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Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit 

emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól 

függ, hogyan viselkednek a közelében.  

                                                                                                 (Rudolf Steiner) 

 

 

 

1. Intézményi adatok  

 

Az intézmény megnevezése: Székely Bertalan Óvoda – Bölcsőde, Mini 

Bölcsőde  

Székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 63.  

Telephelye: 2111 Szada, Ady Endre utca 2.  

Elérhetősége: 06 (28) 753916 

Alapítója, fenntartója és működtetője: Szada Nagyközség Önkormányzata  

Az intézmény közös igazgatású. Élén az intézmény vezetője, Dr. Csikós 

Gellértné áll. A Mini Bölcsőde vezetőjét az intézmény vezetője nevezi ki. A 

vezető Illés-Bartkó Zsuzsanna, aki a szakmai vezetést látja el 2021. május 10-

től. 

 

2. A Mini Bölcsőde bemutatása, helyzetelemzés  

 

2.1. A település bemutatása 

Szada Pest megyében található nagyközség. Budapesttől 20, Gödöllőtől 5 km-

re, festői környezetben fekszik a Rákos-patak forrásánál, a Margita-hegy 

lábánál.  

Szada művészeti életében fontos szerepet játszott Székely Bertalan munkássága. 

A festő itt élt és alkotott a századforduló éveiben. A nagyközség lakóinak 

száma jelenleg meghaladja az 5000 főt, és további emelkedő tendenciát mutat. 
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Szada dinamikusan fejlődik, településünkre sok fiatal költözött és folyamatosan 

költözik. Ez ösztönözte az önkormányzatot a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 

részeként a Mini Bölcsőde létrehozására. 

 

2.2. A Mini Bölcsőde bemutatása 

A Mini Bölcsőde 2020. november 11. óta működik egy 1930-ban épült 

kúriában, amely eredeti állapotában került felújításra, így tartva meg az épület 

impozáns külsejét. 

A Mini Bölcsőde 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

nevelését és gondozását biztosító bölcsődei tevékenységet ellátó, 

önkormányzati fenntartású intézmény, mely a gyermekjóléti alapellátások 

körébe tartozik. 

Az épületben két csoportszoba került kialakításra, mely csoportonként 6-6 

gyermek ellátását teszi lehetővé. Az épület speciális adottságai miatt 20 

hónaposnál idősebb kisgyermekeket tudunk fogadni. 

Összesen két kisgyermek nevelő és két bölcsődei dajka látja el a bölcsődei 

csoportokban a gyermekek gondozását, nevelését. 

 

 

2.3. A Mini Bölcsődére vonatkozó jogszabályok 

Az éves terv az alábbi jogszabályok, dokumentumok figyelembevételével 

készült: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

- 235/1997. (XII.17.) kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes 

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról, 

 - 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 

módosításáról,  
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- 369/2013 (X.24.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről,  

- A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja  

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

személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, 

 - 328/2011. (XII.29) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról,  

- 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról.  

 

2.4. A mini bölcsőde tárgyi feltételeinek bemutatása 

2.4.1. Csoportszobák 

A csoportszobák a közös öltözőből külön bejárattal nyílnak, alapterületük 

megfelel a követelményeknek (3 m2 / gyermek). A gyermekek életkorának, 

fejlettségének megfelelő bútorzattal, gondozási eszközökkel és játékokkal 

rendelkezünk. A gyermekeknek saját helyük van az asztalnál étkezéskor, illetve 

állandó fektetési helyet biztosítunk a nyugodt alvás lehetőségének 

megteremtéséhez. A csoportszobában pihenősarok van kialakítva párnákkal, 

puha textil játékokkal.  

 

2.4.2. Játékkészlet 

 A játékkészletet biztonsági, egészségügyi, illetve pedagógiai szempontok 

figyelembevételével alakítottuk ki. Minden tevékenységformához rendelkezünk 

játékkészlettel: jellemzően konstruáló, szerepjátékra alkalmas, logikai készséget 

fejlesztő, alkotó, illetve mozgásfejlesztő játékokkal vagyunk felszerelve, 

melyek minősége megfelelő, kiváló. A különböző korcsoportok és a nemek 

közti különbségnek megfelelően van a játékkészlet kialakítva. A játékok 

biztonságos használatára, valamint a tisztán tartására különös gondot fordítunk.  
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2.4.3. Fürdőszoba 

 A fürdőszoba közvetlenül a csoportszobához kapcsolódik. A gyermekek 

gondozását és önállósodását segítő berendezési tárgyak a gyermekek méretéhez 

igazítottak és megfelelően felszereltek.  

 

2.4.4. Gyermeköltöző  

A gyermekek váltó és otthoni ruháinak jellel ellátott bölcsődei 

öltözőszekrényeket biztosítunk. A szülők (törvényes képviselők) számára a 

várakozás feltételeit az átadóban tesszük lehetővé. A szülők (törvényes 

képviselők) számára a tájékoztató jellegű információk a faliújságon találhatóak. 

 

2.4.5. Helyiségek díszítése  

A helyiségek díszítését illetően hangulatos, esztétikus környezet kialakítására 

törekszünk. Az évszakok váltakozásának megfelelően díszítünk, illetve az 

ünnepek megjelenítését is figyelembe vesszük. 

  

2.4.6. Játszóudvar  

A játszókertben biztosított a gyermekek szabad levegőn történő játéklehetősége. 

Területe, árnyékolása megfelelő a gyermekek szabad levegőn történő játékához. 

Füvesített és szilárd (részben gumi-)burkolatú részek egyaránt megtalálhatóak. 

Homokozásra fakeretes, tágas homokozóban van lehetőség. A nyári melegben a 

hűsölést párakapuval oldjuk meg. Több fával és cserjével ültették be a 

játszóudvar területét a tavalyi kialakítás során. A kerítés újonnan épített, 

szabvány, az előírásnak megfelel. Az udvaron mobil és telepített játékeszközök 

találhatók.  

 

2.4.7. Melegítőkonyha 

Melegítőkonyhával rendelkezünk, így az ételeket fogyasztásra kész állapotban, 

zárt szállítóedényben, megfelelő hőmérsékleten kapjuk meg. Az ételek tálalását 

a bölcsődei dajka – élelmezés-egészségügyi és élelmiszer higiénés előírásoknak 

megfelelően – védőköpenyt és hajhálót viselve végzi. Az ételeket a 
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kisgyermeknevelők is megkóstolják, mielőtt a gyermekeknek felkínálják, így 

egyben ellenőrzik a minőségét és hőmérsékletét, illetve példát mutatva a 

gyermekek kedvet kaphatnak az ebéd elfogyasztásához. 

 

2.4.8 Élelmezéssel kapcsolatos tapasztalatok bemutatása  

Élelmezésvezető által előre megtervezett, a korszerű táplálkozási elvek, ajánlott 

napi tápanyag, energia és vitamintartalom figyelembe vételével, helyben készül 

a gyermekeknek felszolgált étel. Az élelmiszerek helyes kiválasztásának, a 

felhasznált mennyiségnek, az élelmiszerek arányának a gyermekek 

táplálkozásában fokozott jelentősége van. Az étrend változatos, idényjellegű, 

téli hónapokban is friss alapanyagokból, illetve zöldségekből készítik el az ételt. 

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében, kevesebb finomított cukrot 

tartalmaznak az ételek és a tejes folyadékok, ennek ellenére jóízű, minőségileg 

és mennyiségileg is megfelelő táplálékot biztosítanak a gyermekek számára. Az 

Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Hivatal és a NÉBIH előírásainak 

megfelelően, illetve a HACCP rendszer szabályait betartva történik az 

élelmiszerek tárolása és felhasználása. 
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3. Éves Munkaterv 

 

3.1. A Mini Bölcsőde nevelés rendje 

A 2021/22-es nevelési év kezdete: 2021. szeptember 1. 

Az új gyerekek beíratása: 2021. április hónapban (a központi óvodában), illetve 

az előjegyzés folyamatos.  

Téli szünet: 2021. december 23. – 2022. január 2. 

Bölcsődék Napja: 2022. április 21. 

Nyári technikai szünet: 2022. augusztus 01-től 2022.08.26-ig. 

 

3.2. A Mini Bölcsőde nyitva tartása  

Előzetes felmérés alapján a szülők igényeihez igazodva: 6:30- 17:30 (napi 11 

óra). A gyermekekkel érkezéstől távozásig kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka 

foglalkozik. 

 

3.3. A naponkénti nyitva tartás rendje 

A Mini Bölcsődében heti 5 napon át napi 11 órában (a szülők igényeinek 

figyelembevételével) egész napos nevelés keretében gondoskodunk a 

gyermekekről. A kisgyermeknevelő minden nap 7:00-tól tartózkodik bent a 

csoportban. A bölcsődei dajka 6:30-tól tartózkodik a csoportban. 
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3.4. A Mini Bölcsődei csoportok alakulása 

 

 Mini Bölcsődei 

csoport neve 

Munkatársak Gyermeklétszám 

1   Mazsola csoport Illés-Bartkó Zsuzsanna 

kisgyermeknevelő 

 

Pálinkás Józsefné 

bölcsődei dajka 

6 

2 Tádé csoport Bukovinszki Ágnes 

kisgyermeknevelő 

 

Bojtorné Molnár Eszter 

bölcsődei dajka 

6 

 

 

3.5. Munkarend  

 

 Illés-Bartkó Zsuzsanna 

Kisgyermeknevelő 

Bukovinszki Ágnes 

Kisgyermeknevelő 

Hétfő 7:00-14:30/9:30-17:00 7:00-14:30/9:30-17:00 

Kedd 7:00-14:30/9:30-17:00 7:00-14:30/9:30-17:00 

Szerda 7:00-14:30/9:30-17:00 7:00-14:30/9:30-17:00 

Csütörtök 7:00-14:30/9:30-17:00 7:00-14:30/9:30-17:00 

Péntek 7:00-14:30/9:30-17:00 7:00-14:30/9:30-17:00 

 

 Bojtorné Molnár Eszter 

Bölcsődei Dajka 

Pálinkás Józsefné 

Bölcsődei Dajka 

Hétfő 6:30-15:00/9:30-18:00 6:30-15:00/9:30-18:00 

Kedd 6:30-15:00/9:30-18:00 6:30-15:00/9:30-18:00 

Szerda 6:30-15:00/9:30-18:00 6:30-15:00/9:30-18:00 

Csütörtök 6:30-15:00/9:30-18:00 6:30-15:00/9:30-18:00 

Péntek 6:30-15:00/9:30-18:00 6:30-15:00/9:30-18:00 
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A dolgozók beosztása úgy van megszervezve, hogy (az ölelkezési időn kívül) 

reggel az egyik csoport kisgyermeknevelője a másik csoport dajkájával van 

egyszerre jelen, délután pedig fordítva. Így minden kisgyermek számára a saját 

csoportja legalább egyik gondozója minden időszakban jelen van. 

 

3.6. Helyettesítési rend 

A kisgyermeknevelőt hiányzása esetén társ-kisgyermeknevelője helyettesíti. A 

bölcsődei dajkát – mivel itt csoportonként egy-egy dajka dolgozik – a társ-csoport 

dajkája helyettesíti. Több dolgozó egyidejű hiányzása esetén az intézmény vezetője 

jelöli ki a megefelelő szakképesítéssel rendelkező helyettes személyt.  

 

4. Személyi feltételek  

A minimum személyi feltételeket a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete 

határozza meg. 

Mini bölcsődénk személyi feltétele az előírásoknak megfelel, minden bölcsődei 

dolgozó rendelkezik a megfelelő képesítéssel. 

 

Létszám Beosztás, Munkakör Végzettség Szakképzettség 

1 fő Intézményvezető/Óvodavezető 

 

 

Főiskola Óvdapedagógus/ 

Vezetőképzés 

2 fő  Kisgyermeknevelő  

 

 

Érettségi, 

OKJ 

végzettség 

OKJ-képzés Kisgyermek 

nevelő 

2 fő   

Bölcsődei dajka 

 

 OKJ  

végzettség 

Dajka 
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5. Továbbképzés 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. – I. § 

szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére 

vonatkozó törvényi előírásokat, részletes szabályokat a személyes gondoskodást 

végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. 

(VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza.  

A továbbképzési ciklus végére minden szakképzett dolgozó számára kötelező 

teljesíteni a továbbképzésre vonatkozó kötelezettséget, a munkáltatóval történt 

egyeztetés alapján részt venni az akkreditált továbbképzéseken. A továbbképzésen 

résztvevők helyettesítését munkaidő átszervezéssel oldjuk meg.   

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése pontozással történik. A 

továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú iskolai 

végzettség (főiskola, egyetem) esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 

továbbképzési pontot kell megszerezni.  

 

6. A nevelési- gondozási év tervezett feladatai  

6.1. Mini bölcsődénk alapfeladatai  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

értelmében alapfeladatunk a személyes gondoskodás keretein belül, a 

gyermekjóléti alapellátás 8 rendszerében biztosítani a gyermekek nevelését, 

gondozását. Bölcsődénk nevelési-gondozási feladata a családban nevelkedő 

kisgyermekek napközbeni ellátása. A családdal együttműködve biztosítjuk a 

szocializáció, az érzelmi- és értelmi fejlesztés, nevelés feltételeit. 

  

6.2. A Mini Bölcsőde kiemelt feladata a 2021-2022-es évben: 

- egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

- családok támogatása, erősségeikre építve a szülői kompetencia fejlesztése  

- érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése  

- a megismerési folyamatok fejlődésének segítése 
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E feladatok közül az egészségvédelem és az egészséges életmód megalapozása 

számunkra az elsődleges, de a családokkal való együttműködést is kiemelt 

feladatként kezeljük.  

 

6.3. A nevelési – gondozási év célja  

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának magas szintű 

megvalósítása a helyi sajátosságok figyelembevételével. Szakmai értékek 

megőrzése és továbbadása, a kialakult jó gyakorlatok megerősítése, új módszerek 

és tevékenységek bevezetése, a dolgozók és a szülők nevelői szemléletének 

formálása, kapcsolatépítés és hálózat fejlesztés.  

Bölcsődénk kiemelt feladatának tekinti, hogy a gyermekek számára megteremtett 

szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, minden gyermek saját képességei 

szerint fejlődhessen, megtapasztalhassa az önfeledt, szabad játék örömét, élmény 

és fantázia világát gazdagíthassa, mely képessé teszi őt a későbbi kreatív 

gondolkodásra, továbbfejlődésre.  

Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből, családjaikkal 

együttműködve, személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett, a világra nyitott, 

érdeklődő, fogékony, önálló, a társadalmi együttélés alapvető szabályait elfogadó 

gyermekeket neveljünk.  

Fontos számunkra a családokkal való kapcsolattartás, a szülők kéréseit, 

kezdeményezéseit figyelembe vesszük. Igyekszünk családias, közvetlen, a 

kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, megtartani 

és tovább erősíteni. A nyár folyamán megtörténtek a leendő bölcsődések 

családlátogatásai, mely során a kisgyermeknevelő ismertette az elképzeléseinket a 

szülőkkel, és kikérte véleményüket, javaslataikat a minél zökkenőmentesebb 

bölcsődébe lépés érdekében.  

Kiemelt feladatunk még: 

- Környezettudatos magatartás megalapozása:  

A bölcsődei nevelésünk mindennapjaiban a környezettudatos szemlélet formálása, 

hangsúlyosabbá tétele nagyon fontos. A gyermekek környezettudatos 

magatartásának formálása, szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, egészséges 

táplálkozás népszerűsítése, környezet szépítése, takarékoskodás a vízzel és az 

energiával.  
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- Az egészséges életmódra nevelés területén kiemelt feladatunk: 

 A zöldségek és gyümölcsök változatos felhasználásának bemutatása, és 

megízlelése „gyümölcsnap” bevezetése.  

Az egészséggel, és az egészségvédelemmel kapcsolatos élményeik kifejezésére, 

lehetőség biztosítása, közös mozgással, és játékkal a mozgás örömének 

megéreztetése.  

A mozgás-gazdag élet szervezése, csoportban és a szabadban egyaránt szolgálja a 

gyermekek egészségét és testi képességeik fejlesztését.  

 

6.4. Új gyermekek jelentkezésével kapcsolatos feladatok  

Az év közben jelentkező gyermekek felvétele folyamatos, a csoportba való 

elhelyezés szempontjai: életkor, férőhely. 

 

6.5. Programok, szülőcsoportos beszélgetések 

A Mini Bölcsődében az év során különböző rendezvényeket szervezünk. A 

rendezvények időpontjára faliújságon, zárt facebook csoportban, üzenő füzetben 

hívjuk fel a szülők figyelmét. A programok lebonyolításához elegendő időt, 

eszközt és helyet biztosítunk. A programok gyakoriságukban, témájukban a helyi 

adottságokhoz, igényekhez, szükségletekhez igazodnak. A szülőket bevonjuk a 

közös programok szervezésébe, megvalósításába. Ezekkel a programokkal a család 

minél szélesebb rétegét szólítjuk meg. 
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7. Értekezletek 

7.1. Nevelőtestületi értekezletek 

 

Nevelőtestületi értekezlet Időpont 

Nevelési évet nyitó értekezlet 2021. augusztus 23. 

Szakmai értekezlet 2021. szeptember eleje 

Nevelési értekezlet 2021. október 

Nevelési értekezlet 2022. február 4. 

Nevelési évet záró értekezlet 2022. június 17. 

 

Értekezletek témái: 

2021. augusztus 23: Nevelési évet nyitó értekezlet 

- személyi változások ismertetése 

                  - az előttünk álló nevelési/gondozási év legfontosabb célkitűzései 

2021. szeptember: Szakmai értekezlet 

- A beszoktatás ütemezésének megtervezése   

-  Mini Bölcsőde dokumentumainak megbeszélése, véleményezése. 

          - Az elmúlt nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, eredmények,           

- Feladatok meghatározása a munkaterv összeállításához  

2021. október: Nevelési értekezlet 

- A beszoktatás tapasztalatai, felmerülő nehézségek megbeszélése. 

2022. február 4.: Nevelési értekezlet 

- Szakmai munkaközösség beszámolója, illetve vezetői 

értékelés a félévi munkával kapcsolatosan. Aktuális kérdések megbeszélése.  

2022. június 17.: Nevelési évet záró értekezlet 
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- A nevelési év értékelése. 

2022. augusztus 22: A 2022/23-es nevelési évet nyitó értekezlet 

                  - személyi változások ismertetése 

                  - az előttünk álló nevelési/gondozási év legfontosabb célkitűzései 

 

7.2. Szülői értekezletek 

A szülői értekezleteket a járványhelyzet alakulása miatt nem kötelező megtartani. 

Helyette fogadóóra, online szülői értekezlet tartandó, melyről feljegyzést 

készítünk. Fogadó órákat előzetes egyeztetés alapján tartunk szülői igény szerint. 

Szülői értekezletek tervezett időpontjai: 

• 2021. augusztus  

• 2021. november  

• 2022. március 

 

8. Ünnepek, megemlékezések, hagyományok  

Bölcsődénkben az ünnepekkel, jeles napokkal tesszük színesebbé a gyermekek 

életét. A jeles napokat a gyermekek fejlettségéhez igazodva ünnepeljük. A 

gyermeki élet hagyományos ünnepeit élményt adóvá tesszük a gyermekek 

számára. 

 

Nemzeti ünnepeink a bölcsődében: 

Március 15.  

 

Egyébb ünnepeink a bölcsődében: 

Karácsony  

Anyák napja 

Évzáró, ballagás  
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A gyermeki élet hagyományos ünnepei: 

Márton-nap  

Mikulás 

Farsang 

Húsvét  

Gyermeknap 

Születésnapok, névnapok  

 

Környezetvédelmi jeles napok:  

Állatok világnapja: október 4.  

Víz világnapja: március 22.  

Föld napja: április 22. 
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9. Mini Bölcsődei programok, tevékenységek havi lebontása 

 

SZEPTEMBER  

• A bölcsődei élet zavartalan indulásának megszervezése  

• Csoportszoba díszítése, dekorálása 

• Családlátogatás  

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• Heti tevékenységtervezet elkészítése 

• Családlátogatás tapasztalatainak lejegyzése 

• Folyamatos beszoktatás 

• A beszokatás tapasztalatainak lejegyzése  

 

OKTÓBER  

• Gyerekek fokozatos beszokatása  

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• A beszokatás tapasztalatainak lejegyzése  

• Őszi termések gyűjtése  

• Az őszi természet változásának megfigyelése  

• Ismerkedés az őszi gyümölcsőkkel. 

  

NOVEMBER  

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• Egészség hét  

• A természet változásának figyelése  

• Szülők tájékoztatása az üzenő füzetben  
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DECEMBER 

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• Ünnepi előkészületek, csoportszoba díszítetése 

• Mikulás ünnepség: December 6. 

• Mézeskalácssütés a gyerekekkel közösen. 

• Karácsony: December 15. 

 

 JANUÁR  

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• A természet változásának megfigyelése  

• Játék a hóban, hóemberépítés, szánkózás az bölcsőde udvarán 

 

FEBRUÁR 

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• Farsangi előkészületek, csoportszoba díszítése  

• Farsang 

 

MÁRCIUS  

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• A természet változásának megfigyelése 

• Szülők tájékoztatása az üzenő füzetben  

• Szülői értekezlet 

 

ÁPRILIS  

• Húsvét  
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• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• Csoportszoba díszítése  

• Tavaszi virágok megfigyelése  

 

MÁJUS 

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• A természet változásának megfigyelése  

• Csoportszoba díszítése  

• Anyák napi megemlékezés: Május eleje  

 

JÚNIUS 

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• Óvodába menő gyerekek búcsúztatása  

• Dokumentációk lezárása  

• Év végi beszámoló elkészítése, szakmai munka értékelése 

• Nyári ügyelet szervezése 

 

JÚLIUS 

• Adminisztráció: Felvételi lap, Törzslap kitöltése, Csoportnapló napi szintű 

vezetése, Fejlődési napló 

• Nyári ügyelet biztosítása 

• A következő gondozási év zavartalan indulásának tervezése 

 

AUGUSZTUS 

• Szabadságolás, csoportszoba rendezése 

• Nyári takarítás, karbantartás 
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10. A bölcsőde kapcsolatrendszere  

A bölcsőde kapcsolatrendszere hasonló az óvodáéhoz. A gyermekek életkorából 

fakadóan, nem vesznek részt külső programokon, előadásokon. 

 • Elsődleges és legfontosabb kapcsolat a család, a gyermekek fejlődése érdekében 

ez mindennapos és folyamatos. A bölcsőde épülete is lehetővé teszi a szoros 

kapcsolattartást.  

• A bölcsőde és óvoda eredményesen működik együtt. Fontos, hogy a 

pedagógusok részéről is legyen visszajelzés a bölcsőde irányába, kölcsönös 

megbeszélések, tapasztalatcsere. 

 

Külső kapcsolattartás  

• Bölcsőde orvos havonta több alkalommal jön a bölcsődébe, esetmegbeszélés, 

tanácsadás folyamatosan történik.  

• A védőnői szolgálattal is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.  

• A községi Önkormányzattal, a Polgármesteri hivatal dolgozóival jó kapcsolatot 

ápolunk.  

• A Magyar Bölcsődék Egyesületével, a Kőbányai Egyesített Bölcsőde 

módszertani szaktanácsadójával folyamatos kapcsolatban vagyunk. 

 

 

2021. augusztus 23. 

 

 

…………………..………. 

Intézményvezető 


