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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 gondoskodni 

nem tudnak. 

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a 

kisgyermekeket 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 33 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 3 gondozási egységnek is megfelelő. 

Csoportszobák berendezése, felszereltsége, játékkészlete biztonságos a legtöbb 

szempontból megfelelnek 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.  
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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 szerint mindenki szakképzett. 

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 hisz átlagosan 45 nap szabadság 

illeti meg a kisgyermekvelőket.  

Bölcsődénk gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látja el feladatát megbízási 

jogviszonyban. A bölcsődei felvételt követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát és 

negyedévenkénti vizsgálatokat.  

Egy fő bölcsődei dajka, a csoportokban dolgozó, de jelenleg technikai állományban 

lévő személy munkaköre alakult át bölcsődei dajkává, hamarosan, ígéretek szerint állami 

képzés indul a bölcsődei dajka szakképesítés megszerzésére. A bölcsődei dajka munkarendje 

napi 8 óra.  

Főzőkonyhánk személyzete 2 főből áll, mindkettő szakács végzettségű. 

Egy kolleganő 2019.december 13-tól felmentési idejét töltötte és 2020 április 13-tól 

nyugdíjas lett. Helyére az akkori bölcsődei dajka került, aki időközben elvégezte a szükséges 

iskolát. Bölcsődei dajkát alkalmaztunk január 16-tól. Közben pályázati kiírásra került a 

második bölcsődei dajka állás betöltése is, de az idegilenes működési engedélyünket a 

kormányhivatal egy évvel meghosszabbította a jelenlegi létszámmal a járványügyi helyzet 

miatt.  

 

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: 

mailto:bolcsode@janossomorja.hu


                              KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE 

                                  9241 JÁNOSSOMORJA, ÓVÁRI U. 4 
                                bolcsode@janossomorja.hu 
                            06-96/226-090 
 
 
 

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  

Térítési díj mértéke az elmúlt évhez képest nem változott. 

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

Gondozási díj: 0 ft./nap 

 

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. 

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 2019-os évben a 27 gyerekre vehettük igénybe a támogatást. 

 

Statisztikai mutatók: 

 

A 2019-es évben 51 gyermek igényelte a bölcsődei ellátást. Óvodai nevelésbe 23 

gyermek távozott. Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 1 fő, 100%-os étkezési 

díjkedvezményt 20 fő vehetett igénybe. 

Bölcsődénkben, 3 csoportszobában, 33 férőhelyen 2019 december 31-én 28 beíratott 

gyermek volt, jelenleg 31 gyermek van beíratva, 2 gyermek vár a nyitásra, hogy a beszoktatás 

elkezdődhessen. Nyárra teljes létszámmal üzemelnénk.  

A rendkívüli helyzet miatt 2020. március 16-tól zárva vagyunk. Május 4-től ügyeletet 

látunk el, előtte is volt rá lehetőség, de senki nem igényelte. Az ügyelet alatt 5 és 12 között 

mozgott a gyermek létszáma. Bölcsődénk iránti igény folyamatosan nő városunkban. 
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Várólistán jelenleg 32 kisgyermek van, aki 2020-2021-es nevelési évre szeretné a bölcsődei 

ellátást igénybe venni, ezt a jelenleg itt lévő gyermekek óvoda érettségétől függően tudjuk 

majd biztosítani. De sajnos előre láthatólag sok gyermeknek nem lesz hely ősztől. 

 

A szakmai munka rövid bemutatása: 

 

➢ A bölcsődei nevelés, gondozás: a kisgyermekek sajátítsák el azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan 

viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak a 

környezet változásaihoz, a bölcsődei nevelés segítse a családi nevelés 

elsődlegességének tiszteletét, a koragyermekkori intervenció szemléletének, 

módszereinek alkalmazásával minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós 

tevékenységet folytasson, segíti a szülők munkavállalását. 

➢ A gyermekélelmezés: A gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és 

a szabályrendszer kialakítását is feladataink közé tartozik. Ízléses tálaló edényekből, jó 

hangulatban folyik az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozás Saját 

főzőkonyhánkból naponta kerül ki az a sok finom és lehetőség szerint változatos 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, a kisgyermeknevelő 

közvetlen jelenlétével. Tiszteletben tartjuk a gyermek alvási szokásait, a megszokott 

játékot, cumit, textíliát megkaphatja  

➢ 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, 

igény szerinti segítség nyújtással. A gyermekek saját ruháikban vannak, a 

csoportszobában váltócipőt használnak. Igény esetén tudunk biztosítani bölcsődei 

ruhát, váltóruhát is. 

➢ Egészségvédelem, egészségnevelés: feladatunk a környezethez való alkalmazkodás és 

az alapvető emberi higiénés szokások kialakításának segítése. Érvényesül 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 biztonság, 

praktikum, az akadálymentesség és az esztétikum követelményeit tartjuk szem előtt. A 

játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység biztosítása. 

➢ 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 befolyásolhatók, pozitív érzelmek elősegíthetőek, de 

ugyanúgy a negatív érzelmek is. A bölcsődés kisgyermek gondozásának egyik 
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alapfeltétele a pozitív megerősítés. Feladataink körébe tartozik, hogy derűs légkört 

biztosítsunk, segítsük a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek feldolgozását, 

csökkentését. 

➢ A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége: ehhez a nagymozgásos 

játéktevékenységek és a mondókák, énekek, versek, mesék mellett az alkotó 

tevékenységi formák használatát is megismertetjük a kisgyermekekkel. (pl: 

nyomdázás, gyurmázás, festés. ragasztás, tépés, gyűrés)  

 

A bölcsődei élet megszervezése, kapcsolattartás: 

 

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

együttműködve a szülőkkel. Az együttműködés partneri viszonyt feltételez, empátián, 

kölcsönös tiszteleten alapul: 

- a szülő betekintést nyerhet a bölcsődei életbe. 

- családlátogatás, a kisgyermek bekerülése előtt, hogy megismerjük a kisgyermek 

otthoni szokásait, környezetét és a kisgyermekben is kialakuljon az alapvető bizalom 

- Minden szülő kap egy írásos tájékoztatót a bölcsődei életről. 

- Adaptáció: bölcsődénkben a kéthetes szülővel történő beszoktatást ajánljuk és 

javasoljuk. 

- átmeneti tárgy biztosítása, megkönnyítve a beszoktatást 

- Fogadóórát évente kétszer meghatározott időben, előzetes egyeztetés alapján tartunk, 

biztosítva a négyszemközti beszélgetés lehetőségét. 

- szülői értekezlet évente 3 alkalommal 

- szülőknek minden gyermek átvételkor/átadáskor lehetősége nyílik néhány mondatos 

rövid megbeszélésre a gyermek pillanatnyi helyzetével kapcsolatban 

 

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 kisgy.nevelői 

oldalról. A vezetőségi tagok aktívan, tevőlegesen segítik napi problémáink megoldását, 

közösségi programjaink megvalósulását. 
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Kapcsolattartás társintézményekkel: 

 

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

gyermekvédelmi rendszerben a jelzőrendszer része. A gyermekek érdekérvényesítése törvényi 

kötelezettséget jelent a gyermekek gondozásában részt vevő nevelők számára. 

Együttműködünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása során 

kapcsolatba kerülünk: 

- védőnőkkel, gyermekorvossal 

- nevelési tanácsadóval 

- az óvodákkal, 

- Családsegítő Szolgálattal  

- Polgármesteri Hivatal  

- más hasonlóan működő bölcsődékkel 

 

A 2019-es évben egy jelzéssel életünk a Családsegítő Szolgálat felé, kisgyermek 

elhanyagolása miatt. 

2019.es évben is mint minden évben részt vettünk a Családsegítő Központ éves jelzőrendszeri 

tanácskozásán.  

 

A bölcsőde fejlesztési, távlati tervei: 

▪ pályázat keretében bővülés 

 

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.  

Bölcsődénkben 2016 szeptemberétől beindult a korai fejlesztés az arra rászoruló 

gyermekek számára. Jelenleg 8-10 kisgyermek veszi igénybe ezt a szolgáltatást, amit a GY-

M-S Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézményének munkatársai 

hetente végeznek. /gyógypedagógus, szomatopedagógus mozgásterapeuta, logopédus/ A 

szolgáltatások igénybevétele ingyenes.  
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Folyamatos továbbképzésekkel és önképzéssel igyekszünk még jobbá tenni 

tevékenységünk színvonalát. Több lehetőség van ingyenes képzéseken való részvételre, ezt 

igyekszünk is mindent kihasználni és ezeken részt venni.  

 

Bölcsőde rendezvényei az év folyamán: 

Mikulás 2019.december 

Karácsony, zeneiskolai koncert 2019 december 

Adventi fényvárás 2019 december 

Farsang 2019 február 

Sajnos a 2020-as év tavaszán a járványügyi helyzet miatt a rendezvényeink programjaink 

elmaradtak.  

A kisgyermeknevelők részére új munkarendet, nyilvántartást és teljesítésigazolást vezettünk 

be 2020. április 20-tól. Addig a kisgyermeknevelők éves szabadságukat vették kis.  

Az online munkavégzésben részt vevő kisgyermeknevelők heti 40 óra, napi 7+1 óra kötetlen 

munkaidőben dolgoztak a bölcsődei csoportjukban, a teljesítésigazoláson dokumentálták a 

munkavégzést. A kisgyermeknevelők a szülők számára ajánlottak olyan játékos 

tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a szülők gyermekükkel együtt 

otthonaikban is megvalósíthatnak. Zárt csoportokat hoztunk létre a közösségi médiában. 

Online meséltünk, játszottunk, tornáztunk.  

A tartalmat a bölcsődei élet tevékenységformái köré csoportosítottuk: játék, mesélés, verselés, 

mondókázás, gyurmázás, rajzolás, színezés, kézműveskedés, mozgás. Felkészültünk a jeles 

napokra is. (pl húsvét, anyák napja) A gyermektől és a szülőtől visszajelzést kaptunk, fotó, 

videó formájában.  

Amennyiben a családoknak nem állt rendelkezésre otthon megfelelő digitális eszköz ebben 

tudtunk segíteni kinyomtatva összekészíteni és lehetőséget biztosítottuk az átvételre, 

ellenőrzött körülmények között.  

A zárt csoport működtetése mindenkinek a saját csoportjában a bölcsődében történt a 

megfelelő biztonsági előírások betartása mellett. (maszk, kesztyű, fertőtlenítő). A munkaidő 

mindenkinek fél 8kor kezdődött. A digitális bölcsőde a szülőknek online annak helye és 

munkavégzése a bölcsődei csoport szoba.  

A zárt csoport működtetése napi 4-6 órát vett igénybe, felkészüléssel együtt, és ezek mellet 

még a következő feladatok: 

• Tavaszi dekoráció készítése a folyosóra.  
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• Gyermekek születésnapi köszöntése 

• Szakkönyv feldolgozása, szaklapok és szakoldalak felkeresése 

• Dokumentáció aktualizálása  

A munkavégzés ellenőrzése céljából a munkavállaló minden héten pénteken elküldte a 

kisgyermeknevelő a vezetőnek munka produktumait (ami lehet dokumentum, videófelvétel, 

fotó, gyermeki produktum, és a heti teljesítésigazolást.  

A technikai személyezt a takarítások, fertőtlenítések után a helyi város üzemeltetés 

feladataiban segített be. Az ügyelet megkezdése után a mindennapos fertőtlenítési feladatokat 

látták el.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a 2019/2020-as nevelési évről készített 

beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Tisztelettel: 

Csendes Viktória 

Bölcsődevezető 

 

Jánossomorja, 2020. május 19. 
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