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A bölcsődei ellátás feladata 

A családban nevelkedő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő nevelést-

gondozást, foglalkoztatást és étkezést biztosít azon gyermekek számára , akiknek szülei 

munkavégzésük, betegségük , szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a 15/1998.(IV.30.)NM. rendelet 36§-a 

értelmében az intézménybe a gyermek 20 hetes korától vehető fel 

    a) harmadik életévének betöltéséig, vagy 

    b)annak az évnek az augusztus 31-éig,amelyben a harmadik életévét betölti, vagy 

    c) annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1 és december 31       

        között tölti be a harmadik életévét ,ha a szülő ,törvényes képviselő vállalja hogy a 

       gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja. 

Ha gyermek a harmadik életévét betöltötte , de testi vagy szellemi fejlettsége alapján még 

nem érett az óvodai nevelésre ,a negyedik évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető 

és gondozható a bölcsődében. 

 

Szakmai célunk 

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, tovább fejlődésre. 

Fontos számunkra a családokkal való kapcsolattartás, igyekszünk családias, kölcsönös 

bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani. A bölcsőde a családi nevelés 

értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva, lehetőség szerint erősítve vesz részt a 

gyermekek nevelésében - gondozásában , törekedve a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatására , az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. 

Szakmai programunkat ezekre a meghatározó elvekre építettük. 

 

Bölcsődékre (különösen: bölcsőde, mini bölcsőde) és szociális, 

gyermekvédelmi ellátásra vonatkozó főbb törvények és végrehajtási 

rendeletek 

 



Szakmai Szabályzók 

 

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről. 

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

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről. 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről. 

328/2011. (XII.29) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról. 

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről 

és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről. 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről. 

11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról. 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról. 

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról. 

18/1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről. 

10/2008.(VI.28) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható 

szakmai elismerésekről. 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerésekről. 

43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól. 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. 

A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II.19.) SZMM utasítás. 

1998. évi LXXXIV. törvény A családok támogatásáról. 

1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 



1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

módosításáról. 

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról. 

 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

 

Közétkeztetés 

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

előírásokról. 

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről. 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú 

irányelv - A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és 

alkalmazásának útmutatója. 

 

Foglalkoztatás 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. 

1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról. 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről. 

257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról. 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről. 



2/2004. (I. 15.) FMM rendelet A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának 

részletes szabályairól. 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról. 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről 

és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 

 

Bölcsőde létesítés / építés 

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről. 

Nevelési intézmények tervezési előírásai (Bölcsőde) 

Magyar Szabvány MSZ24210-1 

 

Ellátandó terület 

Az intézmény, a lakosság igényeinek megfelelően látja el Sárbogárd város, valamint a hozzá 

tartozó közigazgatási területeken élő kisgyermekes családokat. 

 

Férőhelyhiány 

Az előző nevelési évhez viszonyítva nőtt a bölcsődei ellátásra várakozók létszáma (10 fő nem 

nyert felvételt). 

 

Igénybevétel módja 

A szülők felvételi kérelmet nyújtanak be a bölcsődevezető részére, majd elbírálás után 

értesítést kapnak postai vagy elektronikus úton a döntésről. Személyes találkozásra is van 

lehetőség, ha a szülő igényli. 



Az aktuális nevelési év megkezdése előtt az érdeklődő szülők részletes tájékoztatást kapnak a 

bölcsődei elhelyezéssel kapcsolatban.  

A járványügyi helyzet kialakulása miatt, személyes találkozásra csak indokolt esetben volt 

lehetőség, szigorúan a járványügyi előírások betartásával. 

 

A bölcsődei felvétel rendje: 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek: 

 Akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a 

napközbeni ellátást.  

 Előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális 

vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés - 

gondozás , 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket.  

 Akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.    

 Védelembe vétel eseten a települési önkormányzat jegyzője kötelezi a szülőt, hogy 

folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.  

  A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a 

házi gyermekorvos vagy háziorvos, a család és gyermekjóléti szolgálat, a 

gyámhatóság is kezdeményezheti. 

A bölcsődei nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. 

Az intézmény egy egységgel és egy csoporttal működik: 

Katica csoport: 14 fő (24 hónapos kortól - 36 hónapos korig) 

Süni csoport: 12 fő (20 hetes kortól - 24 hónapos korig) 

Pillangó csoport: 14 fő (24 hónapos kortól – 36 hónapos korig) 

 

A bölcsődei ellátás megszűnik 

Az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén, ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, 

de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai 

jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének 

betöltését követő augusztus 31-ig. 



Ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott bölcsődei 

nevelési év végéig, ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő 

bölcsődei nevelési év végéig. 

Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye 

szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara 

veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 

 

Időszakos gyermekfelügyelet  

2007. szeptember 1-től működik a bölcsődében a gyermekek számára, a szülő által igényelt 

alkalommal és időtartamban a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein vagy hiányzás 

esetén. A szolgáltatást igénybe vevők elfoglaltságuk idejére (alkalmi munka, tanfolyam, 

bevásárlás…) az intézmény a gyermekek életkorának megfelelő, nyugodt játékot, fejlesztési 

lehetőséget biztosít családias környezetben szakképzett kisgyermeknevelők támogatásával. 

A Gyvt.42.§(4) bekezdése szerint a szolgáltatásokért külön térítési díj kérhető. Ez az összeg 

jelenleg 300 Ft /óra. 

A szolgáltatásból befolyó összeg az Önkormányzat Gazdasági Osztálya felé kerül 

elszámolásra. 

A férőhelyek kihasználtsága „miatt” időszakos gyermekfelügyeletre nem volt lehetőség a 

jelentkezések ellenére. 

 

Covid19-világjárvány (SARS-CoV-2 vírus által a Covid19 elnevezésű betegséget okozó 

pandémia ) 

A vírusos fertőzést okozó járvány kitörése Vuhan városában történt 2019. decemberében. 

A járványt 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá 

nyilvánította.[ 

A járványügyi vészhelyzet ideje alatt a fenntartó jóváhagyásával készült Sárbogárdi 

Hársfavirág Bölcsőde Higiéniai és Biztonsági Protokolljában rögzítettekben kell eljárni.  

A bölcsődét kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja, melyről a 

szülőnek nyilatkoznia szükséges! A bölcsődei dolgozókra is érvényesek a látogatás szabályai. 

Csak egészséges dolgozó végezheti a munkáját, amelyről szintén javasolt nyilatkoznia. 

2020. március 16-tól április 19-ig a járványügyi vészhelyzet miatt zárva tartott a bölcsőde. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://hu.wikipedia.org/wiki/Covid19
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vuhan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_Vil%C3%A1gszervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Covid19-pand%C3%A9mia#cite_note-3


2020. április 20-tól április 30-ig ügyeleti rendben (csoportonként 3 fő) biztosítottuk az 

ellátást. A bevezetett „zsiliprendszer” csak szeptemberben került feloldásra , a beszoktatás 

idejére, csoportonként egy fő hozzátartozó tartózkodhatott az intézményben. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás 

A zsiliprendszerben való működés bevezetésével a közvetlen kontaktus idejét a szülőkkel 

sajnos minimalizálni kényszerültünk, de továbbra is figyelmet fordítottunk a szülőkkel történő 

kapcsolattartásra, a teljes körű tájékoztatásra. A szükséges információkon túl 

infokommunikációs eszközökön is lehetőség nyílt a kapcsolattartásra pl:. elektronikus levél, 

családi füzet folyamatos vezetése, zárt facebook csoportok, messenger üzenetküldés, 

videohívás. Természetesen személyes találkozásra-beszélgetésre is volt lehetőség igény 

esetén, a megfelelő óvintézkedések figyelembevételével. 

Megkértük a szülőket hogy csak hiteles forrásokból informálódjanak a vészhelyzet ideje alatt. 

Továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal, működjünk együtt összhangban, ahogy eddig is 

tettük az elmúlt időszakban gyermekeinkért, egymásért és a környezetünkért! 

Érdekképviseleti fórum működik az intézményben (panaszbejelentés nem volt az adott 

évben). 

 

Beszoktatási terv és családlátogatás a járványveszély alatt. 

A járványhelyzet nem tette lehetővé hogy a gyermekekkel a saját környezetében 

ismerkedjünk meg, más úton (bölcsődevezető által összeállított kérdőív, családi füzet 

tartalma) volt szükséges az információkat összegyűjtenünk a környezettanulmány 

elkészítéséhez. 

A szülővel történő fokozatos beszoktatást alkalmaztuk. A beszoktatás idejére a hozzátartozó 

megfelelő védőeszközben tartózkodhatott a bölcsődében (lábzsák, szájmaszk). Bölcsődei 

csoportonként, egyszerre egy szülő érkezhetett a gyermekével.  

 

Kisgyermeknevelői dokumentáció 

A gyermek fejlődésének nyomon követése rendkívüli jelentőségű a vele folytatott munkában. 

A hatékonyság érdekében nem elég figyelmünket pusztán a jelenre, az adott pillanatra 

összpontosítanunk. Fontos hogy át tudjuk tekinteni a fejlődés egész folyamatát, ennek 

érdekében pedig szükséges dokumentálni a gyermek tevékenységét, viselkedését. A 



dokumentációt a bölcsődevezető ellenőrzi, észrevételeivel és javaslataival segítheti 

munkájukat. 

Kisgyermeknevelők által vezetett dokumentációk. 

 Csoportnapló 

 Gyermek egészségügyi törzslap 

 Családi füzet 

 Családlátogatásról szóló esettanulmány 

 Gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatás 

 Beszoktatásról feljegyzés 

 

Ünnepek, rendezvények, közös programok megvalósítása 

Ez a nevelési év sajnos rendhagyóan alakult. A szülőkkel tervezett való közös programokat 

sajnos a vírushelyzet miatt nem tudtuk megtartani (Nyílt nap, Családi Gyermeknap). 

Az ünnepek (Jeles napok) előkészítését, lebonyolítását továbbra is a kisgyermeknevelők 

végezték. Vidám színes programokkal próbálták a gyermekek mindennapjait változatosabbá 

tenni. Új programok kerültek bevezetésre és a korábbiakat próbálták továbbfejleszteni újabb 

ötleteikkel. 

 Őszi „szöszmötölő (őszi termések gyűjtése, kézműveskedés ) 

 Mikulás” várás”(decemberben) 

 Adventi készülődés/Karácsonyfa díszítés a gyermekekkel, ajándékozás (decemberben) 

 Farsangi mulatság (februárban) 

 Húsvéti készülődés (áprilisban) tojás festés /”nyuszi simogatás” 

 Bölcsődék Napja (április 21.) nevelés-gondozás nélküli munkanap (2020.04. 22-én 

fogadtuk a gyermekeket a rendkívüli helyzetre való tekintettel) 

 Víz Világnapja (március 22.) vizes játékos kísérletek (hideg-meleg), horgászjáték 

 Föld Napja (április 22.) kertészkedés/virágültetés 

 Anyák Napja (májusban) közös ajándékkészítés az édesanyáknak 

 Családi-gyermeknap (2021.júniusban?) 

 Születésnaposok felköszöntése (egyénileg saját csoportban) 

 Óvodai nevelésbe távozó gyermekeket búcsúztattuk augusztusban.(„Ballagó 

tarisznya” készült a számukra) 

 

 



Kapcsolattartás intézményekkel 

 A Módszertani ellenőrzési feladatokat a Magyar Bölcsődék Egyesülete látja el. 

 Folyamatos a kapcsolattartás a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény/ Család és 

Gyermekjóléti Központ kollégáival. Az esetmegbeszéléseken lehetőség nyílik a 

szakmai kérdések megbeszélésére. 

 Védőnői Szakszolgálat kollégáival 

 Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (az ellenőrzések gördülékenyen zajlanak) 

 Óvoda/tagintézményei: A szeptemberben óvodai nevelésbe kerülő gyermekeket a 

kisgyermeknevelők átkísérik a Zengő óvodába. Intézménylátogatásra invitáljuk az 

óvodapedagógusokat hogy találkozhassanak a leendő óvodásokkal. 

 A régióban lévő Bölcsődékkel: Szakmai tanácskozások , értekezletek (Enying 

,Székesfehérvár, Dunaújváros, Veszprém) alkalmával ,segítjük egymás munkáját. 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi kirendeltsége: jelzőrendszer vagyunk, 

részt veszünk a korai felismerésben. Helyiséget biztosítunk a lehetőségekhez mérten az 

intézménybe érkező gyógypedagógusok foglalkozásainak megtartásához. 

Személyes találkozásra nem volt lehetőség a vírushelyzet miatt, egyéb infokommunikációs 

csatornákon történik-történt a szakmai jellegű információcsere-konzultáció. 

 

Személyi feltételek 

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

meg .(Egy nevelési-gondozási egység továbbá egy csoport) 

1 fő bölcsődevezető (főiskolai végzettséggel) 

6 fő kisgyermeknevelő (5 fő középfokú , 1 fő főiskolai végzettséggel) 

2 fő bölcsődei dajka (középfokú végzettséggel) 

1 fő szakács (középfokú végzettséggel) 

1 fő élelmezésvezető (középfokú végzettséggel) 

1 fő gyermekorvos (havi 4 órában megbízási szerződéssel) 

1 fő kisgyermeknevelő szülési szabadságát tölti, helyettesítése határozott idejű szerződéssel 

előreláthatólag 2023. szeptember 01-ig biztosított. 

1 fő kisgyermeknevelő korkedvezménnyel (40 éves munkaviszony) nyugdíjba vonult, 

munkaviszonya 2020. augusztus 16-án megszűnt. 2020. szeptember 01-től álláshelye 

betöltődött. 



A fő kisgyermeknevelő a járványügyi helyzetre való tekintettel 2020 . júniusában középfokú 

nyelvvizsga hiányában , diplomáját kézhez kapta. 

1 fő közmunkaprogram keretein belül végez-végzett kiegészítő/segítő tevékenységet (takarítás 

kerti munkálatok)  

 

Tárgyi feltételek 

Az intézmény alapvető játékkészlete és tárgyi felszereltsége biztosított. 

A bölcsőde rendelkezésére álló játékkészlete 

 Alap játékok (minden korcsoportnak biztosított) 

 Konstruáló játékok (minden csoport számára biztosított és változatos) 

 Nagymozgásos játékeszközök ( biztosított a gyermekek részére, folyamatos az 

elhasználódott eszközök cseréje. mozgást, figyelmet, érzékelést fejlesztő eszközökkel 

bővültünk) 

 Szabadtéri játékok (a műanyag mobil eszközök mellett, fa kültéri homokozóval, 

játékeszközökkel lett minden igényt kielégítő szabad mozgástevékenységet biztosító 

helyszín a bölcsőde játszókertje. 

 Homokozó játékok, könyvek, húzogató-tologatható eszközök(biztosított és változatos) 

 Alkotó játék eszközei (minden csoportnak biztosított ) 

 Zenei nevelést biztosító eszközök (folyamatosan fejlesztjük az eszköztárat ) 

 Szerepjáték kellékei (biztosított a csoportok számára) 

A bölcsődés gyermekek szülei advent időszakában játékokkal, eszközökkel támogatták a 

bölcsődét. 

                     



Egészségügyi ellátás: 

Az intézmény dolgozói évente rendszeresen munkaköri alkalmassági vizsgálatokon vesznek 

részt. A vizsgálatokat végző orvossal határozatlan idejű szerződésben állunk. 

 

Szakmai továbbképzés 

Cél a kisgyermeknevelők tudásának, képességeinek ,készségeinek a fejlesztése. 

A jelenleg középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket szeretném továbbra is 

ösztönözni a tovább tanulás lehetőségére a szakmai tudásuk további gyarapítására.  

 A továbbképzés típusának és témájának a megválasztása a vezető feladata,de a 

kisgyermeknevelő is választhat az adott programok közül amihez kedvet késztetést 

érez,ezáltal szívesen és aktívan vesz részt az adott képzésen. 

Hármas felépítésű képzési rendszer 

 

    

 

Helyettesítés rendje 

Továbbképzéseken való részvétel lehetőségét belső helyettesítéssel oldjuk meg az 

intézményben. 

Finanszírozás 

A 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet 15.§(3) értelmében a munkáltató a továbbképzés 

részvételi díját teljes mértékben támogatja. 

A járványügyi helyzet alatt is gördülékenyen zajlik a kisgyermeknevelők továbbképzésének a 

biztosítása. Kontakt órákon egyenlőre nincs lehetőség részt venni, de online felületen 

Microsoft Times alkalmazás használatával ingyenes, akkreditált képzések számos lehetősége 

adott, amelyen a tapasztalatok szerint szívesen részt vesznek a kisgyermeknevelők. 



Taj alapú nyilvántartás 

Az intézmény a napi ellátotti regisztrációs kötelezettségének maximálisan eleget tett. 

 

Hatósági ellenőrzés 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

részéről: 

2020. február 04-én a főzőkonyha közegészségügyi ellenőrzése során, nem tapasztaltak 

hiányosságokat. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális És Gyámügyi Osztály részéről: 

2020. március 05-én az ellenőrzés gördülékenyen zajlott, a hiányosságok kiegészítésre , 

pótlásra kerültek az ellenőrző szerv felé. 

Magyar Bölcsődék Egyesülete (szakmai ellenőrzés) 

2020. március 12-én került sor az ellenőrzésre, „ Sok pozitív változást figyelhettek meg 

(gondozó-nevelő munka színvonala, szabályzatok kidolgozása,szakmai program). Az előző 

ellenőrzés alkalmával javasolt változtatásokat végrehajtották. Az új csoport kialakítása, a régi 

gondozási egység felújítása és átépítése jó, színvonalas bölcsődei nevelő munkát tesz lehetővé 

a szakemberek számára.”(részlet a 2020. március 25-én kelt jegyzőkönyvből.) 

 

Bölcsődei térítési díj 

Jogszabályi háttér: 

2015. szeptemberétől ingyenes a gyermekek étkeztetése, ha a következő kritériumoknak 

megfelel: 

 Családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül 

 Tartós betegség vagy fogyatékkal élő gyermek 

 Egészséges , de a családjában nevelkedő testvére tartós beteg vagy fogyatékkal él 

 Három vagy több gyermek a családban 

 Nevelésbe vett gyermek (Gyámhatóság) 

 

100% kedvezményben részesülők száma: 32 fő 

Térítési díj fizetésre kötelezett: 8 fő 

A bölcsődében napi négyszeri étkezés biztosított (reggeli , tízórai ,ebéd , uzsonna) 

Étkezési díj mértéke 2017. szeptember 1-től ( változatlan) : 406 Ft/nap( 27%-os áfával) 



Három vagy több gyermekes család: 5 fő 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők: 2 fő 

Sajátos nevelési igényű kisgyermek: 1 fő 

Statisztika a 2020.évről 

Engedélyezett férőhelyszám: 40 fő  

Nyitvatartási napok száma: 231 nap 

A bölcsőde nyári zárva tartási ideje: 2020. augusztus 17-31-ig 

Óvodai nevelésbe távozott:28 fő 

Férőhely kihasználtsága: 100% 

Életkori megoszlás: 

11-23 hó: 12 fő 

24-35 hó: 27 fő 

 

Főzőkonyha 

A bölcsődei konyha működési engedélye, HACCP rendszere határozatlan időre szól. 40 fő 

kiszolgálására engedélyezett a főzőkonyha. A feladatokat a szakácsnő látja el. Kizárólag a 

gyermekek részére főz. Napi négy órában az élelmezésvezető konyhai kisegítő munkát végez 

a szakácsnő hiányzása esetén helyettesíti munkakörében a munkaköri leírásban rögzítettek 

szerint. Az ételek ,a kisgyermek számára megfelelő tápanyag/vitamin összetétel 

figyelembevételével készülnek, amit a Népegészségügyi Osztály, bölcsőde orvos is ellenőriz. 

Igyekszünk a fokozott higiénia betartása mellett a gazdaságosságra az igényességre valamint 

lehetőség szerint az esztétikumra törekedni. 

A bölcsőde dolgozói 2021. január 21-én sikeres HACCP vizsgát tettek,melynek az 

érvényessége két évre szól. 

 

Pályázatok, támogatások 

Hankook Értékteremtő Önkéntes Program 

2020 augusztus 20-án Önkéntes Munkaprogram keretein belül megvalósuló nyertes pályázati 

forrás felhasználásával (425 000 Ft összegben), egy globális szinten vezető vállalat anyagi 

támogatásával, „Játszva tanulunk”elnevezésű projektben, a vállalat, valamint a bölcsőde 

dolgozói együtt segédkeztek a kivitelezési munkálatokban szakember irányításával , 

felügyeletével . A bölcsőde játszókertjében a beton homokozó biztonságos kialakítással és 

fedett résszel lett ellátva. Mozgásfejlesztő eszközök készítése: „Csigafuttató”, „Horgászjáték”. 



 

                        

 

Munka közben… 

                                             

 

 

 

 

 

           

 



 

               „Csigafuttató”                                                   „Horgászjáték” 

 

                                                                       

 

Távlati célkitűzések 

Továbbra is gyermekközpontú és a családok elsődlegességét figyelembe véve végezni a 

munkánkat. 

A kiírásra kerülő intézményre irányuló pályázatok nyomon követése, lehetőség szerint 

kihasználása. 

 

Lehetőségekhez mérten: 

 Az udvar egy részének térkövezése ( kedvezőtlen időjárás esetén is levegőztetni tudjuk 

a gyerekeket az előírásoknak megfelelően) 

 Parkolóhely kialakításának lehetősége 

 A főzőkonyha és a gazdasági rész felújítása 

 A bölcsőde támogatására irányuló szervezet létrehozása 

 Bölcsődei honlap létrehozása (tájékoztatás céljából , valamint dokumentumok 

elérhetővé válnának a szülők részére). 

 Gyermek vízpermetezők létesítése a játszóudvarban (nyáron felüdülés a gyermekek 

számára) 

 A bölcsőde épületének „rechabilitációja”(külső burkolat, tetőszerkezet) 

 



 

Vezetői értékelés összegzés 

A koronavírus miatt nehéz évet hagytunk magunk mögött, és sajnos úgy tűnik, ez az év is 

kihívások elé állít minket, bízom benne, hogy kevesebb aggodalmat és több nyugalmat 

tartogat számunkra. A korlátozások mindannyiunk életébe gyökeres változásokat hoztak, 

melyekhez egymást kölcsönösen segítve alkalmazkodtunk a szülőkkel és a fenntartóval 

együttműködve. Remélem a kitűzött céljainkat továbbra is el tudjuk érni és felelősségteljesen 

tudjuk nevelni - gondozni a ránk bízott felnövekvő generációt. 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr , Tisztelt Képviselő Testületet, kérem a készített beszámolót 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. 

                                                                                      

                                                                                      Tisztelettel: 

                                                                                      Zsolnainé Csajbók Éva 

                                                                                            Bölcsődevezető 

 

Sárbogárd, 2021.Február 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


