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Tisztelt Képviselő-testület!

2021/2022-es éves munkaterv
A bölcsőde bemutatása, az intézménynek az ellátó rendszerben betöltött
célja, szerepe
A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló
15/1998.(IV.30.)NM rendelet módosításaként kiadott 6/2016 (II.24.) EMMI rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló jogszabály határozza meg.
A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alapellátás része, mely a családban
nevelkedő 20 hetestől 36 hónapos korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást,
szakszerű gondozást, nevelést.
Intézményünk 2011. október 19.-én nyitotta meg kapuit. Az alapító okiratban
meghatározott férőhelyek száma: 56.
2019 novemberében egy Kormányhivatali ellenőrzésen megállapították, hogy a terem mérete
nem megfelelő 14 gyermek elhelyezésére, hanem 13 gyermek vehető fel egy csoportba, ha
mindenki betöltötte a két évet.(A csoportszobák mérete 40,8 m2, egy gyermek ellátására 3
m2-t kell számolni.) 2021 május 31.-i testületi ülésen elfogadásra került az előterjesztés a
férőhely szám megváltoztatásáról. Így 2021. június 11.-én megkaptuk a tanúsítványt, hogy az
engedélyezett férőhely 52 lett.
Módszertani irányelvek és az intézmény működési engedélye szabja meg a felvehető
gyermekek létszámát úgy, hogy egy kisgyermeknevelő 6-7 fő egészséges gyermeket láthat el
a megfelelő alapterület biztosításával.
A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása esetén ez a létszám változik, csökken.

Személyi feltételek
A bölcsőde személyi feltétele a szakmai protokollnak megfelel. Az engedélyezett létszámunk
17 fő. ebből egy fő kisgyermeknevelő kolléganőnk gyermekvállalás miatt tartósan távol van,
helyét egy határozott idejű munkaszerződéssel felvett kisgyermeknevelővel tudjuk biztosítani.

A gyesen lévő kolléganő úgy döntött, hogy 2021. szeptember harmincadikával kéri
munkaviszonya megszűntetését.
Tavaly szeptemberig három kolléga jött vissza intézményünkbe dolgozni.
Ennek alapján:
- kisgyermeknevelők létszáma:
- intézményvezető
- élelmezésvezető:
- szakács
- konyhalány:
- bölcsődei dajka
- mosónő:
- karbantartó:

9 fő
1 fő
1 fő
1fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő

Kisgyermeknevelőink magasan képzett szakemberek.
- 1 fő óvodapedagógus végzettséggel is rendelkező kisgyermeknevelő,
- 1 fő gyakornokból 2020 januártól Pedagógus besorolásba került
3 kisgyermeknevelő végzett az ELTÉ-n az utóbbi években, így összesen 5 pedagógus
besorolású dolgozónk van.
- 3 fő E kategóriás kisgyermeknevelő, plusz a határozott időre felvett kolléganő is E
kategóriás végzettségű.
A kisgyermeknevelők napi hét órát töltenek a csoportban, a nyolcadik óra az
adminisztrációval, értekezleteken való részvétellel, családlátogatásokkal, szakmai
képzésekkel stb telik. Heti váltásban, „csúsztatott” műszakban dolgoznak, lépcsőzetes
munkaidőkezdéssel. A társgondozónő hiányzása esetén igyekszünk a helyettesítést úgy
megoldani, hogy a hiányzó kisgyermeknevelő műszakjába áll be az ötödik ember.
2021/2022 es évre tervezett tanulmányok, képzések
A Szoct.92./D.§ (1) bekezdésében felsorolt munkakörökben személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM
rendelet szerint kisgyermeknevelőink is továbbképzésre kötelezett személyek közé tartoznak.
A kisgyermeknevelők jelentős része az utóbbi időben különböző iskolarendszerű képzésen
vett részt. Folyamatosan figyeljük a lehetőségeket, jelenleg egy kisgyermeknevelő jelentkezik
egy továbbképzésre. Négyen a Mérföldlépő szervezte továbbképzésre járunk, ami a vírus
miatt halasztódott, most ősszel fog befejeződni a negyedik alkalommal, ami 2021. október
02.-án 9-16-ig a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtárban lesz megtartva.
Amit kiemelnék, hogy egy kolléganő a szakács képzést a napokban fejezi be minden
bizonnyal sikeresen, így a bölcsőde konyháján egy fő szakács és egy fő konyhalány végzi
feladatait az élelmezésvezető irányításával. Az élelmezésvezetőnk 2018 októberében
elvégezte a szakács, majd idén áprilisban a diétás szakácsképzést, ketten érettségit terveznek,
és egy fiatal kisgyermeknevelő kolléganő a diplomát tervezi a jövő évre.
Tavasz óta szerződtünk egy dietetikussal, aki a diétára szoruló gyermekek étlapját
engedélyezi.
Gyermeklétszám

2021. június 11.-én megkaptuk a tanúsítványt, hogy az engedélyezett férőhely 52 lett.
A 2021. szeptember elejéig 33 bölcsődés gyermeket írattak be óvodába, kettő közülük az ősz
folyamán megy az óvodába. Helyükre a 2021/2022-es nevelési év kezdetére 33
kisgyermeket veszünk fel. Az ősz folyamán fokozatosan szoknak be az intézménybe szülői
igény szerint, ahogy munkába állnak, vagy már dolgoznak.
A szülővel történő fokozatos beszoktatásokat már 2021. augusztus 16.-án megkezdtük.
A szülői értekezleteket a jelen helyzetben egységenként, de külön csoportonként tartottuk.
A beiratkozások fokozatosan a szülőkkel a szülői értekezleteken egyeztetett időpontokban
történnek. A csoportok összetétele sajnos augusztus és szeptember elején változik a
visszalépések miatt, viszont ennek köszönhetően rövidül a várólista.
A bölcsődében most összesen 48 gyermek lehet, mert jelenleg minden csoportban van két
éven aluli kisgyermek, így a csoportlétszám 12 fő.
A felvett gyermekek korosztályi megoszlása a következő:





12 hónapos és 23 hónapos kor között
19 fő
24 hónapos és 36 hónapos között
14 fő
A felvett gyerekek közül nincs sajátos nevelési igényű gyermek.( SNI-s )
Az újonnan felvettek között nincs Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásba
részesülő, és ételallergiás sem.
 Két csoportban 13 gyermek marad a 2021-2022 es nevelési évre.
 Minden felvett gyermek életvitelszerűen kerepesi lakos.
 A 2 éven aluliak csoportjában maximum 12, a 2 éven felüliek csoportjában 13
gyermeket vehetünk fel, ahol SNI-s gyermek van, ott a csoport csak 11 fő lehet.
Folyamatos feladatok a 2021/2022-es gondozási évben:
- HCCP szerinti munkavégzés a konyhán.
- Technikai dolgozók munkavégzésének ellenőrzése.
- Bölcsőde orvosának rendszeres látogatása.
- Munkaértekezletek szükség esetén és rendkívüli esetben azonnal.
- Szülői Érdekvédelmi Fórum szervezése
- Munkavédelemi, tűzvédelmi oktatások megtartása
-A fertőzéses megbetegedések kivédése, prevenciók megszervezése (folyamatos fertőtlenítés,
orvosi vizsgálatok, gyakori szabad levegőn való tartózkodás…).
- A koronavírus járvány alatt a bölcsőde orvosa mindig az aktuális helyzethez igazodva
eljárásrendeket dolgozott ki bölcsődénk részére. Az új szülőknek egy első tájékoztatót küldött
a bölcsődében végzett munkájáról.
Élelmezéshez kapcsolódó feladatok:
Fontosnak tartjuk bölcsődénkben és intézményünkben az egészséges életmódot. Ennek
érdekében az a célunk, hogy a gyermekek megfelelő minőségű és mennyiségű, változatos
ételeket fogyasszanak az ide vonatkozó előírások betartásával.
A nevelési-gondozási év tervezett feladatai
Szakmai Program szerint meghatározott feladatok, a nevelési-gondozási év céljának
megfogalmazása
1. A családok támogatása, a szülői szerepek erősítése a fő feladatunk a 2021-22-es nevelési
évre.

Ennek érdekében kiemelt a szülők tájékoztatásának kiszélesítése: tájékoztatás módjának
erősítése. Célunk, hogy a szülők felé közvetített információk időben, megfelelő módon jussanak
el. Fontos a napi kapcsolattartás az együttműködés érdekében.
2. A megújult dokumentációs rendszer intézményi szintű alkalmazásának gyakorlata a
csoportokban a másik kiemelt feladatunk. Célunk, hogy beépítsük a gyakorlatba azokat a
javaslatokat, amik az új adminisztrációval kapcsolatban kötelezőek lesznek. 2020
szeptemberétől a gyermek adminisztrációt kezdtük el az új rendszerből, idén pedig az új
csoportnapló kerül az újonnan használt adminisztrációhoz.
Bölcsődevezetői feladatok a nevelési-gondozási évben
2021 09. 02.-án kezdődött számomra a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Szociális
vezetőképző, ami 3x3 alkalom, november 13.-án fejeződik be. Közben ABPE képzésre is
megyek októberben.
A dokumentációs rendszer megújítása során a vezető feladata a megfelelő dokumentáció
vezetésének segítése, ellenőrzése. Az új rendszer megismerése, a felmerülő kérdések
tisztázása.
Értekezletek, munkatársi értekezletek, programok.
Egész évben kéthetente hétfőnként csoportvezetői értekezleteket tartunk.
2021. szeptember:
-1. Beszoktatás kezdete
-2.Technikai értekezlet
-14. Október-novemberi kezdőknek beiratkozás
-19. TÍZ éves a bölcsőde
-22. születésnapi délelőtt a gyerekekkel és a bölcsőde dolgozóival
-21. Kisgyermeknevelői megbeszélés a beszoktatás tapasztalatairól
2021. október:
-22. Szülőcsoportos megbeszélés / Süni- Pillangó/
-29. Szülőcsoportos megbeszélés /Maci-Katica/
2021.november:
-4. Süni- Pillangó karácsonyi fotózás
-5. Maci-Katica karácsonyi fotózás
2021. december:
-6. Mikulás
-11. ledolgozós szombat
-15. Karácsonyi szöszmötölő délután

-17. Karácsonyi koncert- délelőtt
-22.Dolgozói karácsony
-24. Ünnep- Téli szünet 2021. december 31.-ig
2022.január:
-1. Ünnep
-3. Nyitás
-5. Értekezlet

2022.február:
-2. Farsangi szöszmötölő délután
-8. Farsang délelőtt a gyerekekkel
2022. március
-9. Csoportos szülői értekezletek
-15. Megemlékezés Márc.15.ről
-16. Nemzeti Lobogó Napja
-24. Húsvéti szöszmötölő délután
-30. Anyák napi fotózás
-31. Anyák napi fotózás
2022.április:
-8. Óvónők látogatása a bölcsődében
-15. Nagypéntek
-18. Húsvét
-20.Bölcsődei/óvodai tájékoztató szülői értekezlet 16:00
-21. Bölcsődék Napja- nevelés nélküli munkanap
2022.május:
-20. szeptembertől felvételt kérők értesítése
-27.Családi nap délután
2022. június:
-1.Új gyerekek csoportbeosztása

-6. Pünkösd
-7. Nevelési évzáró nevelői értekezlet
-24. Évzáró délután szülőkkel
2022.július:
-12. Új gyerekeknek szülői értekezlet
-25. Nyári zárás 3 hét / Tervezett/
2022.augusztus:
-15. Nyitás
-16. Pedagógus gyerekek beszoktatása
-17. Beiratkozások
-31. óvodába menők kiírása
Megfigyelések – gyermekcsoportokban és a bölcsőde más egységeiben
Kiemelt feladat a csoport elosztások, csoportszervezések miatti többlet feladatok
koordinálása, nyomon követése. A csoportszokások kialakításának megfigyelése
gyermekcsoportokban.
Gyermekcsoportok tevékenysége; programok, szülőcsoportos beszélgetések
Szülői értekezletek: október és március hónapokban. Kezdő szülőknek értekezlet június
hónapban történik. Ünnepkörhöz kötötten a szülőkkel szöszmötölő délutánokat szervezünk.
A bölcsőde éves nyári bezárása, a szünet tervezett időpontja: 2021 július vége, augusztus
eleje. A szülők értesítése a fenntartói döntés után február hónapban fog történni.
Megvalósításra váró terveink a következő évre:
Ajtó nyitás a hátsó udvar játéktárolójára a gyermek kinti mosdóhoz, kerítés lábazat javítása, fa
kerítéselemek megerősítése, egy vízelvezető kis árok a kukatárolónál egy ráccsal, falra
szerelhető napellenző az első udvarra, mindkét homokozóra takaró vásárlása, az udvarok,
kinti játékeszközök, utca, parkoló folyamatos karbantartása, rendben tartása
A tavalyi év a koronavírus világjárvány árnyékában telt, a folyamatos korlátozások,
bezárások, betegségek intézményünket sem kerülték el. Ez az ősz még viszonylag nyugodtan,
persze a szabályok betartásával kezdődik, de beárnyékolja a negyedik hullám. Szeptember
19.-én lesz 10 éves a bölcsőde, egy egyszerű, remélhetőleg a szabad téren megtartott zenés
műsorral, tortával tervezzük ünnepelni. Amíg lehet, megszervezzük a szülőcsoportos
megbeszéléseket, jó idő esetén ezt is lehet kint az udvaron. A szülőkkel a kapcsolattartás
folyamatos, személyesen, e-mailban, telefonon, a szülők közösségi oldalon elérhető
csoportjában.
2021. szeptember 15.
Hutvágner Csabáné

Intézményvezető

