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A Lakiteleki Bölcsőde a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda 

Intézmény igazgatása alatt dolgozik. 

 

Intézményvezető: Aszódiné Magyar Beáta                      

Helyettese: Erdősné Ladányi Boglárka 

Szakmai vezető: Barcsa Józsefné 

 

 

 

                        NEVELŐ – GONDOZÓ MUNKA FELTÉTELEI 

 

Humánerőforrás szükséglet                         
 

A 2018/2019-es nevelési-gondozási évben a humánerőforrás szükségletünk, 

engedélyezett létszámunk a törvényi előírásoknak megfelel. 

Bölcsődei csoportok száma:    4 

Kisgyermeknevelők száma:    8 fő 

Bölcsődei dajka száma:   2 fő     

Megváltozott munkaképességű dolgozó:  1 fő (4 órában)  

 

 

 

csoportok kisgyermeknevelők 

Katica Barcsa Józsefné, Sztakó Csilla 

Süni Varga Ildikó, Dósa Ivett Viktória 

Mókus 
Horváthné Farkas Katalin, Németné 

Szucsák Éva 

Micimackó Mazzeó Paskálné, Szabó Andrásné 

 

Dajkák: Tóth Gyuláné, Bódorné Szabó Mónika 

Megváltozott munkaképességű dolgozó: Molnár Margit. 

 

Gyermekvédelmi felelős: Németné Szucsák Éva    

PR munkacsoport tagja, KENYSZI jelentést végzi: Dósa Ivett Viktória 

Fejlesztő Munkaközösség tagja: Horváthné Farkas Katalin 

 

2018. szeptember 01-től személyi változás történt. Losonczyné Király Borbála, dajka 

babát vár, helyettesítésére Bódorné Szabó Mónikát alkalmazzuk. A nevelési év során 

újabb változások elé nézünk. Mazzeó Paskálné jelezte, hogy a 40 év szolgálati idő 

leteltével nyugdíjba akar vonulni. Ezzel egyidejűleg Sztakó Csilla, helyettesítő 

kisgyermeknevelő kinevezésre kerül. Szabó Andrásné kisgyermeknevelő kismama, 

2019. januárjától az ő helyére is kisgyermeknevelőt kell választanunk. Terveink 

szerint az új kolléganőnk 2019. január 03-tól áll munkába, a Micimackó csoportban. 

Mazzeó Paskálné nyugdíjba vonulása után, 2019. február 01-től Királyné Papp 

Loretta, GYES - ről visszatérő kolléganőnk lesz a Micimackó csoport másik 

kisgyermeknevelője. 
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TÁRGYI, INFRASTRUKTULÁRIS FELTÉTELEK 

 

A 2018/19-es nevelési-gondozási évben a tárgyi felszereltségünk biztosítja a 

kisgyermekek zökkenőmentes nevelését, gondozását. 

 

A nevelési-gondozási év kezdetére elkészült karbantartási munkák, javítások 

 Beltéri festések: tálaló ajtó, tálaló kocsik, orvosi szekrény. 

 A Mókus és Katica csoport szobákban és mind három gyermeköltözőben a 

lambériák lefestése. 

 Meg lett rendelve a kazán karbantartása. 

 Az Önkormányzat által benyújtott „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével” című, TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázat nyert. Ennek 

köszönhetően bölcsődénk 1 440 000 forint eszközfejlesztésben részesült. 

- A mosókonyhába szárítógép érkezett és már üzemel. 

- A tálalókonyhába tálalószekrény garnitúrát, 

- a felnőtt étkezőbe asztalt és 10 széket, 

- az irodába számítógép garnitúrát, 

- a Süni csoportszobába új bútorokat, 

- a Süni és Katica csoportok öltözőibe új öltözőszekrényeket, 

- mindkét fürdőszobába új törölköző és pohártartókat kapunk. 

- Az udvari játékok is bővülnek: kettő trambulinnal, kettő homok-víz 

asztallal, kettő gyermekpihenő paddal. 

 A nyári nagytakarítást a kisgyermeknevelők és a dajkák elvégezték. Minden 

játék, bútor és használati eszköz fertőtlenítésre került. 

 A nevelési év kezdésére minden szobában kicseréltük az asztalterítőket. 

Feltöltöttük az írószerkészletünket. Néhány új játéktároló kosarat is 

vásároltunk. 

Tervezzük még: 

 A nagy babaház repedt falának javítását, 

 a kerítés alap javítását, 

 az átláthatóság gátló kerítés, a mozgássérült feljáró korlátjának festését, 

 egy zuhanyzótálca újrafestését, 

 a felnőtt zuhanyzóba papírtörölköző tartó felszerelését, 

 a Katica, Süni és Micimackó csoportszobákba új szőnyegek vásárlását. 

 

SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS 

 

Nevelési év gyermeklétszám adatai 

2018. szeptemberétől 25 fő kisgyermek lett óvodás. 

A csoport létszámok 2018. szeptember 01-jén: 

 

Katica 6 fő Barcsa Józsefné   

Sztakó Csilla   

Süni 8 fő Varga Ildikó    

Dósa Ivett Viktória     
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Mókus 9 fő Horváthné Farkas Katalin    

Németné Szucsák Éva    

Micimackó 6 fő Mazzeó Paskálné     

Szabó Andrásné        

Összesen: 29 fő   

Szeptember és októberben folyamatos a beszoktatás, a négy csoportba összesen 21 

kisgyermek lett beíratva. 

Bölcsődénkben integrált nevelés folyik, jelenleg egy jelentkező kisgyermekről tudjuk, 

hogy fejlesztést kap. Továbbra is szívesen fogadjuk a sérült gyermekeket és segítünk a 

fejlesztésükben. 

Ebben a gondozási és nevelési évben is vállalunk, lehetőségeinkhez mérten időszakos 

gyermekfelügyeletet, már 1 kisgyermek jelezte is ezt, a Süni csoportba, ő október 02-

től veszi igénybe ezt a szolgáltatást. 

    

A bölcsődébe járó gyermekek szociális helyzete, gyermekvédelem 

A 2018/19-es nevelési-gondozási év kezdetén bölcsődében bent lévő gyermekek 

szociális helyzete jó. Jelenleg egy HHH-s kisgyermekről tudunk, náluk is javult a 

szociális helyzet. Németné Szucsák Éva gyermekvédelmi felelős a beszoktatás 

befejeztével kiosztja majd a ,,Gyermekvédelmet segítő, veszélyeztetettséget felderítő” 

lapokat minden csoportnak, így nyomon tudja követni az érintetteket. Szoros 

kapcsolatot alakít ki és ápol a kisgyermeknevelőkkel, védőnőkkel, gyermekorvossal, 

az óvoda gyermekvédelmi felelősével, a gyermekjóléti szolgálattal és nem utolsó 

sorban az érintett szülőkkel. 

 

Kapcsolat a szülőkkel, a szülők részt vétele a bölcsőde életében 

Szülői értekezlet 

A szülőkkel való kapcsolatunk első állomása a bölcsődébe való beiratkozást követő 

első szülői értekezlet, ahol megtudták a szülők, hogy kisgyermekük melyik csoportba 

fog járni és kik lesznek a kisgyermeknevelői.  

Szülői értekezletek-szülőcsoportos megbeszélések tervezett időpontjai: 

 2018. november 08. 

 2019. február 20. 

 2019. május 15. 

 2019. május 30. 

 

Családlátogatás 

A szülőkkel való kapcsolattartás következő állomásai, a családlátogatások. Minden 

kisgyermeket meglátogat a saját kisgyermeknevelője, közvetlen kolléganőjével együtt, 

mielőtt bölcsődébe jönnének. 

 

Beszoktatás 

A beszoktatási időszak, ami alkalmat teremthet arra, hogy a kisgyermek mellett a 

szülő is megismerje a kisgyermeknevelőket, sőt, a bölcsőde többi dolgozóját is, a 

napirendünket, szokásrendünket és mi is közelebb kerülhetünk a szülőkhöz. 

 

Szülők tájékoztatása 

A szülők, a gyermekek üzenő füzetében rendszeresen tájékoztatást kapnak 

gyermekükről. 
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A legfontosabb a napi személyes kapcsolat, mikor szóban tájékoztatjuk a szülőket az 

adott nap eseményeiről. A személyes tájékoztatás mellett, a szülők a Laki-Lurkó 

újságból és a www.szivarvanyovi.hu honlapon is tájékozódhatnak munkánkról. 

 

Szülői Szervezet működése 

Az első szülői értekezleten újra választásra kerül a Szülői Szervezet. 

 

A NEVELÉSI-GONDOZÁSI ÉV CÉLJAI ÉS FELADATA 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai színvonalának további erősítése, eddigi 

eredmények megőrzése. 

 

Pontos információk birtokában a gyermekek szociális helyzetének követése, helyzetük 

javítása bölcsődei keretek között. 

 

Beszoktatás: 

A bölcsődébe beiratkozott kisgyermekek nagy részét október végéig beszoktatjuk. 

Bölcsődénkben a szülővel történő fokozatos beszoktatást alkalmazzuk. Az anya vagy 

az apa jelenléte kezdetben biztonságot ad a kisgyermeknek és megkönnyíti a 

beilleszkedést, a környezethez való alkalmazkodást. Időt hagyunk a kicsiknek, hogy 

megismerjenek, elfogadjanak bennünket, kisgyermeknevelőket. Fokozatosan vesszük 

át a gondozási műveleteket a szülőktől. Nem utolsósorban a szülő is átláthatja a 

napirendünket, munkánkat, jobban megismerhetnek és a bizalma is jobban kialakulhat 

irántunk.  

Bölcsődénk minden kisgyermeknevelője kellő szakértelemmel, hivatás tudattal, 

türelemmel, szeretettel gondozza-neveli a kisgyermekeket, figyelembe véve egyéni 

szükségleteiket, egyéniségüket, életkori sajátosságaikat. 

Ebben a nevelési-gondozási évben is részt vesz bölcsődénk az óvodában működő 

Fejlesztő Munkaközösség tevékenységében. Bölcsődénkből Horváthné Farkas Katalin 

a munkaközösség tagja. 

 

A 2018/2019-es nevelési-gondozási évben fő szakmai célunk: 

A bölcsődések mozgásfejlődésének megfigyelése, segítése 

 

A mozgásfejlődés szoros összefüggésben van a beszédfejlődéssel. A két agyféltekés 

mozgások, mint a kúszás, mászás, a kiegyensúlyozott járás megtanulása 

beszédfejlődési előrelépést jelent. A mozgékonyság, a mozgásigény tulajdonképpen 

életkori sajátosság, amely hatással van a fizikai és mentális fejlődésre. Már 

csecsemőkorban a sok ringatás, majd a hintáztatások, pörgetések, az egyensúly 

érzékelést ingerlő mozgásformák elősegítik a mozgásfejlődést. 

Egyszerűen, hagyni kell sokat mozogni a gyerekeket: kúszni, mászni, ugrálni, 

hintázni, futni, stb. A nagymozgásos játékok legjobb színhelye az udvar, de bent is 

meg kell teremteni a szabad mozgás feltételeit, mozgásra ösztönző játékokkal, mint 

pl.: tornapad, karikák, ugráló labdák, hengerek. Játékos testmozgást végezhetünk 

mondókázás közben. A kisgyermekek így játékos formában tanulhatják meg az előre, 

hátra, oldalra hajladozást, ehhez kapcsolódó kifejezéseket, sőt, testrészeket is. 

Az udvaron a talaj többfélesége is segít a különféle járási technikák elsajátításában, 

ezért van bölcsődénk játszó udvarán homok, beton és füves rész is, sőt, egy domb is ki 

van alakítva le és felmászásra, járásra és futásra. 
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Nem csak a nagymozgás fejlődésüket szeretnénk segíteni a kisgyermekeknek, hanem a 

finom motorikus mozgásukat is. Ennek érdekében sok finom motorikus fejlesztő 

mozgásformát igénylő játékot fogunk gyakorolni, természetesen játékba ágyazva. 

Pl.: rajzolás, festés, gyurmázás, pötyizés, ragasztás, építőkockák egymásba, egymás 

mellé, majd egymásra rakása, zipzár le és felhúzása, gombok ki és begombolása, stb. 

 

Célunk: Bölcsődéseink szeressenek mozogni, erősödjön a mozgás biztonságok, 

kielégüljön mozgásigényük. 

 

A gyermekek mozgás fejlődésének segítése érdekében, feladataink: 

 A szabadban és a szobában is biztosítjuk a szabad mozgás lehetőségét 

mindennap. Változatosan és fokozatosan lépve előre, figyelembe véve a 

gyermekek életkori sajátosságait, egyéni fejlettségüket. 

 Új mozgások, újdonságok végrehajtására ösztönözzük a gyerekeket (biztos 

térdelés, állásból leereszkedés, lépcsőn mászás, ritmusos mozgás, hason 

fekvésből hengeredés, labda kezelése kézzel-lábbal). 

 A játékok sokféleségével, a választási lehetőségek megadásával fejlesszük a 

gyerekek finommotorikus mozgását, a fokozatosság és az egyéni fejlettség 

figyelembe vételével.  

 Megfigyelési szempontsor készítése, ami alapján tudatosabban figyelünk 

célkitűzésünkre.   

 Belső hospitálást szervezünk és az egymástól szerzett tapasztalatokat és a 

tanulságokat megbeszéljük. 

 Kisgyermeknevelői értekezleten összegezzük és megbeszéljük 

megfigyeléseinket, észrevételeinket.  

 Lehetőséget adunk az óvónőknek, hogy műhelymunka keretében hospitáljanak 

a bölcsődében a Micimackó és Süni csoportban. 

 

 

Továbbképzések 

A 2018. december 31-ig 3 kolléganő megy továbbképzésre, Németné Szucsák Éva, 

Varga Ildikó, Sztakó Csilla. A következő félévben pedig Horváthné Farkas Katalin. 

 

Felsőfokú képzés: 

Szabó Andrásné kisgyermeknevelő 2018. júniusában, sikeres államvizsgája után, 

megkapta a diplomáját. Dósa Ivett Viktória is sikeres államvizsgát tett, diplomáját a 

sikeres nyelvvizsga után veheti át.  

Királyné Papp Loretta utolsó éves a főiskolán. 

 

Dajkaképzés: 

Amint elindul a bölcsődei dajkaképzés Bódorné Szabó Mónika részt vesz rajta. 

          

Hagyományápolás 

 

Október 06-án Szüreti felvonulást lesz, amibe a bölcsőde is bekapcsolódik.   

Feladatunk lesz lovas kocsit szerezni, feldíszíteni, néhány nagyobb kisgyermeket 

szervezni a lovas kocsira a kisgyermeknevelők mellé. 

Felelős: Dósa Ivett Viktória és Németné Szucsák Éva 

 

Munkarendváltozás: munkanap 2018.10.13. szombat - 2018.10.22. hétfő pihenőnap. 
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November 08-án Családbarát program  
Ezen a programon is részt vesz a bölcsőde, ezzel is gazdagítani, színesebbé tenni a 

kisgyermekek hétköznapjait. Minden csoportból az egyik kisgyermeknevelő elmegy 3 

– 3 kisgyermekkel.   

                                                       

Novemberben elkezdődik a télre hangolódás. Az őszi díszeket felváltják a téliek, 

mind a csoportszobákban, mind az öltözőkben. Téli mesék, mondókák, énekek 

kerülnek előtérbe. Várjuk a Télapót. 

 

Munkarendváltozás: munkanap 2018.11.10. szombat - 2018.11.02. péntek pihenőnap 

 

December 06. Télapó ünnepség. 

Feladatunk: Télapó meghívása, Mikulás csomagok beszerzése. 

Helyszín: Katica és Micimackó csoport 

Felelős: Sztakó Csilla és Varga Ildikó 

 

December 19. Karácsony megünneplése. 

Minden csoport a saját csoportszobájában. 

Az óvodások karácsonyi műsorának megtekintése, megvendégelése, 

megajándékozása. 

Helyszín: Katica csoport 

Feladatunk: Az ünnep előtti időszakban az ünnepre hangolódás-mesékkel, 

mondókákkal, énekekkel, karácsonyi díszítéssel a szobákban, öltözőkben.  

Karácsonyfák beszerzése, feldíszítése, ajándékok vásárlása, ünnepi hangulat átadása a 

kisgyermekeknek. 

Felelős: Horváthné Farkas Katalin és Mazzeó Paskálné 

 

Munkarendváltozás: 2018.12.01. szombat munkanap - 2018.12.24. hétfő pihenőnap 

Munkarendváltozás: 2018.12.15. szombat munkanap - 2018.12.31. hétfő pihenőnap  

, 

Február első felében a Farsang megünneplése 
Feladataink: farsangi hangulatú díszítések a csoportszobákban, öltözőkben, lufik, 

farsangi fánk beszerzése, vidám, jó hangulat megteremtése a csoportokban. 

Felelős: minden kisgyermeknevelő. 

 

Március 14-én kerül sor a Március 15-ei ünnepségre 

Feladatunk: ráhangolódni az ünnepre a gyerekekkel, néhány nagyobb bölcsődést 

beszervezni, aki kimegy az ünnepségre a kisgyermeknevelőkkel. 

Felelős: Dósa Ivett Viktória, Sztakó Csilla 

 

Április 17. Húsvét megünneplése 

Feladatunk: Az ünnepet megelőzően tavaszi, húsvéti hangulat, díszítés a 

csoportszobákban, öltözőkben, amibe bevonhatjuk a kisgyermekeket is. Mesékkel, 

versekkel, énekekkel való ráhangolódás az ünnepre. Húsvéti tojások elrejtése a 

kertben. Élő nyuszi szerzése, nyuszi simogatás megszervezése.  

Felelős: Királyné Papp Loretta, Horváthné Farkas Katalin 
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Május 01. Majálison való részt vétel az óvodásokkal 

Feladatunk: Az óvodával közösen felkészülni az ünnepre. Minden csoportból 

kisgyermekeket szervezni, akik szívesen részt vesznek a programban. 

Felelős: Dósa Ivett Viktória, Varga Ildikó, Sztakó Csilla, Németné Szucsák Éva, 

Horváthné Farkas Katalin, Királyné Papp Loretta  

 

 

Anyák napja megünneplése 
Feladatunk: Ünnepre hangolódás versekkel, énekekkel, mesékkel. Közös 

ajándékkészítés az anyukáknak. Ajándék átadás megszervezése-minden csoport 

eldönti milyen formában. 

Felelős: Minden kisgyermeknevelő 

 

 

Gyermeknap-május 23-24.  

Célunk: hagyományőrzés, élménynyújtás a gyerekeknek. 

Feladatunk: - fagylalt vagy vattacukor beszerzése, illetve készítése a gyerekeknek, 

                    - lovaskocsik szerzése lovas kocsizás céljából, 

                    - ajándékok vásárlása, átadása a gyerekeknek. 

Felelős: Dósa Ivett Viktória, Királyné Papp Loretta 

 

Búcsúzás a bölcsődétől- június 07. 

Célunk: hagyományőrzés, örömszerzés a szülőknek, gyerekeknek. 

Feladatunk:- Kedves műsorral készülni a szülőknek, a gyerekek tudás tárából. 

                    -A bölcsőde ünnepi hangulatú feldíszítése. 

                    -A gyerekek, szülők, hozzátartozók megvendégelésének megszervezése.          

Felelős: minden kisgyermeknevelő 

 

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Belső hospitálás 

 

Cél: A gyermekek mozgásfejlődésének megfigyelése, tapasztalatcserék. 

Megfigyelési szempont: Hogyan és mit tesznek a kisgyermeknevelők a csoportjukba 

járó kisgyermekek mozgás fejlődése érdekében? 

              

Név Időpont Melyik csoportban? 

Barcsa Józsefné 

11. 06. 

11. 13. 

11. 21. 

Süni csoport 

Mókus csoport 

Micimackó csoport 

Sztakó Csilla 
11. 10. 

11. 29. 

Mókus csoport 

Süni csoport 

Varga Ildikó 

11. 08. 

11. 15. 

11. 22. 

Micimackó csoport 

Katica csoport 

Mókus csoport 

Dósa Ivett Viktória 
11. 23. 

11. 30. 

Mókus csoport 

Micimackó csoport 
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Mazzeó Paskálné 

11. 09. 

11. 17. 

11.27. 

Süni csoport 

Mókus csoport 

Katica csoport 

Szabó Andrásné 11. 16. Süni csoport 

Horváthné Farkas Katalin 
11. 14. 

11. 23. 

Katica csoport 

Micimackó csoport 

Németné Szucsák Éva 
11. 20. 

11. 28. 

Micimackó csoport 

Katica csoport 

Sztakó Csilla 12. 10. Micimackó csoport 

Dósa Ivett Viktória 12. 04. Katica csoport 

Szabó Andrásné 
12. 03. 

12. 07. 

Mókus csoport 

Katica Csoport 

Horváthné Farkas Katalin 12. 05. Süni csoport 

Németné Szucsák Éva 12. 011. Süni csoport 

 

Megfigyeléseinket az év végi kisgyermeknevelői értekezleten beszéljük meg. 

 

November 12-én szakmai tapasztalatcserét tervezünk az óvónőkkel a bölcsődéből 

óvodába került gyerekekről. 

 

December 21. a felnőttek karácsonya - közösen az óvodával. 

 

Április 23. A Bölcsődék Világnapja. Nevelés Nélküli Munkanap. 

 Terv: kirándulás, lehetőség szerint összekapcsolva bölcsődelátogatással. 

 Célja: csapatépítés   

 

Április 30-ig – Óvónők hospitálása bölcsődénkbe, szakmai műhelymunka 

keretében. 

Témája: A bölcsődés korú gyermekek mozgásfejlődése. 

Helyszín: Süni és Micimackó csoport. 

 

Értekezleteink 

Kisgyermeknevelői értekezletek: 

 2018.08.31. 

 2018.10.01. 

 2019.01.28. 

 2019.06.10. 
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Nevelés Nélküli Munkanapok: 

 2018.10.01. Kisgyermeknevelői értekezlet 

 2019.01.28. Kisgyermeknevelői értekezlet 

 2019.04.23. Bölcsődék Világnapja 

 2019.06.10. Kisgyermeknevelői értekezlet 

 

Munkatársi értekezletek: 

 2018.08.27. Nevelési év kezdő értekezlete az óvodában 

 2019.06.17. Nevelési évet záró értekezlet az óvodában 

 

A szülői értekezletek, kisgyermeknevelői értekezletek megszervezéséért, 

lebonyolításáért, a külső kapcsolatok ápolásáért felelős: Barcsa Józsefné szakmai 

vezető. 

 

A BÖLCSŐDE KÜLSŐ KAPCSOLATI 

 

A bölcsőde orvosával és a védőnőkkel való kapcsolat 

A bölcsőde orvosa Dr. Sajósi Iván gyermekorvos. Ő végzi a bölcsődébe beíratott 

gyermekek felvételi vizsgálatát és év közben az aktuális státusz vizsgálatokat. 

Terveink szerint szorosabbra szeretnénk fűzni a kapcsolatot a bölcsőde orvosával és a 

védőnőkkel is. Igényt tartanánk a gyakoribb látogatásaikra. A kezdő lépéseket a 

szakmai vezető megtette, a visszajelzés pozitív volt. 

 

Laki - Konyhával való kapcsolat 

A bölcsőde szakmai vezetője ebben a nevelési és gondozási évben is törekedni fog a 

konyhával való jó, partneri kapcsolat kialakításában és fent tartásában. Már el is indult 

ez a partneri kapcsolat jó irányba, kellő tisztelettel egymás iránt. Célunk, hogy a 

kisgyermekek koruknak megfelelő minőségű, állagú, összetételű, változatos ételeket 

kapjanak, amiket szívesen el is fogyasztanak. 

 

PR tevékenység 

Bölcsődénkről információkat továbbra is a szivarvanyovi.hu honlapon találhatnak az 

érdeklődők. A frissítéseket Horváthné Farkas Katalin, Dósa Ivett Viktória végzik. 

A Laki-Lurkó óvodai újságban továbbra is helye van a bölcsődei híreknek. A 

szerkesztőség munkájában Dósa Ivett Viktória vesz részt bölcsődénkből. Az ő 

kérésére írnak különböző témában cikkeket kolléganőink. 

A KENYSZI felé való jelentéseket ebben az évben is Dósa Ivett Viktória végzi. 

 

Közösségi szolgálat 

A tavasszal egy fiú, a nyáron egy lány diák vállalt nálunk közösségi szolgálatot. 

Mindig örülünk, ha jönnek hozzánk fiatalok, szívesen fogadjuk őket a jövőben is. 

 

PEDGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

Éves munkaterv összhangja a Bölcsőde Szakmai Programjában 

megfogalmazottakkal 

 

Bölcsődénk éves Munkaterve Összhangban van a Szakmai Programban 

megfogalmazottakkal. 
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A Szakmai Programunk, az SZMSZ, a Házirendünk módosítva lettek és az évzáró 

értekezletünkön ezeket elfogadta a bölcsődei kollektíva. 

 

A 2017/18-as év végi beszámolóval összhangban fontos cél kitűzésünk, hogy külső 

kapcsolatainkat erősítsük. Szintén feladatunk: a bölcsődében dolgozók közötti 

kapcsolat szorosabbá tétele, közösségépítés. 

 

Gondozási – nevelési év rendje 

Gondozási – nevelési év kezdete és vége:  2018. 09. 01-től – 2019. 08. 31. 

Bölcsőde zárva tartása: 2018. 12. 24-től – 2019. 01. 02. 

Bölcsőde zárva tartása:  2019. 08. 21-től – 2019. 08. 31-ig 

 

Bölcsőde nyitva tartása: hétfőtől-péntekig, 6.30-tól - 17 óráig.    

 

A szakmai vezető ellenőrzési terve, a gyermekvédelmi terv, a Fejlesztő 

Munkaközösség bölcsődére vonatkozó terve, a bölcsőde dolgozóinak munkarendje, a 

munkaterv mellékleteiként megtalálhatók. 

 

 

 

                                      

 

Lakitelek, 2018. 09. 26.    

Barcsa Józsefné szakmai vezető 


