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Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az alábbiakban előterjesztem a 2021/22-es nevelési évre vonatkozó beszámolómat. 
 
 
Az előterjesztő: Árvai Éva 
 bölcsődevezető 
 
 
 
 
Az intézmény általános adatai: 
 
Az intézmény székhelye, neve, címe: 
 
 

Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde 
3599 Sajószöged, Mátyás király út 10. 

Tel: +36-49-313-890 
e-mail: zoldszigetbolcsi@gmail.com 

 
 
Intézményvezető: Árvai Éva 
 
 
Az intézmény napi nyitvatartási ideje: 06:30 – 16:30 óráig 
 
 
Az alapító okirat szerint ellátandó feladat: 
 
104031- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében  
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„A gyerekek figyelnek bennünket, és nekünk óriási a felelősségünk abban, hogy jó 
példát mutassunk nekik.” 
 (Luc Besson) 
 
 
Működési alapelvek: 
 
Bölcsődénk a mindenkori hatályos jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., a 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti-, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről, a 

Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja alapján végezzük. 

 
A bölcsődei nevelés alapelvei: 

- A család rendszerszemléletű megközelítése 

- A kora gyermekkori intervenció szemléletének befogadása 

- A családi nevelés elsődleges tisztelete 

- A kisgyermeki személyiség tisztelete 

- A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

- A biztonság és a stabilitás megteremtése 

- Fokozatosság megvalósítása 

- Egyéni bánásmód érvényesítése 

- Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

- A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

 

Ellátandó tevékenység 

- Az érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakítása a kisgyermekekkel 

- A környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kultúrhigiénés szokások és 

viselkedési szabályok megtanulásának segítése 

- A személyiség kibontakoztatásának és az önállósulás fejlődésének támogatása 

- Az önálló aktív tevékenység támogatása 

- Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség 

szerinti megelőzése, a gyermek támogatása a beszoktatással járó elszakadási 

folyamat feldolgozásában 
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- Egészséges, korszerű táplálkozás biztosítása 

- Továbbképzési feladatok ellátása 

Személyi feltételek, továbbképzés 
 
Engedélyezett dolgozói létszám: 7 fő, ebből: 

- 1 fő intézményvezető, 

- 4 fő kisgyermek-nevelő,  

- 2 fő dajka 

o 2022. május 02-től személyi változás történt, Pocsainé Paduch Csilla 
táppénzes állományba került, 2022. június 17-től szülési szabadságát 
kezdte. Ezen időszak alatt és továbbra is, várhatóan 2024. június 17-ig 
Németh Dóra Viktória csecsemő-és kisgyermeknevelő látja el a 
helyettesítését. 

 

A munkaidő beosztása a 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. 7. §. (I) bekezdése szerint 
történik: 

- Csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő: 06:30 – 14:50 óráig, 

- Csoportonként 1 fő kisgyermeknevelő: 08:10 - 16:30 óráig 

- Dajkák 06:00 – 14:00-ig és 09:00 – 17:00-ig, heti váltott műszakban dolgoznak. 

A bölcsődeorvosi ellátást 2022. február 01-től megszüntettük, mivel ennek biztosítása nem 

kötelező. 

 
Férőhelyek 

Bölcsődénkben 2 gyermekcsoportban gondozzuk a gyermekeket, 2022. március 12-től 26 

engedélyezett férőhelyen. 

2021/22. nevelési év során 26 gyermeket láttunk el. 

- Napocska csoport: 12 fő (2 éves kor alatti kisgyermek) 

- Pillangó csoport: 14 fő (2. életévet betöltött kisgyermek) 

 

2021. szeptember 01-én 22 fő kezdte a bölcsődét, a teljes létszámot 2022. januárjában 

töltöttük fel. 

Bölcsődénkből az óvodába 2022. májusában 18 gyermeket írattak be, helyükre a létszámot 

2023. január 15-ig feltöltjük. 
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2022. áprilisában a jelentkező gyermekek száma 18 fő volt, felvételre került 18 fő, elutasított 

gyermeklétszám: 0 fő, várólistán jelenleg nem tartózkodik gyermek. 

 

A Működési engedélyben meghatározott létszámnak megfelelően biztosítjuk a bölcsőde 

működését. 

Létszámhiány esetén átcsoportosítással, munkaidő átszervezéssel törekszünk a gyermekek 

legmegfelelőbb ellátására.  

 

Az intézmény tárgyi feltételei: 

Az intézmény összes helyisége megfelel a szakmai elvárásoknak. Egy gondozási 

egysége, két csoportszobát foglal magába. 

A csoportokhoz terasszal kapcsolódó játszóudvar nagy és tágas. Teljes mértékben kielégíti 

a gyermekek mozgásigényét.  

A játékkészletünk megfelelő, mind minőségben, mind mennyiségben. Elveink 

szerint a kisgyermekgondozás során nagy hangsúlyt fektetünk a nemek közötti egyenlőség 

elvének betartására, illetve, hogy minden gyermeknek jusson azonos típusú játék. Újabb 

beszerzésekre is sor kerülhetett, mint pl. mesekönyvek, babakonyha kiegészítőkkel, 

autópálya, Montessori torony, finommotorikát fejlesztő játékok, fa vasútkészlet, 

játszószőnyeg, hiszen a játék a legfőbb munkaeszközünk. 

Az udvari játékok sajnos elhasználódnak, kismotorok, futóbiciklik beszerzésére 

szükség lesz a későbbiekben. 

A bölcsőde épületének hűtésére megoldás szükséges a nyári időszakban, mivel két év 

tapasztalata alapján elmondható, hogy kibírhatatlan hőség van az épületben, mely 

legfőképpen a gyermekek, de a dolgozók egészségét is megviseli. 

Ventilátorokkal, keresztszellőztetéssel, besötétítéssel sajnos nem értünk el eredményt, 

alvásidőben, illetve a délutáni órákban a csoportszobák hőmérséklete 30-32 C0. 

Többször tapasztaltunk tompultságot, alvási nehézséget, fejfájást, teljesítménycsökkenést. 

Mindezt zuhanyoztatással, vizes ruha használatával, folyadékpótlással ellensúlyozzuk. 

 

Továbbképzések:  

2018. július 1-én lépett hatályba a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása.  
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A legnagyobb változás, hogy a korábban 6 éves továbbképzési ciklus 4 évre módosult, 

tehát ennyi idejük van megszerezni a továbbképzési pontokat a kollégáknak. Ez felsőfokú 

végzettség esetén80, szakképesítés esetén 60 pontot jelent. 

A továbbképzések fajtái: 

• „kötelező továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely a teljes ágazat 

 

tekintetében szükséges, lényeges alapkompetenciák megszerzésére irányul; 

• munkakörhöz kötött továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az adott 

munkakörhöz, illetve az adott munkakör esetében érintett ellátotti csoportokhoz 

kapcsolódó speciális, módszerspecifikus ismeretek megszerzésére irányul; 

• választható továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az egyéni érdeklődés 

figyelembevételével az önismeret, az egyéni kompetenciák vagy egyéb speciális 

ismeretek megszerzését célozza.” /idézet a jogszabály 1. §-ból/ 

-Bölcsődénkben valamennyi kisgyermeknevelőnek továbbképzési kötelezettsége van. 

 2020. szeptember 01- 2024. augusztus 31-ig tart az első továbbképzési ciklus. 

Elvégzett kötelező továbbképzéseink:  

- Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-, gyermek-, betegjogok 

- Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei 

A továbbképzés típusa: szakmai e-learning, pontértéke 6-6 pont. 

Valamennyi kisgyermeknevelő sikeres vizsgát tett. 

- 2022. március 24-én szakmai tanácskozáson vettünk részt az Újpesti Önkormányzati 

Bölcsődék Intézményében. 

A továbbképzés címe: A T.E.T.T.E.K. (támogatás, erősítés, tudás, teljesítmény, esély, 

környezet) szerepe a rugalmas alkalmazkodásban, a reziliencia fejlődésében. 

Folyamatban van 3 kisgyermeknevelő továbbképzése a Koragyermekkori Tudástár 

Továbbképzési Központ online képzésén.  

Juhász Katalin a munkaköréhez szükséges kisgyermekgondozó-nevelő képzést végzi, 

várható befejezése: 2022. október. 

Németh Dóra Viktória a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógia 

Karának Gyógypedagógiai szakának utolsó éves hallgatója. 
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SZÜNETEK:  

 

Téli szünet: 

 

Törvény által nem determinált bölcsődei szünet. Indoka a karácsonyi ünnepek miatti 

nagyobb mértékű szülői szabadságolás. Minden évben felmérjük a Karácsony és Újév közti 

munkanapok tekintetében az ügyeleti igényt, és ennek függvényében nyitunk ki, illetve  

veszik ki a dolgozók a szabadságukat. 2021-ben az iskolai téli szünet ideje alatt voltunk 

zárva, miután felmértük az ügyelet iránti igényeket és senki nem kérte gyermeke részére. 

Járványügyi megfigyelés alatt 2022. 02. 14-20-ig 15 gyermek és 2 kisgyermeknevelő volt. 

Gondozás-nevelés nélküli munkanap (15/1998 NM. rend. 43§ (1) 

2021. december 11-én,2022. március 24-én, április 22-én tartottunk nevelés nélküli 

munkanapot nevelési értekezletek tartására. 

Bölcsődék napja: 

A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, 

az azt követő legközelebbi munkanap -minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. 

Nyári szünet: 

A tavalyi év tapasztalata alapján a Fenntartóval és az ÁMK-val egyeztetve   

2022. június 20 – július 15-ig zárva tartott a bölcsőde. 

 

2022. augusztus 01-től a beszoktatás a szokásos keretek között folyt a kialakított biztonsági 

intézkedések megtartása mellett.  

A beszoktatásokat megelőző családlátogatásokat ebben az évben megkezdtük, a szülőkkel 

való beszélgetés alapján dokumentáltuk a szükséges adatokat.  

Az újonnan bölcsődébe iratkozó gyermekek szülei részére 2021. július 21-én szülői 

megbeszélést tartottunk, ahol kivétel nélkül minden szülő jelen volt. 

Ellenőrzések: 
 

2022. 04. 11-én a Tisza Park Kft elvégezte a bölcsődei játszótéri eszközök felülvizsgálatát.  

4 db udvari játékot nem megfelelőnek értékeltek. 

A hiányosságok javítását a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2022. 05. 04-én elvégezte. 
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Szakmai munka 

Bölcsődénkben az egyik legfontosabb feladat a gyermekközpontú, szeretetteljes bölcsődei 

légkör kialakítása, gyermek centrikus egyéni bánásmód, mely által a kisgyermekek 

biztonságban, jól érzik magukat. 

A bölcsődei kisgyermeknevelők szerepe, feladata rendkívül fontos. Lényeges, hogy 

képzettségükön túlmenően olyan személyiséggel rendelkezzenek, melyekkel a bölcsődei 

nevelés feladatait meg tudják valósítani. 

Az intézményben dolgozó kisgyermeknevelők és technikai dolgozók tudatosan és 

szakszerűen látják el a munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a 

gyermekek tiszteletben tartása jellemző. 

Bölcsődénk életében alapvető szempont, hogy a kisgyermek számára élményt nyújtó, 

részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen minden nap. Valamennyi 

tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód 

érvényesítése, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítése. 

A bölcsődei nevelés olyan szemlélettel és módszerekkel működik, amelyek segítik a családi 

nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora 

gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden 

kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. 

Mindennapjainkat átszővi a tanulás, gondozás, játék, mozgás, mondóka-ének, vers-mese, 

alkotó tevékenységek, amik segítik a hagyományok őrzését, ünnepekre való ráhangolódást 

is.  

A bölcsődén belül a módszertani szabadság és önállóság segíti a kreatív és alkotó 

gondolkodást. Az esztétikusan előkészített környezet pedagógia tudatossága, a 

természetesség kiemelt szerepe, a kreatív eszközrendszer szabad felhasználása a 

csoportszobai dekorációkban, gyermekek életkorának megfelelő berendezés kialakításában 

erősiti a kisgyermeknevelők egyéni elképzeléseinek megvalósítását. A szakmai feltételek 

biztosításán túl a humánerőforrás biztosításával, bizalomra, őszinteségre épülő kollegiális 

kapcsolat kialakításával és a közös programok szervezésével, mely csapatépítő hatással 

bír. 
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Érdekképviseleti fórum: 

Az ellátottak ügyében jogi panasz nem érkezett az év folyamán. 

Étkeztetés 

Bölcsődénk intézményi gyermekétkeztetést biztosít a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek részére: az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, 

valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést. 

2022. augusztus 01-től diétás étkeztetést is biztosítunk, mivel egy kisgyermek tej-és 

tojásfehérje allergiával érkezett, és törvény által előírt feladat ennek biztosítása. 

Az étlapot az intézmény vezetője, az élelmezésvezető és a szakács állítják össze, 

augusztustól dietetikus bevonásával; figyelve a gyermekek életkorának megfelelő 

tápanyagbevitelre a változatosságot is figyelembe véve. 

Minden hétfőn kifüggesztésre kerül a heti étlap a bölcsőde hirdetőtábláján. 

 

Az ingyenesen étkezők száma a 26 főből 10 fő. 

Az étlap idényszerű, mennyiségében és minőségében igazodik a korszerű táplálkozási 

igényekhez különös tekintettel a 37/2014. EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokra. Tálalókonyhánk a HACCP rendszer szerint működik.  

Bölcsődénkben 2021. március 01-től a fenntartó gondozási díjat vezetett be, melynek 

összegét a szülők jövedelemnyilatkozata alapján állapítjuk meg. 

Gondozási díj 

Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja - fenntartó önkormányzat szabályzata szerint 

1000,- Ft/nap/gyermek. 

Bölcsődei gondozás személyi térítési díja - fenntartó önkormányzat szabályzata szerint, 

intézményi jövedelemvizsgálat, jövedelemnyilatkozat alapján: 

Egy főre eső nettó jövedelem: 

- 57.000, -Ft-ig – térítésmentes 

- 57.001,-Ft - 114.000,- Ft-ig 500,- Ft/nap 

- 114.001,-Ft - 228.000,- Ft-ig 800,- Ft/nap 
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- 228.000,-Ft felett 1000,- Ft/nap 

- Jövedelemvizsgálat nélkül 1000,- Ft/nap  

Nem kell gondozási térítési díjat fizetni annak a szülőnek, aki: 

- jövedelemmel nem rendelkezik. 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után  

- a három- vagy többgyermekes család gyermeke után 

- az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 

gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek után 

- a védelembe vett gyermek után. 

Mindezek figyelembevételével: 

- nem fizet gondozási díjat - 8 fő, 

- 500 Ft/nap gondozási díjat - 7 fő, 

- 800 Ft/nap – 8 fő, 

- 1000 Ft/nap - 3 fő. 

 

Gyermekvédelmi munka 

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

meghatározza a jelzőrendszer tagjait, kötelező együttműködésüket és feladataikat. 

A bölcsőde az észlelő és jelző rendszer része, és évről évre részt vesz a gyermekjóléti 

szolgálat észlelő és jelzőrendszeri megbeszélésein. Az intézményt a bölcsődevezető 

képviseli, aki tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot a problémás helyzetekről, és 

javaslataival segíti a jelzőrendszer munkáját. 

A bölcsődénkbe járó gyermekeket érintő esetmegbeszélésről, esetkonferenciáról nem 

tudunk. 

A gyermekvédelmi törvényben előírt jelzőrendszer megfelelő működése érdekében, 

jelzőrendszeri tagként mind a gyermekorvosokkal, mind a védőnőkkel és a Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálattal állandó kapcsolatban állunk. 
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Ünnepek, rendezvények  

A gondozási folyamatok során az egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva történik a 

mindennapi gondozásba épített nevelés. Az intézményvezető a kisgyermeknevelőkkel 

közösen az évszaknak, időjárásnak megfelelően készítik el a tevékenységi tervet. 

Figyelembe véve az adott csoportba járó gyermek életkorát, fejlődési ütemét, 

ismeretanyagát. 

Pillanatképek 
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Célkitűzéseink:  
 
 - egységes, jó szakmai színvonalú intézményi működtetés, ahol a gyermekek lehetőséget 

kapnak képességeik fejlesztésére és kibontakoztatására.  

- olyan közösség, csapat kialakítása, amely a múlt hagyományaira, eredményeire építve 

magasabb színvonalat képvisel, nyitott, innovatív, együttműködő, elkötelezett. 

- olyan eredményes intézmény működtetése, mellyel a gyermekek, szülők, munkatársak, 

fenntartó és egyéb partnerek egyaránt elégedettek. 

- a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer és erőforrások optimalizálása. 

- az intézmény fenntartójával szakmai alapokon nyugvó, harmonikus kapcsolat kialakítása. 

Bízom abban, hogy elkötelezve a közös célok iránt, tiszteletben tartva egymás véleményét, 

közösen törekszünk majd a folyamatos megújulásra, fejlődésre. Szeretném, hogy a „MI” 

bölcsődénk is olyan legyen, mint egy összetartó kis család és ezen fogok munkálkodni 

legjobb tudásom szerint.   

Megköszönöm a Szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét az intézmény nevelőmunkájához. 

Külön meg szeretném köszönni a Fenntartónak, a Képviselő Testületnek, Polgármester 

Úrnak, Címzetes Főjegyző Úrnak a segítséget, türelmet, amit munkánkhoz nyújtanak! 

 

Figyelmüket megköszönve, kérem beszámolóm elfogadását! 

 

Sajószöged,2022. augusztus 18. 

 Árvai Éva 

 bölcsődevezető 
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