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Körösladány ÁMK Bölcsőde

Beszámoló
2013 – 14 évi nevelő – gondozó munkáról

Készítette: Nagy Enikő
Bölcsőde egység vezető
„… 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)

Bevezető
A települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítása, azonban a bölcsődék esetében a bölcsődék létrehozása és fenntartása
csak a 10. 000 főnél nagyobb léleklétszámú településeken kötelező. Körösladány
város sajnos 10. 000 főnél alacsonyabb léleklétszámmal rendelkezik, ennek ellenére
az új óvoda építésekor egy bölcsődei egység is épült, melynek a szülőkkel együtt mi
is nagyon örülünk. A fenntartó önkormányzat felismerte azt, hogy a kisgyermekek
számára a napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde intézményének, meghatározó
szerepe van az anyák munkavállalásában, és a gyermekek szakszerű, egészséges
fejlődését segítő nevelésben – gondozásban. Hiszen a gyermekeknek nemcsak
ideális családmodellre és megfelelő értékrendszerre van szükségük, hanem olyan
intézményre is ahol 1, 5 – 2 éves kortól a gyermekek a nap egy részét kortársai
körében, az életkori sajátosságainak megfelelő játékok között tölthetik el. Továbbá
ahol szellemi, lelki és fizikai ellátásuk családias környezetben biztosított.
Mindez persze komoly anyagi ráfordítást igényel a fenntartó önkormányzat részéről.
Bölcsődei nevelő – gondozó munka szervezésének szabályait az 1992. évi XXXIII.
tv. a Közalkalmazottak jogállásáról, az 1997. évi XXXI. Tv. a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról, az 1993. évi III. tv. a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról, valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány, és miniszteri
rendeletek szabályozzák, és egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát.
Bölcsődénk telephelye: Körösladány, Arany János út, 7 szám
Engedélyezett férőhelyek száma: 26
Nyitva tartás: Reggel 6, 30 – délután 16, 30
Bölcsődénk a Körösladány Általános Művelődési Központ összevont, többcélú
intézményének része, fenntartója Körösladány Város Önkormányzata. A bölcsőde
éves költségvetési keretét az Önkormányzat Képviselő Testülete költségvetési
rendeletben határozza meg. Bölcsődei egységünk a város központjában, az Óvoda
épületének jobb szárnyában található. Modern, a bölcsődei korosztálynak megfelelő
felszereltséggel rendelkezik. A pedagógiai munkánk során figyelünk arra, hogy az
intézményegységünk megtarthassa szakmai önállóságát, megőrizze hagyományait
és önálló arculatát.

A bölcsődei nevelés tartalmáról
A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő – 20
hetes - 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését gondozását végző intézmény.
Ennek tükrében bölcsődénk feladata a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása,
gondozása, testi- szellemi fejlődését elősegítő nevelése, segítése az életkori és
egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Célja: mindazon családok igényeinek kielégítése, akiknek szükségük van arra, hogy
napközben szakképzett kisgyermeknevelők gondoskodjanak gyermekeikről.
Egy bölcsődei egységen belül 26 bölcsődés korú gyermeket tudunk fogadni.
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A Körösladány bölcsődéjébe azoknak a 14 hónapos kortól -3 éves korig lévő
gyerekeknek a nevelését – gondozását tudjuk vállalni, akiknek szülei valamilyen ok
miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátásukat, illetve szociális vagy egyéb ok
miatt szükséges az intézményi gondozásuk.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét,
akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés - gondozás.
A bölcsődei felvételt a szülő hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti szolgálat,
családgondozó, gyámügyi hivatal is kezdeményezheti. A gyermeki jogok közül
kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától
mentes nevelésben - gondozásban részesüljön a gyermek.
A bölcsődei nevelés – gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés
szükségleteinek kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése, munkánk
során igyekszünk feladatunkat ennek tükrébe végezni. Olyan lehetőségeket
biztosítva ahol a szülő és gyermeke élvezheti az együttlét örömét, a gyermek
megtapasztalhatja a szabadjáték örömét, kedvére mozoghat, értékes irodalommal
találkozik, és beszélő környezetbe sajátítja el az anyanyelvét. Célunk, hogy
gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük és segítsük
személyiségük kibontakozását, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen
fejlődjenek, és tapasztalatokat szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés
építeni tudjon.







A gyermekek bölcsődei felvétele minden év májusában, illetve a megüresedett
férőhelyekre folyamatosan történik. Az ellátásban részesülő gyermekek a
KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek, és napi jelentési kötelezettsége
van az intézménynek az ellátottakról. Ez alapján részesülünk állami normatív
támogatásban.
A bölcsődei élet megszervezése a „Bölcsődei nevelés – gondozás szakmai
szabályai”- módszertani levél alapján történik. Ez meghatározza a bölcsőde
tárgyi és személyi feltételeit, valamint a bölcsődei ellátás alapprogramját. A
bölcsődei nevelés - gondozás szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai
elfogadása és gyakorlatban való érvényesítése a kisgyermeknevelői munka
minimum követelménye. Kapcsolattartás a szülőkkel, a beszoktatás, napirend,
a gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és helyzetei, amelyek a
gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására,
szociális képességük fejlődésére is kihatnak.
Ezt egészíti ki a helyi sajátosságokat figyelembe vevő Szakmai Programunk.
Ebben preferált helyet kap a természet megismerése és megszerettetése. A
bölcsődés gyermek számára is ösztönző erő a természet, személyiségük
fejlődésére rendkívül nagy hatással van. A természeti környezet kifogyhatatlan
tárháza a játéknak, alkotásnak, az ezekhez kapcsolódó ismeretszerzésnek,
melyet a munkánk során igyekszünk felhasználni, és ennek tükrében
végezzük a nevelőmunkát a bölcsődében. Pedagógiai programunk szervesen
kapcsolódik az óvoda programjához, hiszen a nevelési célok, a nevelés
alapelvei, a tevékenységi formák hasonlóak, figyelembe véve az életkori
sajátosságokat. A fő tevékenységi területeink ugyanazok, de más hangsúlyt
kapnak. A kisgyermeknevelők az óvodáéval egyező nevelési elképzeléseket
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és értékeket közvetítik, ezzel is megkönnyítve, hogy az óvodába lépés
zökkenőmentes legyen.


Kiemelt feladatunk a szokások kialakítása, a gyermekek személyiség
fejlesztése a játékon keresztül, valamint a szülőkkel való szoros
együttműködés. A szülőkkel való jó kapcsolattartás érdekében több területen
is lehetőséget biztosít intézményünk.

Így:
 tájékoztató szülői értekezlet,
 családlátogatás a bölcsődei élet megkezdése előtt,
 családi délutánok: karácsony és húsvét előtti és gyermeknapi, anyák
napi (ebben a szülők is aktívan részt vesznek)
 Alapítványi pöttöm parti 2 évente
 „bölcsődekóstolgató” – nyílt nap (szülők, gyermekek ismerkedhetnek a
bölcsődei élettel)
 Tájékoztató szülői értekezlet, a gyerekek fejlődésével kapcsolatban
illetve az óvodai átmenettel kapcsolatosan
 Üzenő füzettel
A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségügyi
állapotának megfelelően intézményünk biztosítja:
 A nevelés – gondozás feltételein belül, a szülő közreműködésével
történő fokozatos beszoktatás lehetőségeit
 Saját gondozónő rendszert
 A megfelelő textíliát és bútorzatot
 A játéktevékenység feltételeit
 Az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést
 A szabadban való tartózkodás lehetőségeit










Bölcsődénkben általánossá vált a fokozatos anyás beszoktatás, amely
lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy az idegen környezettel, a
biztonságot
jelentő
édesanya
segítségével
ismerkedjen.
A
kisgyermeknevelőnek pedig ez által lehetősége nyílik arra, hogy megfigyelje a
gyermek egyéni szokásait, fejlettségi szintjét.
A beszokatás előtti családlátogatás, és a szülői értekezlet szintén segíti a
bölcsőde-szülő között kialakuló közvetlen kapcsolatot, és a gyermek
személyre szabott nevelését.
A „családos” összejövetelek az érzelmi kötődést, a kiegyensúlyozottságot
erősítik.
A kisgyermeknevelők az üzenő füzeten keresztül 3 havonta tájékoztatják a
szülőket gyermekük fejlődéséről. Illetve a napi találkozások alkalmával, a
gyermekükkel kapcsolatos eseményekről, szükség esetén pedig szívesen
adnak tanácsot nevelési,- gondozási problémák megoldásához. Célunk, hogy
erősítsük a szülők és gyermekek kompetenciáját.
Jól szervezett, folyamatos napirend biztosítja a gyermekek számára az
állandóságot, az önállósodási törekvések erősödését, a tevékenységek
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folyamatosságát. A napirend rugalmasan alkalmazkodik az életkori és egyéni
igényeikhez, szükségleteikhez, évszakokhoz, otthoni napirendjükhöz, de
egyben a csoport igényeit is kielégíti.
A házirend a szülő felé közvetíti az intézmény elvárásait a folyamatos,
zökkenőmentes működés érdekében.
Intézményünkben SZMK működik. Az SZMK segíti a kapcsolattartást a szülők
és a bölcsődei dolgozók között. Részt vesz a rendezvények előkészítésében,
lebonyolításában.
A bölcsőde működését a Gyvt. szabályozza, így a gyermekvédelem
alapvetően hozzátartozik a munkánkhoz. 2013. tizenhét, jelenleg hét
kisgyermek részesül gyermekvédelmi kedvezményben, rossz szociális és
anyagi körülmények miatt. Velük, és szüleikkel szorosabb kapcsolatot tartunk,
figyelemmel kísérjük fejlődésüket, életük alakulását. A jelzőrendszer
keretében együttműködtünk a város Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálatával.


A szakmai munkát a bölcsőde egységvezetője fogja össze. Szervezi, irányítja a
szakmai irányelveknek megfelelően, vezeti, illetve ellenőrzi a bölcsődei élet minden
területét. Ezek napi feladatok.
Ezek mellett rendszeresen ellenőrzésekre kerül sor:
 kisgyermeknevelők által vezetett dokumentációk (évente három
alkalommal)
 megfigyelések – a Szakmai Program megvalósulására irányulnak - a
csoportokban évente két alkalommal. A személyi feltételek
sajátosságaiból adódóan az egységes nevelési elvek megvalósulását
segítik.
 bölcsőde orvosával a gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése.
Részvétel vizsgálatokon, majd konzultáció.
 Élelmezésvezetővel való kapcsolattartás
 készletek ellenőrzése (raktárkészlet, tárgyi eszközök, stb.)

Létszám adatok
Engedélyezett férőhely szám
Lehetséges gondozási napok száma
Teljesített gondozási napok száma
Beíratott gyermekek napi száma éves összesítésben
Nyitva tartási napok száma
Bölcsődét igénybevevő gyermekek száma
Óvodába átadott gyerekek száma szeptember 1 - től
Feltöltöttség
Kihasználtság
Beíratott gyermekek száma május 31 - én
Gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő gyermekek
száma
Hátrányos helyzetű gyerekek száma

2013.
26
6188
4197
6118
238
51
23
100%
69%
27
17
-

2014.
26

28
21
100%
27
7
7
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Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
50% - os
Fogyatékos gyermek
díjkedvezménybe Tartósan beteg gyermek
részesülő
3 vagy több gyermekes család
gyermeke
Védelembe vett gyermekek száma
Kisgyermeknevelői létszám
Rehab. foglalkoztatott 6 órában
Közfoglalkoztatott

2

4
1

2
4
1
1

4
1
1

Életkori megoszlás szerint
Hónap
2013.
2014

0 - 11

12 - 23

24 - 35

-

13
2

25
1

36 - nál
idősebb
13

Összesen
51
3

Bölcsődések nem szerinti megoszlása

2013
2014

Fiú
27
1

Lány
24
2

Összesen
51
3

Gyermekeink életébe, a bölcsőde az első olyan közösség, ahol a gyermek a legtöbb
időt tölti el a szülei nélkül. Ezért a beszoktatásuknál a beszoktatási tervet követve, a
szülővel történő beszoktatást részesítettük előnyben, mely fokozatosan és
folyamatosan történt. A tipegő csoportba 12, a nagycsoportba pedig 14 gyermeket
szokatunk be szeptembertől folyamatosan. Bölcsődéseink közül 21 gyermek vált
óvodaéretté, így 2013. szeptemberében 21. már az óvodában kezdték a tanévet. A
visszamaradt 5 bölcsődés korú gyermeklétszámhoz, 22 gyermek nyert felvételt,
melyből egy, 2014 januárjában vette igénybe a bölcsődei ellátást.
A beíratott gyermekek létszáma, egész évben folyamatosan 26 volt.
2014. év folyamán 3 gyermekünknek betegség miatt a bölcsődei ellátása megszűnt,
de folyamatosan feltöltöttük a férőhely számot. Így jelenleg is 100% feltöltöttséggel
működünk.
2014. szeptemberében 21 bölcsődésünk óvodáskorúvá válik, a visszamaradt 8
bölcsődés mellé így, 18 gyermek nyerhet felvételt a következő tanévben. A
felvételnél előnybe részesítjük a dolgozó szülők gyermekeit és a szociálisan
hátrányos helyzetű családok gyermekeit is. 2014. 05. 31 - ig a bölcsődei beiratkozás
alkalmával, 19 szülő nyújtotta be felvételi kérelmét a bölcsődei ellátás
igénybevételére a 2014 – 15. tanévre.

Bölcsődék finanszírozásának változása a bölcsődei ellátás utáni
támogatásokról, 2013. évi költségvetési törvény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő
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A bölcsődében a korábbi „ténylegesen bent lévő gyermek” alapú finanszírozás
helyett, a „beíratott gyermek” alapú finanszírozási rendszer lép életbe a 2014.
évtől. Az ellátottak és a fenntartók számára ilyen mértékű és jelentőségű változás a
korábbi kormányzati ciklusokban nem volt. Ezzel a módszerrel a jövőben a
bölcsődék finanszírozási és működtetési helyzete jelentős mértékben, mintegy 2030%-kal javulni fog, és a jelenleginél sokkal kiszámíthatóbb működtetés valósulhat
meg.
Emellett a bölcsődében a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek ellátása után differenciált finanszírozás valósul meg: 105%-os,
illetve 110%-os támogatás lesz igényelhető
A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott
napos bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.
A bölcsődében ellátott:
 fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a,
 hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a,
 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
Az ellátottak számának meghatározása:
 tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült
létszáma osztva 240-nel,
 elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves
tényleges létszáma osztva 240-nel.
 A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek
létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói
nyilvántartásban, működési engedélyben szereplő férőhelyszámot.
 Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető:
 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.
 Ha a gyermek felvétele hó közben történt, akkor a ténylegesen gondozott
napokat kell figyelembe venni.
Ennek tükrében 2014. május 31. ellátottak száma havi bontásban
Hónapok
Január Február Március Április

Május

Összesen

Felvett gyermekek száma

26

26

26

26

26

26

Gondozási napok száma

22

20

21

20

20

103

Valós jelenlét szerinti
gyermeklétszám

18

19

15

19

16

87

Valós hiányzás

8

5

9

3

4

29

Normatív jelenlét szerinti
gyermeklétszám

20

23

17

23

22

105

Normatív hiányzás

6

3

9

3

4

25
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Hó közben felvett 2 gyerek/
jelenlét

14
nap

Hó közben felvett 2 gyerek/
hiányzás

14
nap

10 alatti hiányzás

20

23

17

23

22

105

10 fölötti hiányzás

6

3

9

3

4

25

SNS GYERMEK
HH GYERMEK

7

7

03. 25.

-

-

6

6

4

4

7
03. 26.
6
HHH GYERMEK

4

4

4

Személyi feltételek alakulása
A személyi feltételek állománya és iskolai végzettsége
Munkakör megnevezése
Iskolai végzettség
1.Kisgyermeknevelő,
Csecsemő és kisgyermeknevelő BA
bölcsőde egység vezető
2.Kisgyermeknevelő
Kisgyermek gondozó - nevelő
3. Kisgyermeknevelő
Kisgyermek gondozó - nevelő
4. Kisgyermeknevelő
Kisgyermek gondozó - nevelő
Tecnikai munkás rehabilitációs dolgozó
Szakképzetlen
A személyes gondoskodást végző személyek hat éves ciklusokban vesznek részt a
továbbképzéseken. A kisgyermeknevelőknek 60-, a vezetőnek 80 pontot kell
teljesíteni. A képzések megvalósításához igyekszünk pályázati lehetőségeket
igénybe venni, de ezek színvonala, vagy hatékonysága sokszor nem éri el a kívánt
szintet.
Az intézményünkben dolgozó kisgyermeknevelők, tudatosan, szakszerűen és magas
színvonalon látják el munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a
gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a tenni akarás a jellemző. Ezért
munkaidejükön túl, sokat áldoznak szabadidejükből is arra, hogy a bölcsőde a
szakmai szabályoknak megfelelően működhessen, ezáltal a gyermekek
személyiségfejlesztése minél teljesebb legyen.
A Bölcsődék Napja megünnepléséről szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás április
21-ét a Bölcsődék Napjává nyilvánította, ezzel elismerve a szakemberek
áldozatos munkáját, akik hivatásukkal a családok és a felnövekvő generációkat
szolgálták és szolgálják.
A bölcsődében dolgozó szakemberek számára méltó elismerés, hogy április 21-ét a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
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törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2013-tól immáron hivatalosan is nevelésgondozás nélküli munkanappá nyilvánította. Ezzel kifejezvén a társadalom
megbecsülését mindazon értékek iránt, amelyeket a bölcsődében dolgozók
teremtenek a napi munkájuk során.
Április 21-e nem munkaszüneti nap, hanem olyan nevelés-gondozás nélküli
munkanap, amelyet az ünnepen túl szakmai fejlesztésre kell fordítani. Ez a nap
alkalmat teremt a szakmai ünnepen túl, szakmai konferenciák, szakmai napok
megtartására (képzések, továbbképzések, szupervízió, stb.), bölcsődei nyílt napok
megszervezésére, ahol minden bölcsődei munkatárs részt tud venni. A nevelés
nélküli munkanap alkalmas továbbá a szakmaközi kapcsolatok megerősítésére is.
A Gyvt. értelmében tehát minden évben a Bölcsődék Napján (április 21-én)
nevelés-gondozás nélküli munkanap van, amelyet szakmafejlesztésre kell
fordítani, valamint e napon kerülnek átadásra különböző szakmai elismerések is.
Ezen a napon – április 21-én, 2014-ben a jogszabály alapján április 22-én - az
intézményeknek nem kellett jelenteniük az Igénybevevői Nyilvántartásba, mert
ezen a napon nem nevelés-gondozás folyt, hanem szakmafejlesztés, továbbá április
hónapban a nyitvatartási napok számába sem kell figyelembe venni, így a
költségvetési törvény szerint ezen a napon a gyermekeket nem kell hiányzónak
venni.
Nagyon köszönjük a fenntartónak, hogy ezen a napon lehetővé tette számunkra,
hogy a szegedi módszertani központ szervezésébe való 5 kreditpontot adó, szakmai
továbbképzésen mi is részt vehettünk.
A 2013 /2014 –es nevelési évben a 6 órában dolgozó, csökkentett munkaképességű
tecnikai dolgozónk munkáját, bizonyos időközönként változó közcélú dolgozok
segítették. 2013 decembere óta az óvodai takarítónő segíti munkáját napi 8 órában.
Ebben az időszakban a 8 és a 6 órában dolgozó 2 személy munkaideje lefedte a
bölcsődénk nyitvatartási idejét. Ilyen összeállításban segíteni tudták a
kisgyermeknevelők munkáját a gyermekek napi levegőztetése alkalmával illetve az
ebédeltetéssel járó munkákat közösen végezték el (ételkiadagolás, mosogatás,
takarítás, fertőtlenítés).


Kéréssel fordulok a fenntartóhoz, képviselő testülethez a Bölcsődénk
személyi feltételeivel kapcsolatban, a tecnikai személyzet, illetve a
következő tanévtől 1 kisgyermeknevelő nyugdíjba vonulása miatt felmerülő
személyi hiány érdekében. A 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 1. számú
melléklete határozza meg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes
gondoskodás formáira, így a bölcsődei ellátásra vonatkozóan is a szakmai
létszámminimum normákat, mely a kisgyermeknevelők létszámára vonatkozik.
Továbbá a Bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályai Módszertani
levél melyet Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és
Gyermekjólléti Szolgáltatások Főosztálya megbízásából, egyetértésével,
állított össze a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti
rehabilitációs és szociális hivatal. Ez a szabályzat részletesebb
tájékoztatást ad a bölcsőde működéséhez szükséges feltételekről, beleértve a
bölcsődei személyi feltételeket is.
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Táblázat a módszertani levélből
Dolgozó
Képesítési előírás
Magasabb
csecsemő- és kisgyermeknevelő
vezető/vezető
(BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó
(OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ), kisgyermekgondozó, - nevelő
(OKJ) illetve
csecsemő- és gyermekgondozó
(OKJ), végzettséggel
rendelkező: intézetvezető,
szakoktató, védőnő, felsőfokú
szociális alapvégzettség, pedagógus
Intézményvezető
a) bölcsődei szakgondozó
helyettes
b) csecsemő- és
kisgyermekgondozó, csecsemő és
kisgyermeknevelő, gondozó
c) főiskolai végzettségű csecsemő és
kisgyermeknevelő (BA)
Kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő
(BA), bölcsődei szakgondozó
(OKJ), csecsemő- és
kisgyermekgondozó
(OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ)
illetve csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ), vagy ezen
képesítések valamelyikével
rendelkező, védőnő, pedagógus,
felsőfokú szociális
alapvégzettségű személy,
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
– {kizárólag csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel
rendelkező személy esetén}
5 vagy annál több gyermekcsoport
esetén további
Orvos
gyermekgyógyász szakvizsga vagy
háziorvosi szakvizsga
Pedagógus,
szakirányú felsőfokú
pszichológus,
gyógypedagógus**
Gazdaságvezető,
Szakirányú végzettség
élelmezésvezető,
Tejkonyha vezető
Szakács
szakács
(ahol főzőkonyha
üzemel)

Létszám
1 fő

1 fő ajánlott

2 fő/gyermekcsoport*

2 fő
4 óra/csoport havonta
Ellátandó
feladatok
függvényében ***
Ellátandó feladatok
függvényében ***
1 fő
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Konyhalány, fűtő,
mosónő,
kisegítő
Technikai
dolgozó
Házimunkás

Ellátandó
feladatok
függvényében
1 fő/gondozási egység
Ellátandó
feladatok
függvényében

* Nyitvatartási időtől függetlenül.
** Amennyiben a bölcsőde szakmai feladatai igénylik az ilyen szakemberek
alkalmazását.
*** Létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra (15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 1. számú melléklet).

A táblázat alapján a szakmai szabályozás szerint, a mi bölcsődénkben az egyegységre, egy technikai személyre, akinek munkaideje napi 8 óra és az ellátandó
feladatok függvényében egy konyhalányra lenne szükségünk (6 óra).
A technikai személyzet munkaidő beosztását mindig attól teszem függővé, hogy a
munkavállaló hány órában van foglalkoztatva. A takarító és a konyhalány
munkakörét nem tudom élesen kettéválasztani, hiszen a bölcsőde nyitvatartási ideje
alatt mindkét műszakban van étel előkészítés, takarítás, mosás, illetve fertőtlenítés.
Így mindkét munkavállaló egyformán vesz részt a munkaidején belül az étel
előkészítés, illetve a takarításban is.
Mivel bölcsődénkben befejező, melegítő konyha van, mindkét személy a saját
műszakjában, illetve ebédnél a saját csoportjában az étel előkészítését,
kiadagolását, zöldség gyümölcs hámozását, darabolását illetve kisebb adagokban
tálaló kocsira való bekészítését végzi, ebédeltetés közben pedig a gyerekek
fekvőhelyeit készítik elő. A fentiek alapján lenne szükség a két műszak közti
átfedésre. Az állandó személyek meglétét azért is tartom fontosnak, mert gondozási
– nevelési feladatokat nem láthatnak el, mivel nincs meg az előírt szakképzettségük,
de az udvari játékhoz készülődve illetve bejövetelkor rövid időre rájuk kényszerülünk
bízni a gyerekeket, a saját kisgyermeknevelő rendszerbe a folyamatos öltöztetés –
vetkőztetés, gondozás miatt. Mivel a felelősség ebben az esetben is a
kisgyermeknevelőt terheli, ezért megbízható, a gyerekeket szerető és velük bánni
tudó személyre lenne szükség. Takarítás a reggeli órákban történik, amikor még
gyermek nincs a bölcsődében, a szakmai szabályoknak megfelelően. A játékok
fertőtlenítése hetente, a mosdó, wc., folyosó, átadó, csoportszoba fertőtlenítése
mindkét műszakban indokolt, hiszen gyermekeink ebben az időszakban tanulják az
önálló étkezést, szobatisztaságot, kézmosást, amely gyakran életkori
sajátosságukból adódóan csak a bölcsődés kor végére alakul ki.
Azért tartom indokoltnak a meglévő csökkentett munkaképességű dolgozónk mellé
az 1 tecnikai dolgozót, mert a 6 órában foglalkoztatott csökkentett munkaképességű
dolgozónk munkaideje nem fedi le a bölcsőde nyitvatartási idejét. Továbbá ebben az
esetben teljesítené bölcsődénk az előírt minimum feltételeket a személyi feltételek
vonatkozásában. A két illetve háromhavonta változó közfoglalkoztatott nem minden
esetben alkalmas arra, hogy ezeket, a feladatokat szakszerűen és önállóan végezni
tudja. A 2013 - ban közfoglalkoztatott munkatársunk felelősségteljesen és önállóan
látta el a feladatait már több alkalommal is a bölcsődénkben, de sajnos csak
időközönként van lehetőség a foglalkoztatására. A takarítónő az óvodában van
foglalkoztatva, így a közfoglalkoztatott szerződésének megszűnése után óvodai

- 11 -

feladatokat fog ellátni. Az a tapasztalatom, hogy bár rutinfeladatokról van szó melyet
elvileg otthon is, elvégez mindenki, mégis nagyon sok időbe és energiámba kerül az,
hogy elvégezzék a napi teendőiket, miközben kisgyermeknevelőként a gyerekek
nevelése – gondozása kitölti a munkaidőm nagy részét, alvásidőben pedig a
kisgyermeknevelői és az egység vezetői dokumentációt végzem. Munkámat
igyekszem az előírásoknak megfelelően, a módszertani szabályokat betartva
végezni, ehhez viszont szükség lenne a megfelelő személyi és tárgyi feltételek
biztosítására. Egy kis közösség a mienk, ahol arra törekszem, hogy minden
dolgozónk örömmel és fontosnak ítélje meg a munkáját, hiszen egymásra vagyunk
utalva, mindannyian a gyerekek érdekeit, szükségleteit tartjuk szem előtt.
A megoldást abban látom, ha a meglévő csökkent munkaképességű dolgozónk mellé
alkalmazni lehetne nyolc órában egy tecnikai dolgozót, aki a be tanulási időn túl
feltehetően önállóan felelősségteljesen fog tudni dolgozni. Ebben az esetben úgy
gondolom felelősségteljesebb munkát, tudnának végezni, hiszen a munkarendjüket
össze lehetne egyeztetni a kisgyermeknevelők és a gyermekek napirendjével is.
Továbbá a bölcsődei élet megszervezésének elvei is, az állandó személy biztosítása
mellett szólnak a gyerekek életkora miatt.
A mostani helyzetben betegség, szabadság, közfoglalkoztatott hiány miatt gyakran a
kisgyermeknevelő végzi el a reggeli takarítást, a délutáni mosogatást, illetve
takarítást a gyerekek hazaadása után, ami gyakran túllépi a munkaidejüket. Ilyenkor
egyedül tartózkodnak a gyerekekkel az intézményben, két feladatot is ellátva, a
nevelés – gondozás rovására.
 A bölcsődei felnőtt létszám a minimum szintet, csak a 6 órás rehabilitációs
dolgozóval és a közcélú foglalkoztatottakkal éri el. A feladataink színvonalas
ellátása érdekében nagy szükség lenne az állandó konyhalány és a takarító
személyzet meglétére.

Másik kérésem a kisgyermeknevelők létszáma miatt van, hiszen az egyik
kisgyermeknevelőnk előre láthatóan év végén nyugdíjba vonul, ami azt jelenti, hogy
az új tanévben a gyerekek beszoktatási ideje után már nem dolgozik a bölcsődében.
Ezért fontosnak tartom a szakmai szabályok betartását miszerint az új
kisgyermeknevelőnek még a nyugdíjba vonulása előtt időben át, tudja adni, szokatni
a „saját gyerekeit.”
Tárgyi feltételek
 A közegészségügyi előírásokat betartjuk, nagy hangsúlyt fektetve erre, hiszen
a kisgyermekekkel foglalkozó intézmények különösen veszélyeztetettek a
fertőző betegségek szempontjából.
 Bölcsődénkben folyamatosan végzik a gyermekorvos és a védőnő a szűrő,
ellenőrző és tisztasági vizsgálatokat.
 Az ÁNTSZ a bölcsődében, a közelmúltban ellenőrzött és nem tárt fel jelentős
közegészségügyi hiányosságokat.


Az intézmény minden dolgozója nagy felelősséget érez az intézmény
eszközeiért, védik, pótolják azokat. Kisgyermeknevelőink kreativitását és
ügyességét dicsérik a szépen dekorált csoportszobák, egyéb helyiségek.
Igyekszünk saját magunk elkészíteni azokat az eszközöket, amelyeket a
nevelőmunkánk során használunk, ezzel is költségmegtakarítást érünk el.
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Az intézményben folyó neveléshez, illetve működéshez a költségvetésünkből,
pályázatokból, szülői, illetve alapítványi támogatásból az alábbi eszközök
beszerzését sikerült megvalósítani:






Fedett terasz az udvaron a csoportszobákhoz kapcsolódva
Játék illetve, helyiségeink fertőtlenítésére alkalmazható gőztisztító
Játékvásárlás az alapítvány számlájára átutalt adó 1% - ból
Csoportszobák berendezési tárgyai pályázati forrásból
Nagymozgást segítő járművek az udvari játékhoz, szintén pályázati
forrásból
 2 db. Hinta EU szabványnak megfelelő, az állványzat készítése
folyamatban van
 Bölcsőde – óvoda udvarának az elválasztásához, illetve a kuka
tárolókhoz vezető úthoz a kerítés szintén folyamatban van (rövid
szakasz)












Bölcsődénkben 2013. év folyamán a Henkel Magyarország Kft, által kiírt 2
szülői pályázatot nyertünk. Ezt a lehetőséget ezúton is szeretnénk
megköszönni, hiszen ez által a bölcsődei egységünk csoportszobáiban a
bölcsődéseknek megfelelő bútorzatot illetve, udvari játékokat biztosítani
tudtuk.
Az első pályázaton nyert 220. 000ft. összeget kültéri mozgásfejlesztő
játékokra költöttük, és ugyanennyi értékben kaptunk Henkel terméket,
tisztítószereket.
A második pályázat által megnyert, 420. 000 ft.- ból bölcsődéseink méreteinek
megfelelő bútorokat a csoportszobákba és kiegészítőket vásároltunk. (nyitott
polcok, irattároló szekrények, babakonyha, kis galéria csúszdával,
függönytartók). Vásárlás előtt árajánlatokat kértem két asztalostól és ezt
összehasonlítva a készen kapható bútorokkal a készítetés bizonyult olcsóbb
megoldásnak, így a csoportszobák bútorzatát ebből a pénzből fedezni tudtuk.
Bölcsődénkben nem megoldott a tárolásra alkalmas bútorzat ezért:
Rövid távú terveink között szerepel, hogy azokból a bútorokból melyek eddig a
csoportszobákban voltak, mivel nagyméretűek sok helyet elvettek a gyerekek
játszóteréből, de még használható állapotban vannak, szeretnénk a nevelői
szobába egy beépített szekrényt készítetni, melyben egy felnőtt
öltözőszekrény és tároló polcok kapnának helyet. A folyosón pedig egy
kisszekrény a tisztasági felszerelésnek a gyermekek számára. Ehhez a régi
bútorok anyagait is fel tudnánk használni. Továbbá a konyhába egy előkészítő
pultra és zárható tisztítószeres szekrényre, lenne szükségünk, természetesen
itt is, amit lehet a régi bútorokból, oldanánk meg, kiegészítve az új
munkalapokkal.
Az Arany János út 16 szám alatti volt központi óvoda nagytermében található
egy galéria, mely fenyőfából készült és kár lenne hagyni tönkre menni, hiszen
a fenntartó komoly összeget fizetett már ki érte. Bölcsődénkben a fedett terasz
alatt nagyon jó helye lenne és ki is, tudnánk használni, nagymozgáshoz egy
csúszdával ellátva vagy jó időben a kint altatásnál, kuckónak is jó célt
szolgálna. Az asztalos szerint egy kevés anyagszükséglettel megoldható
lenne az átszerelés és a bölcsődések méreteihez való igazítás, nem kellene

- 13 -





teljesen átépítetnünk. A régi szekrények ajtóit is újra tudnánk hasznosítani,
hiszen az elkészült teraszunkra, melyet nagyon köszönünk, nagyon szép lett,
a gyerekek is nagyon örülnek neki, a régi asztallábakra szereltetve
megújulnának a kinti asztalaink is, melyet Ladányi napokon a játszóházban is
használni tudnánk. Napközben pedig egyre többet tartózkodhatnának a
gyerekek a szabadban, ezáltal kevésbé lennének fogékonyak a betegségekre
növelve ezzel a bölcsőde kihasználtságát.
Mivel a pályázaton nyert pénzt elsősorban a gyerekek bútoraira, és
nagymozgásos játékaira nyertük, a felnőttek által használt bútorokra és a
galériához nincs anyagi forrásunk, ezért fordulok a tisztelt
képviselőtestülethez egy kis segítségért, pénzbeli támogatásért. Mindezt az
asztalos árajánlatából kb.350. 000 forintból tudnánk megvalósítani, az
árajánlatból hiányzik a zárható tisztítószeres és az asztalok szerelése, de azt
gondolom, ez nem növelné meg sokkal ezt az összeget.
Ezáltal a bölcsődénk teljes bútorzata megújulna, használhatóvá válna,
kihasználva
minden tárolásra alkalmas helyet. Megoldódna
az
összevisszaság, ami most jellemzi a bölcsődénk tároló helyiségeit, hiszen
jelenleg nincs öltöző szekrényünk, a vizuális és egyéb tevékenységeinkhez
használt dolgok tárolása sem megoldott. A konyhában pedig jelenleg nem
megoldott az étel tálalására, előkészítésére alkalmas asztal, nincs zárható
tisztítószeres szekrény. Természetesen a gyerekek nem tartózkodnak a
konyha területén, de a fertőtlenítő és egyéb szereket is gondosan elzárva
kellene tárolnunk, hogy kivédjük a baleseteket.

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk első számú közvetett partnere a fenntartó. Az elmúlt év során
úgy gondolom sikerült a képviselő-testülettel korrekt, hatékony a gyermekek
érdekeit szem előtt tartó kapcsolatot kialakítani. Az önkormányzati törvény
értelmében a bölcsődei ellátás az önkormányzatok feladatkörében maradt. A
változó jogszabályoknak, feladatoknak való megfelelés tovább erősíti a közös
gondolkodás, együttműködés szükségességét, fontosságát. Bízom abban,
hogy a fenntartó, a képviselő testület egyetért a hiányosságaink pótlásával és
egy kedvező megoldás születik a bölcsődénk személyi illetve tárgyi feltételeit
illetően a zavartalan munkavégzés érdekében.
Ebben bízva, kérem a képviselő-testületet beszámolóm megvitatására és
elfogadására.
Alapelvünk:
„ Kisgyermekem csak nézzél szerteszét,
Éretted van itt minden, ami szép”
Várnai Zseni

Körösladány, 2014-06-02

Nagy Enikő
Bölcsőde egység vezető
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Melléklet
Részlet, a Módszertani levélből.
Személyi feltételek
Bölcsődei nevelés – gondozás szakmai szabályai Módszertani levél melyet Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjólléti Szolgáltatások
Főosztálya megbízásából, egyetértésével állított össze a Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet Nemzeti rehabilitációs és szociális hivatal, mely szerint, a
konyhalány, technikai személy, gondnok feladatai a következők a bölcsődében:
Konyhalány feladatai a bölcsődénkben:
A reggeli, tízórai és uzsonna elkészítése. Ebéd kiadagolása a csoportokba szállítása.
Munkaköri feladata az ételminták ÁNTSZ előírás szerinti tárolása. A HACCP
rendszer előírásainak betartása. A mosogatást a közegészségügyi előírásoknak
megfelelően végzi
Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott leltári tárgyak megóvásáért, épségéért.
Munkáját mindenkor
a takarékosság figyelembevételével végzi. Éves nagytakarítási feladatokat végez.
Tálalja az ebédet ügyel a kitálalt ételek balesetmentes szállítására, megfelelő
hőmérsékletére a csoportszobákba. Felelős az ételhulladék megfelelő tárolásáért.
A technikai dolgozó feladatai:
Ellátja a bölcsőde takarítási munkálatait. Gondoskodik az udvar, a kert és a terasz
tisztántartásáról.
Rendben tartja a homokozókat, naponta meggyőződik a játszóudvar
balesetmentességéről.
A folyosókat felsöpri, felmossa; szobanövényeket ápolja. Ha a bölcsődében rovart
talál, azonnal jelenti a bölcsődevezetőnek.
A csoportszobákba az ételt beviszi, az étkezőkocsikat a konyhához kitolja, az étel
kezeléséhez köpenyt cserél. Ágyakat, ágybetéteket, matracokat előkészíti, alvás után
a helyére rakja. A csoportszobában csak e feladatok elvégzésének idején
tartózkodhat. Az ágynemű cseréjét szükség szerint elvégzi, a napi szennyest és
pelenkát kimossa. Technológiai, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok szigorú
betartása. . A mosandó textília előkészítése, a túlszennyezett textília áztatása.
Az előírt utasítások szerint a mosási folyamat lebonyolítása, a mosógépek
felügyelete a mosási ciklus alatt. Rendellenes működés esetén a folyamat
megszakítása, az észlelt hibák közlése a karbantartó vagy a bölcsődevezető felé. A
mosási folyamat után a textíliában maradt foltok egyedi eltávolítása. A végzett
munkáról, felhasznált anyagokról nyilvántartást vezet. A textília szakszerű vasalása,
csoportonkénti összehajtogatása. Az elkészült ruhaneműket csoportokba szállítja.
A gyermekekkel nem végezhet gondozó-nevelő tevékenységet, a szülőket nem
tájékoztathatja a napi eseményekről. Szükség esetén kizárólag felügyeletre
kérhető meg, gondozás alkalmával a társ kisgyermeknevelő érkezéséig, illetve
az udvarra menetel- bejövetel idején. A munkaközi szünetét (műszakonként 20’)
két részletben a munkafolyamatoknak megfelelően töltheti, ezt az időszakot
pihenésre és regenerálódásra használhatja. Hetente a csempézett falfelületet,
levegőztető ágyakat fertőtlenítő vízzel lemossa, teraszt felmossa, kerti bútorokat
lemossa. Havonta ajtó- és ablakkeretek, falak portalanítását elvégzi.
Negyedévenként bútorok, szőnyegek, műpadló vegyszeres tisztítását elvégzi.
Függönymosásról gondoskodik. A takarítás mindig nedves fertőtlenítő ruhával
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történjen. A nyári zárás idején teljes nagytakarítást végez, beleértve a festés utáni
munkákat is. A kisgyermeknevelők által kikészített játékokat lemossa, fertőtleníti. A
lemosható játékokat szükség szerint naponta folyó meleg vízzel kell lemosni. Hetente
egyszer, járvány idején naponta fertőtleníteni kell. A fertőtlenített játékokat folyó
vízzel alaposan le kell öblíteni.
A takarítást úgy kell végezni, hogy a gyermekeket ne zavarja, tehát érkezésük
előtt vagy távozásuk után. Csak azokat a helyiségeket lehet takarítani
napközben, ahol gyermekek nem tartózkodnak.
A takarítás nyitott ablaknál történjen. A szobákat étkezés után rendbe kell tenni, az
ételmaradékot el kell távolítani. A padló tisztítása nedves, fertőtlenítős ruhával
történjen. A gyermekek által használt mosdót minden használat után fel kell szárazra
törölni a balesetek elkerülése miatt. A pelenkát, tároló kukákat naponta többször,
gondozások után illetve szükség szerint kiüríti.
Külön takarítóeszközt (vödör, felmosó, lemosó) kell használni a csoportszobákban,
fürdőszobában, WC-ben. A takarítóeszközöket használat után ki kell mosni és a
tisztítószerekkel együtt el, kell zárni az erre a célra kijelölt helyre. A tisztító és
fertőtlenítő szereket a mindenkori közegészségügyi előírások figyelembevételével az
utasításoknak megfelelően kell alkalmazni és tárolni. Munkaköri tevékenysége az
egész bölcsőde területére kiterjed, a feladatmegosztást a bölcsődevezetővel és
munkatársaival történő egyeztetés határozza meg. A munkavégzés befejezése után
a gépek áramtalanítsa, kikapcsolása. Közvetlen anyagi és erkölcsi felelősséggel
tartozik. A bölcsődében szükséges textília varrását, alakítását, javítását végzi.
Gondnok
Az udvar rendben tartása, balesetet okozó tárgyak, növények összeszedése. Az
udvari növényzetet gondosan ápolja. Tavasztól őszig rendszeres fűnyírás
kéthetenként, illetve 5 cm felett. A fű összetakarítása. Locsolás, előzetes
megbeszélés alapján.. A homokozókat naponta előkészíti, felássa, locsolja. Télen a
havat eltakarítja, a külső járdát és a gazdasági bejáratot rendben tartja, csúszás
mentesíti. Ősszel a lehullott faleveleket eltakarítja. Az esővíz-elvezető csatornákat
rendszeresen tisztítja, az esetleges eldugulásokat megszünteti.
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