori
Hivatásos Tűzoltóság egy állománya,amely felettébb nagy öröm volt a kicsik részére,illetve egy

Zetor traktort is sikerült beszerveznünk a gyermekek nagy roomer,ezekbe a járművekbe a bátrabbak
beszálhattak..

Elkészült az utcafronti járda,illetve a külső parkolási lehetőség is megoldottá vált.
Júniusban részt vettünk a Községi Falunapi rendezvény sorozatunkon,a „Foglalkoztató sátorban”..

Július közepétől-augusztus 10-ig nyári zárva tartás volt intézményünkben,ez alatt az idő alatt
lefestettük a bölcsőde játszóudvar kerítését,a Közmunka program foglalkoztatottjainak segítségével,
illetve a dajkák segítségével megtörtént a csoportszobák tisztasági festése, és a fertőtlenítő
nagytakarítások.
Augusztus közepétől újra megkezdődtek a beszoktatások,melyek azóta is folyamatosan zajlanak,előre
tervezetten október közepéig.

Szeptemberben részt vettünk a
felvonuláson.

„700” éves Vasad

település

rendezvénysorozaton,és a Szüreti

További elképzeléseim,mely tekintetében szeretném kérni a Tisztelt Képviselő testület illetve
Polgármester Úr támogatását,a Bölcsőde kiskerítés építése folyamatban van,illetve az utca
fronti hézagos kerítés pótlása is, mindemellett szeretném kérni,hogy a Vasadi Napközi otthonos
Óvóda illetve a Bölcsőde (belső parkoló udvar részét)egy kis kerítéssel nyíló kiskapuval
leválasztását engedélyezni szíveskedjenek. A gyermekek biztonsága érdekében,miszerint sajnos
kóbor állatokat megakadályozzuk ,hogy legalább a parkoló felől ne tudják az Óvoda
játszóudvarát megközelíteni…(Illetve a némely szülők se tekintsék az Óvodát játszótérnek,
hanem egy zárt intézménynek.)
Ebben kérném a
támogatásukat,amely jelenleg egy minimális
anyag költséget
tartalmazna,mivel a munkát társadalmi felajánlásként elvégezné Vörös Gábor Zoltán
(családtagom).
Függetlenül ettől az újabb kisebb beruházástól mindig vannak felmerülő nem várt költségek
melyeket próbálunk önerőből,illetve házon belül leredukálni a lehető legkisebb mértékűre.
Vasadi Bölcsőde
személyi állománya
is
változó,hiszen egy viszonylag fiatal csapattal
rendelkezik,igyekszem olyan kollegtívát kialakítani,amely mind szakmailag mind emberileg kellő
szaktudással odaadással és szeretettel végezi a rá bízott feladatot.
A mi hivatásunkban a legfontosabb, a szaktudás mellett a szeretet és a bizalom,ezen tanult és ösztönös
készségek nélkül ezt a feladatot elvégezni nem lehet.
Igyekszünk mindig minden rendezvényünkön ott lenni,melyekre kilátogatnak bölcsődés családjaink
is,nagyon jól érezzük magunkat együtt, és ezáltal is építve a kis közösségünket.
Ezúton is köszönjük Vasad Község Önkormányzata Képviselő Testületének illetve Polgármester
Úrnak,Jegyző Asszonynak és megannyi kollégának a Falugondnokunknak, munkánk során a
támogatást és terveink megvalósításának segítését,és a pénzügyi finanszírozását.

Kelt: Vasad,2018. szeptember 22.

Tisztelettel: Vörös Gábor Zoltánné
mb.intézményvezető

