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A  bölcsődei ellátás  feladata 

Az 1997.XXXI.tv.42§-a, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36.§-a alapján 

a családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő 

nevelést, gondozást foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyerekek 

számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy 

egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a  

kisgyermeket nevelő családok állnak. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS 

ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA  a családra, mint komplex rendszerre tekint, 

melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését gondozását,hanem az 

egész család támogatását célozza meg. 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 

kisgyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi. 

A gyermekek bölcsődénkbe 1 éves kortól a 3.-ik életévük betöltését követő 

december 31-ig vehetők fel. 

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettsége alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 

31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

Intézményünk  39 férőhelyes.  Módszertani irányelvek és a működési engedély 

szabja meg a felvehető gyermekek létszámát úgy, hogy  egy kisgyermek nevelő  

6 fő, maximum 7 fő egészséges gyermeket láthat el a megfelelő alapterület 

biztosításával.  

 

 

 

 

 

 



 

Az intézmény tárgyi feltételei 

Az épület adottsága miatt a bölcsőde helyiségei csak részben felelnek meg az 

előírásoknak . Előírás szerint egy gondozási egység 2 csoportszobát , 1 

fürdőszobát, 1 átadó helyiséget tartalmaz. Nálunk 3 csoportszoba van  az 1 

fürdőszobához és átadóhoz.    A fürdőszoba felszerelése viszont  3  gondozási 

egységnek is megfelelő. 

Csoportszobák berendezése, felszereltsége, játékkészlete biztonságos minden 

szempontból megfelel a szakmai előírásoknak. A gondozási egységhez terasszal 

kapcsolódó játszóudvar felszereltsége megfelelő, tágas sok hely van a 

gyermekek mozgásigényének kielégítésére. 

Főzőkonyhánk a HCCP szabályzat előírása szerint működik, csak a bölcsődés 

gyermekek élelmezését látjuk el.   

 

Személyi feltételek 

A bölcsődében dolgozó munkatársak száma az engedélyezett keretszámot 

tükrözi. 

A gyermekek nevelését gondozását csoportonként  2-2 kisgyermeknevelő végzi,  

összlétszámukat tekintve  

                                         -  vezető                                                     1 fő 

                                         -  kisgyermeknevelők létszáma:            6 fő 

A kisgyermeknevelők szakképzettségi mutatója: mindenki szakképzett. 

A bölcsődében dolgozó jelenleg még középfokú végzettséggel és 

szakképesítéssel rendelkező kisgyermeknevelőket arra  kell ösztönözni , hogy 

minél többen jelentkezzenek felsőfokú végzettség  (diploma) megszerzésére, 

hogy be tudjunk kapcsolódni a pedagógus életpálya modellbe. 

A kisgyermeknevelők   napi 7 órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két 

műszakban dolgoznak, lépcsőzetes munkakezdéssel. A társ kisgyermeknevelő 



hiányzása esetén nyújtott műszakban, vagy egyedül látják el a csoport 

gyermekeinek gondozását-nevelését. 

A kisgyermeknevelők csak a szabadságuk felét tudják igénybe venni a bölcsőde 

hivatalos zárási ideje alatt. A szabadság többi részét a gondozási időszak alatt 

vehetik ki, ami viszont azzal jár, hogy gyakran kell helyettesítést vállalniuk. 

Bölcsődénk gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látja el feladatát 

megbízási jogviszonyban.   A bölcsődei felvételt követően elkészíti a gyermekek 

felvételi státuszát és negyedévenkénti vizsgálatokat. Ezen kívül a szülők és a 

kisgyermeknevelők  bármikor bizalommal fordulhatnak  hozzá  kérdéseikkel, 

észrevételeikkel. 

Új munkakörként jelent meg a bölcsődei dajka, így a csoportokban dolgozó, de 

jelenleg technikai állományban lévő személy munkaköre átalakul bölcsődei 

dajkává.   

Főzőkonyhánk személyzete 2 főből áll, mindkettő szakács. 

A bölcsőde gazdálkodása 

Intézményünk fenntartója Jánossomorja Város Önkormányzata. Az Óvári út 4. 

sz. alatti ingatlan és annak ingóságai önkormányzati tulajdonban vannak. 

Részben önálló gazdálkodású szervként működünk. Az éves költségvetési 

keretünket az Önkormányzat  Képviselőtestülete költségvetési rendeletben 

határozza meg. A pénzügyi, gazdasági feladatokat az Önkormányzat 

gazdálkodási szerve látja el. 

Bölcsődei térítési díj 

Jogszabályváltozások a bölcsődei étkeztetés térítési díjai tekintetében 

2015. szeptember 1-jétől kibővült a bölcsődében az ingyenesen étkező 

gyermekek köre. A gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei 

ellátásban részesülő gyermekek számára, ha a következő kritériumok közül akár 

egy is fennáll: 

- rendszeres  gyermekvédelmi kedvezmény 

- tartós betegség, vagy fogyatékosság 



- egészséges, de a családjában nevelkedő testvére tartós beteg vagy fogyatékos 

- három vagy több gyermek a családban 

-nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság 

-családjában  az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg, a kötelező legkisebb 

munkabér 130%-át (2015.évben 89.408.) 

Térítési díj mértéke az elmúlt évhez képest  nem változott. 

Étkezési díj:            420 ft./nap  (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 

Gondozási díj:            0 ft./nap 

Egyéb változás az étkezés terén:  

A települési önkormányzat kötelező feladatává vált a bölcsőde zárva tartása 

esetén a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása, melyre a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül  a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű  gyermekek lesznek jogosultak ingyenesen. 

Bölcsődénkben a nyári gyermek étkeztetés két kisgyermeket fog  érinteni. 

 

Normatív támogatások 

Az éves költségvetés fedezésére állami normatíva igényelhető, ám ez csak 

részben fedezi a működési költségeket. 2009-től ez az összeg csak 494.100 Ft 

/év gyermekenként. 

Sajnálatos módon a  bölcsőde nem a beíratott gyerekek után igényelheti ezt az 

összeget, mint az oktatási intézmények, hanem a ténylegesen bent lévők 

létszámát kell osztani az adott évre megszabott gondozási napok számával. Az 

osztószám gyakran magasabb, mint a nyitvatartási napok száma, így a 2016-os 

évben a   gyerekek 70 %-ára vehettük igénybe a támogatást. 

 

 

 



Statisztikai  mutatók 

A 2016-os  évben 56 gyermek  igényelte a bölcsődei ellátást. Óvodai nevelésbe 

19 gyermek távozott. Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 4 fő,  100%-os 

étkezési díj kedvezményt  13 fő vehetett igénybe. 

Bölcsődénkben 3 csoportszobában, 39 férőhelyen 2016 december 31-én 34 

beíratott gyermek volt, jelenleg 39 gyermeket /2017.május 09/ .gondozunk.        

Feltöltöttségünk a beíratottak szerint most 100%-os. Bölcsődénk iránti igény 

folyamatos városunkban. Várólistán jelenleg  1 kisgyermek van.  A többi 

beíratásra váró a 2017-2018-as  nevelési évre szeretné a bölcsődei ellátást 

igénybe venni. 

Az adaptáció (beszoktatás) ideje alatt kevesebb a létszám, mert folyamatosan 

és fokozatosan fejlődik fel a csoportok létszáma.                                                                     

A bent lévők létszámát nagyban befolyásolják az adott időszakban jelentkező 

megbetegedések. Változtak a szülői igények, az oktatási szünetekben gyakran 

tartják otthon a kisebb testvéreket is. 

 

 

A szakmai munka bemutatása dióhéjban 

A bölcsődei nevelés, gondozás 

Alapvető, hogy minden gyermek egyéni fejlődésének, biológiai szükségleteinek, 

érési folyamatának megfelelő, személyre szóló ellátást kapjon. 

Nélkülözhetetlen az egészséges és biztonságos környezet megteremtése, az 

egészségvédelem, egészségnevelés és az alapvető  kulturhigiénés  szokások 

kialakítása. 

A gyermekélelmezés:  a  gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés 

feltételeit és a szabályrendszer kialakítását is feladatnak tekintjük. Ízléses tálaló 

edényekből, jó hangulatban folyik az étkezés.  Saját főzőkonyhánkból naponta 

kerül ki az a sok finom étel, amit szakácsaink nagy gonddal és szakértelemmel 

készítenek el. 



Pihenés, alvás: idejét, időtartamát a gyermekek igénye határozza meg. Az 

alváshoz nyugodt légkört és megfelelő tárgyi feltételeket biztosítunk 

(kényelmes fekhely, friss levegő, csend). Tiszteletben tartjuk a gyermek alvási 

szokásait, a megszokott játékot, cumit, textíliát kapja meg, s ha kell, a 

kisgyermeknevelő közvetlen jelenlétével, simogatással altatja őket. 

Öltözködés: legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szembeni 

védekezés, de e tevékenység közben fejlődik a gyermek önállósága és az 

igényessége is. Az öltözködésnél a kisgyermeknevelő szerepe a gyermek 

önállóságának támogatása, amely a teljes kiszolgálástól a segítő, irányító 

tevékenységig terjed. Gyermekeink saját ruhában vannak, a csoportszobában 

váltócipőt használnak. Igény esetén tudunk biztosítani bölcsis ruhát, váltóruhát 

is. 

Egészségvédelem, egészségnevelés: feladatunk a környezethez való 

alkalmazkodás és az alapvető emberi higiénés szokások kialakításának segítése. 

Ügyelünk, hogy mindenkor érvényesüljön a folyamatosság, a szabadság, az 

önkéntesség és a választhatóság elve. A nevelő-gondozó munkákban arra 

törekszünk, hogy a mozgás az egész napi tevékenység szerves része legyen. A 

tárgyi környezet teljes biztosítása mellett a praktikum, az akadálymentesség és 

az esztétikum követelményeit tartjuk szem előtt. 

Az érzelmi fejlődés, szocializáció segítése 

A kisgyermek elsősorban érzelmi lény, érdeklődését érzelmei irányítják.  

Elsődleges szocializációs környezete a család, amelyben nevelkedik.  A 

kisgyermek tevékenysége bizonyos mértékben tükrözi érzelmi világát. Az 

érzelmek befolyásolhatóak, pozitív érzelmek elősegíthetőek, de ugyanúgy a 

negatív érzelmek is. A bölcsődés kisgyermek gondozásának egyik alapfeltétele a 

pozitívumokra való támaszkodás, a pozitív megerősítés. Feladataink körébe 

tartozik, hogy derűs légkört biztosítsunk, segítsük a bölcsődébe kerüléssel járó 

nehézségek feldolgozását, csökkentését. 

 

 

 



A bölcsődei élet megszervezése, kapcsolattartás 

Kapcsolattartás a szülőkkel: a bölcsőde az otthoni ellátást egészíti ki, szorosan 

együttműködve a szülőkkel. Az együttműködés partneri viszonyt feltételez, 

mely nem túl bizalmas, de őszinteségen alapszik. 

- Jelentkezéskor a szülő rövid betekintést nyerhet a bölcsődei életbe. 

- Minden szülő kap egy írásos tájékoztatót a bölcsődei életről. 

- Adaptáció: bölcsődénkben a két hetes szülővel történő beszoktatást 

ajánljuk és javasoljuk. 

- Fogadóórát évente kétszer meghatározott időben, előzetes egyeztetés 

alapján tartunk, biztosítva a négyszemközti beszélgetés lehetőségét. 

 

A Szülői Érdekképviseleti Fórum működése 

Minden új gondozási év októberében megalakítjuk a Szülői Érdekképviseleti 

Fórumot. A fórum létrehozását, működését a gyermekvédelmi törvény 

határozza meg. Vezetőségi tagjai: 1 fő az Önkormányzat részéről, 1 fő elnök,     

3 fő a szülői és 1 fő a kgy.nevelői oldalról. A vezetőségi tagok aktívan, 

tevőlegesen segítik napi problémáink megoldását, közösségi programjaink 

megvalósulását. 

Kapcsolattartás társintézményekkel 

Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény értelmében a bölcsőde a 

rendszerben a jelző funkciót ellátó intézmény. A gyermekek érdekérvényesítése 

törvényi kötelezettséget jelent a gyermekek gondozásában részt vevő nevelők 

számára. Együttműködünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a 

gyermek ellátása során kapcsolatba kerülünk: a védőnőkkel, az óvodákkal, a 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal és kölcsönös jó együttműködés 

jellemzi a Polgármesteri Hivatal munkatársaival való kapcsolatunkat is. 

 

 

 



 

A bölcsőde fejlesztési, távlati tervei 

Tető csere /távlati/ 

Külsőpucolás /távlati/ 

Udvar térkövezése 

Kis házak cseréje 

Játszószőnyeg cserék 

 

Humánpolitikai feladatok 

Legfontosabbnak tartjuk a gyermek, illetve családközpontú bölcsődei élet 

megteremtését. A családdal aktívan és sokoldalúan együttműködünk, 

támogatva, esetleg kompenzálva a nemkívánatos családi hatásokat. A 3 év 

alatti gyermekekkel való foglalkozás mind pszichológiai,mind pedagógiai 

szempontból professzionális felkészültséget igényel és a fő hangsúly már nem a 

gondozási feladatokra irányul, hanem a fejlesztő, nevelő, szocializációs 

tevékenységekre, valamint a korai felismerésre.  

Fontosnak tartom megjegyezni,  hogy bölcsődénkben 2016 szeptemberétől 

beindult a koraifejlesztés  az arra rászoruló gyermekek számára. Jelenleg 4 

kisgyermek veszi igénybe ezt a szolgáltatást, amit a GY-M-S Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézményének munkatársai végeznek.  

/gyógypedagógus,  szomatopedagógus mozgásterapeuta, logopédus/      

A  szolgáltatások  igénybevétele ingyenes.    

Amennyiben a helyi adottságaink lehetővé tennék   akkor  a  városban élő 3 év 

alatti fejlesztésre szoruló gyermekek is bejöhetnének a bölcsődébe s a 

szakszolgálat dolgozói őket  is  fejlesztenék.   Ehhez egy plusz teremre lenne 

szükségünk.  

 



Mintái és lelkes terjesztői kívánunk lenni a tudományos eredményekre épülő 

nevelési elveknek és mentálhigiénés módszereknek. Mindezeket természetesen 

csak úgy vagyunk képesek megvalósítani, ha munkánkat elhivatottsággal, 

szakmai hozzáértéssel végezzük. Folyamatos továbbképzésekkel és önképzéssel 

tudjuk javítani tevékenységünk színvonalát. Anyagi háttér hiánya miatt ez egyre 

nehezebb, keressük és várjuk az ingyenes továbbképzéseket! 

 

Bölcsőde rendezvényei az év folyamán 

Mikulás          2016.december 

Karácsony      2016 december 

Farsang          2017 február 

Húsvét            2017 április 

Anyák napja   2017 május  

Családi és gyermeknap 2017 június 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámolót megtárgyalni és elfogadni  

szíveskedjék. 

 

Jánossomorja, 2017.május 09. 

       Rasztik  Lászlóné 

                                                                               bölcsődevezető 

 

 

 

  



 

 

 


