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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde 2021/2022. évi munkatervének elfogadására 

 

Tisztelt Bizottság! 

Budakalász Város Önkormányzata fenntartásában működő Budakalászi Bölcsődében és 

Mályva utcai Tagintézményében a nevelési év kezdete előtt az intézményvezető az 

alkalmazotti közösséggel egyeztetve elkészítette a 2021/2022. év munkatervét (1.sz. 

melléklet), amelyben a kiemelt célok és feladatok mellett az éves programtervet a 2021. 

szeptember 3-ai munkatársi értekezleten a dolgozói közösség megismerte, véleményezte és 

egyhangúlag elfogadta.  

 

A munkaterv javaslatot tesz a téli és nyári zárva tartás idejére, amelynek fenntartói 

jóváhagyása szükséges. A Mályva utcai Bölcsődében 2022. június 28. és – 2022. július 23. 

napja, míg a Budai úti Bölcsődében 2022. július 26. és 2022. aug. 19. közötti időszakot 

javasolja a vezetőnő a nyári (négy hetes) zárva tartásra. A zárva tartás idejére ügyeletet, 

ellátást a nyitva lévő bölcsőde igény szerint biztosít a gyermekek számára. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a napirend megtárgyalására és fenntartói jóváhagyására. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai 

Tagintézményének 2021/2022. nevelési évről szóló munkatervét jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: bizottsági elnök 

 

2. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a Budakalászi Bölcsőde és Mályva 
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utcai Tagintézményének 2021. év végi zárva tartását – 2021. december 23. napjától 2021. 

december 31. napjáig engedélyezi. A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy az év végi 

téli zárva tartás idejéről a szülőket a jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos 

módon tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: bizottsági elnök 

 

 

3. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a Budakalászi Bölcsőde és Mályva 

utcai Tagintézményének 2022. évi nyári zárva tartását  

• a Mályva utcai Tagintézményben  2022. június 27. és 2022. július. 22.napja között, 

• a Budakalászi Bölcsőde Budai úti székhelyén 2022. július 25. és – 2022. augusztus 

19.napja között határozza meg.  

A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartás idejéről a szülőket a 

jogszabályoknak megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: bizottsági elnök 

 

 

 

Budakalász, 2021. szeptember 16. 

Balogh Csaba 

bizottság elnöke 
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Budakalászi Bölcsőde 

 

2021/2022. nevelési-gondozási év  
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Készítette:  Villám Zsuzsanna 

intézményvezető 

Budakalász, 2021. augusztus 31. 

 

 

 

 

Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézménye 

Székhely: 2011 Budakalász, Budai út 10. 

tel.: (26) 340 255 

Telephely: Mályva Bölcsőde, 2011 Budakalász, Mályva u. 1/b. 

tel: (26) 631-366,  

mail: bolcsode@budakalasz.hu 

www.budakalaszibolcsode.hu   
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„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni” (MBE) 

 

A Budakalászi Bölcsőde a hatályos jogszabályok és alapító okirata alapján 1-3 éves gyermekek 

napközbeni ellátást biztosítja. A bölcsőde mind szervezeti, mind szakmai önállósággal 

rendelkezik, munkáját az Országos bölcsődei nevelés-gondozás Alapprogramjára épülő 

szakmai programja és éves munkaterve alapján gyermekszerető munkatársakkal végzi. 

 

I. Környezet bemutatása 

 

Budakalász lakóinak száma az elmúlt néhány évben jelentős mértékben növekedett és 

növekszik jelenleg is. A főváros közelsége és a település kertvárosias jellege vonzerőt jelent a 

betelepülő családok számára. A betelepülések számának növekedése, az otthonteremtési 

támogatások és népszerű családi adókedvezmények, a kedvező földrajzi fekvés mind-mind 

Budakalász lakónépességének és a gyermekszületések számának növekedését, majd a 

bölcsődei ellátás iránti igények jelentős emelkedését eredményezik az elkövetkezendő 

években is. 

 

II. A bölcsőde bemutatása, helyzetelemzés, aktuális helyzetjelentés 

 

A bölcsőde a jelenleg hatályos működési engedélye alapján összesen 78 bölcsődei férőhelyet 

(Budai út 30 fő + Mályva utca 48 fő) biztosít a budakalászi egy-három éves kisgyermekeknek. 

 

A Budai úti Bölcsődében az épület 2017. évi energetikai korszerűsítését és 2018. évi  (első) 
udvar rekonstrukcióját követően a hátsó udvari wc újra építésére 2019. évben került sor. A 
könnyű szerkezetű és nagyobb helyiség kialakítása során a két kis wc és kézmosó 
kényelmesebb, kulturáltabb, higiénikusabb környezetet biztosít a kisgyermekek udvari 
szükségleteinek elvégzésére. Nem utolsó sorban kulturáltabb és esztétikusabb az 
épületegyüttes. 2020-2021. évben a COVID-19 okozta rendkívüli helyzet miatt nagyobb 
felújításokra, beruházásokra nem került sor. 
Az épületben három csoportszobában. két kisebb és egy nagyobb létszámú csoportban 

neveljük-gondozzuk a gyerekeket. A Katica és Pillangó csoportban 8-9 gyermek, míg a Süni 

csoportban 12-14 gyermek elhelyezése engedélyezett.  

A Mályva utcai Bölcsőde épülete hét évvel ezelőtt épült, négy csoportszobában látja el a 

gyermekeket, csoportonként 12-12 fős befogadóképességgel.  

 

A gyerekek korosztály és nemek szerinti aránya 2021. szept. 01. napján a következő: 

 1-2 év közötti 2-3 év közötti lányok fiúk össz. 

Budai úti B. 13 gyermek  (43 %) 17 gyermek  (57 %) 16 14 30 

Mályva utcai B. 13 gyermek  (27 %) 35 gyermek  (73 %) 27 21 48 

(1.sz.táblázat) 

 

Bölcsődéink nagyon jól felszerelt, a gyerekek testi, lelki és mozgás fejlődését segítő 

eszközökkel, játékokkal ellátottak, a régebbieket az elhasználódás és balesetveszély miatt 
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fokozatosan cseréljük, illetve igyekszünk a korszerű, gyermeknevelésben hasznos fejlesztő 

játékokat is beszerezni, kipróbálni.  

 

A COVID-19 enyhülő korlátozásainak eredményeként augusztusban jelenléti szülői 

értekezletet terveztünk és tartottunk, valamint a kisgyermeknevelők jelenléti 

családlátogatásokat tettek az újonnan felvett gyermekek családjainál. Az aktuális és hatályos 

jogszabályok, valamint aktuális eljárás rendek alapján fokozott figyelmet fordítunk továbbra is 

a fertőzésveszély terjedésének elkerülése, a járvány negyedik hullámának bölcsődében 

történő esetleges megjelenésére. 

A mindennapos kézfertőtlenítés a bölcsődébe belépő minden szülő, látogató számára 

különösen fontos, a gyerekek és a dolgozók– közvetve a családok - védelme érdekében. A 

gyermekorvosokkal egyeztetve segítjük és tájékoztatjuk a szülőket az újabb eljárásrendekről, 

a változásokról. Bízunk abban, hogy a 2021/2022. nevelési évben az intézmény bezárása nélkül 

– szigorú és hatékony védekezéssel - fel tudjuk venni a járvány elleni küzdelmet. 

A beszoktatás során csoportonként hetente egy gyermek beszoktatására kerül sor, a 

beszoktatós szülőktől a kézfertőtlenítő mellett a szájmaszk épületben történő viselését kérjük. 

 

III. Gyermek- és csoportlétszámok alakulása 2021/2022 évben 

 

A nyár végére kialakult statisztikai adatok alapján a 2021/2022. nevelési évre 1,5-szeres volt a 

férőhelyigény a szabad férőhelyekre. A nyári hónapokban további jelentkezések elutasítására 

volt szükség, így 24 főre nőtt az elutasítottak száma, míg bölcsődei férőhelyet összesen 46 

gyermeknek tudtunk biztosítani 2021. szeptembertől. 

A férőhelyet nyert kisgyermekek szüleinek 2021. június végén szülői értekezletet 

tartottunk a bölcsőde működési feltételeinek ismertetése, a beszoktatási ütemterv, a 

biztonságos ellátás folyamatosságának egyeztetése érdekében, míg augusztus végén a 

beszoktatásra való felkészülésről, a beszoktatás menetéről, a házirend és napirend részletes 

szabályairól ismertettük a szülőket. Jelenlegi a családlátogatások a biztonsági előírások 

alkalmazásával lebonyolíthatóak, amelyet a családok megismerése, a szülők, gyerekek 

bizalmának, az első közös élmény megszerzése érdekében fontosnak tartunk.  

Az „óvodaköteles” gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodába mentek, helyükre a 

beszoktatási ütemterv szerint folyamatosan fogadjuk az új gyermekeket. Az aktuális 

járványügyi eljárási rend alapján csoportonként hetente egy gyermek beszoktatását kezdjük, 

egy szülő részvételével. Az épületben tartózkodó beszoktatós szülőktől a szájmaszk viselését 

kérjük a fertőzésveszély elkerülése érdekében. A beszoktatás november végéig tart, így 

várhatóan év végére lesz teljes a csoportlétszám. 

 
A Budai úti bölcsődében  

18 gyermek ment el óvodába, 

  2 gyermek áthelyezését kérte a Mályva Bölcsődébe, 

10 gyermek maradt további egy évre a bölcsődében,   

20 újonnan felvett gyermek beszoktatása kezdődik szeptemberben. 
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A Mályva utcai Bölcsődében 

  27 gyermek ment el óvodába, 

20 gyermek maradt további egy évre a bölcsődében,  

  2 gyermeket vettünk át a Budai úti Bölcsődéből, 

26 újonnan felvett gyermeket szoktatunk be ősszel. 

 
Bölcsődéinkben kizárólag csak budakalászi lakosú gyermekeknek nyújtunk ellátást, a két 

épületben az alapító okiratban és működési engedélyben engedélyezett létszámot 

maximálisan feltöltöttem.   

A csoportlétszámok a jogszabályi előírások, s a gyerekek életkorának figyelembevételével 

kerültek kialakításra. A Budai úton a csoportszobák alapterülete nagy mértékben korlátozzák 

a felvehető csoportlétszámot, a legnagyobb méretű csoportszobában két év feletti 

gyermekekkel lehetett 14 fős csoportot indítani. 

A Mályva Bölcsődében a csoportok létszáma 12-12 fő, idén sajátos nevelési igényű gyermek 

nem jelentkezett a bölcsődébe, amely korlátozhatná a felvehető létszámot.  

 
A 2021/2022. évi tényleges csoportlétszámok a nevelési év kezdetén: 
 

Budai úti 
Bölcsőde 

összesen 30/30 fő kisgyermeknevelők 

Pillangó csoport 10 fő               Bernáth Tné – Pusztai Zs. 

Katica csoport 8 fő Millei-Vajas K. – Széllné T.K. 

Süni csoport 12 fő Soltészné - Enyediné 

 

Mályva 
Bölcsőde 

összesen 48/48 fő kisgyermeknevelők 

Süni csoport 12 fő Szabó Gy – Gábeli E. 

Pillangó csoport 12 fő Richvalski K – Izrael Pálné 

Katica csoport 12 fő  Nagy A – Sándorné R.Sz. 

Méhecske csoport 12 fő  Szalai Sné – Lukács E. 
   (2.sz.táblázat) 

 

A 2021/2022. nevelési évre történő jelentkezések, felvételi eljárásrend során a szülőkkel való 

kapcsolattartás, a szülői tájékoztatások többnyire elektronikus úton történtek, ami időben, 

energiában, szervezésben megnehezítették és meghosszabbították az ügyintézést. A nyári 

hónapokban a korlátozások enyhítésének köszönhetően a beszoktatás kezdete előtt a 

családdal kialakított személyes kapcsolat a szülő és a bölcsődei szakemberek számára 

lehetőséget adtak a személyes ismerkedésre. 

Célunk, hogy a gyermekek, a szülők fenntartások nélkül, érzelmi biztonságot érezve 

kezdhessék a bölcsődei ellátást.  

 

A Budai úton a csoportszobák alapterülete (Süni csoport 46 m2, Katica csoport 22 m2, Pillangó 

csoport 28 m2, az előírás gyermekenként 3 m2) nagy mértékben korlátozták a felvehető 

létszámot, a legnagyobb méretű csoportszobában két év feletti gyermekekkel lehet esetleg 14 

fős csoportot indítani. 
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A Mályva Bölcsődében a csoportszobák tágasak (52-55 m2), a csoportok létszáma 12-12 fő. 
Idén sajátos nevelési igényű gyermek nem jelentkezett a bölcsődébe, amely korlátozhatná a 
felvehető csoportonkénti gyermeklétszámot.  
 

 

IV. A személyi állomány változásai 

 

Az elmúlt hónapok azt bizonyították, hogy a munkatársak nyitottak, segítőkészek, befogadóak 

a hatékonyabb működés, a szakmai fejlődés, egymás segítése érdekében, ami 

mindenféleképpen biztató a tapasztalt nehézségek mellett.  

 

Engedélyezett bölcsődei munkatársi létszám:     (3.sz.táblázat) 

munkakörök létszám foglalkoztatás név 

intézményvezető 1 fő teljes munkaidős Villám Zsuzsanna 

Budai úti Bölcsőde 10 fő   

kisgyermeknevelő 6 fő teljes munkaidős lásd: 2.sz.táblázat 

dajka  2 fő teljes munkaidős Szőcs Katalin, 

Nagy Rozalinda 

konyhai dolgozó 1 fő teljes munkaidős Rácz Krisztina 

kertész-karbantartó 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) 

mb.szerződéssel 

Gróf András 

Mályva utcai 

Bölcsőde 
14 fő 

  

kisgyermeknevelő 8 fő teljes munkaidős lásd: 2.sz.táblázat 

dajka  2 fő teljes munkaidős Magony Rita 

Kincses Norbertné 

konyhai dolgozó 1 fő teljes munkaidős Mikus Ferencné 

kertész-karbantartó 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) Barna Béla 

takarítónő 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) Gyorgyevity Szvetlana 

általános ügyintéző 1 fő teljes munkaidős Forgóné Domján Edina 

teljes személyi 

állomány 
25 fő 23 engedélyezett álláshelyen 

 

Vezetőként az ötödik évemet kezdem a bölcsődében, így a vezetői megbízásom utolsó évében 

készülők és szeretném újabb öt évre megpályázni a bölcsődék irányítását.  

A nyári szükségszerű személyi változások, ezzel egyidejűleg a szakmai színvonal megtartása és 

emelése sok munkát és türelmet igénylő feladat, amely minden munkatárstól türelmet, 

megértést, toleranciát, együttműködést igényel.  

Az elhúzódó COVID-19 járvány újabb kihívás elé állított és várhatóan állít még 

mindannyiónkat, beleértve a fenntartó önkormányzatot, az intézményeket, családokat.  
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Ebben az évben már felkészülten, tapasztaltan hozunk meg minden intézkedést és döntést a 

vírus terjedésének csökkentése, a járvány megelőzése, a gyerekek, a családok támogatása és 

segítése érdekében.  

Az idei kiemelt célunk a munkatársi közösség stabilizálása, vírusmentes, egészséges és 

gyermekbarát, jó közösségi szemléletű, csapategységben gondolkodó, empatikus, 

együttműködésre kész közösség megbecsülése és megtartása. 

Ezek adnak alapot a 2021/2022. nevelési évre meghatározandó célok, feladatok, intézkedések 

megtervezéséhez, ütemezéséhez, megvalósításához.   

 

A kisgyermeknevelők szakirányú végzettséggel (felsőfokú szakképesítéssel) rendelkeznek, 

közülük Lukács Eszternek gyógypedagógiai, Millei-Vajas Krisztinának védőnői, Forgóné 

Domján Edina gazdasági ügyintézőnek államigazgatási és tanítói felsőfokú 

végzettsége/diplomája van.  

 

 

V. Célok, feladatok 

 

1. A bölcsőde célja 

A bölcsőde elsődleges célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, 

képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan 

viselkedjenek saját környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. 

Bölcsődénk a fenti célok elérése érdekében a fenntartóval, a szülőkkel a kölcsönös bizalmon 

alapuló, ideális jó kapcsolat kialakítására törekszik. 

Továbbra is célunk a stabil, állandó munkatársai légkör megteremtése, kiegyensúlyozott és 

megbízható szellemiség kialakítása. Minden eddig, közkedvelt és hagyománnyá váló, valamint 

új bölcsődei eseményt, programot – a vírushelyzettől függően - közösségépítő céllal továbbra 

is meg kívánunk valósítani. 

 

2. A bölcsődei nevelés feladatai 

 

a) A családok támogatása, a szülői kompetencia fejlesztése 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, mint a családokkal kapcsolatba kerülő első 

gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A család 

erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével valósul meg. 

A család és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, 

konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétele a 

kisgyermek harmonikus fejlődéséhez. 

A szülő ismeri a legjobban gyermekét, szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben 

segítve ezzel a kisgyermeknevelőt az egyéni bánásmód kialakításában. 

A kisgyermeknevelő, mint szakember, a tudására és tapasztalataira építve, a szülők igényeihez 

igazodva átadja, közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteit, 

módszereit. 
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b) Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

A kisgyermeknevelő feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, 

támogatása, harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet megteremtése. 

Az elsődleges szükségletek kielégítése a gondozási helyzetekben valósul meg az egyéni 

igények szerint. A kisgyermekek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és az 

évszakhoz/időjáráshoz igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő változatos és 

egészséges táplálkozást, a játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenés 

feltételeit. Az egészséges életmód, az egészségnevelés érdekében türekedni kell az alapvető 

kultúrhigiénés szokások kialakítására. 

Preventív céllal a korai fejlesztésre, gondozásra, a sajátos nevelési igényű, vagy magatartás- 

és más fejlődési problémákkal küszködő kisgyermekek esetében a nagymozgások 

gyakorlásához, mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt szoba vagy erre a célra kialakított 

helyiség (só-, fény-, hang-, zene-, mese), sarok korrektív lehetőségeket hordoz. 

 

c) Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

Az érzelmi biztonságot nyújtó kisgyermeknevelői magatartás magában foglalja a hitelességet, 

az érzelmek kifejezésére való ösztönzést, a pozitív és bíztató üzenetek rendszeres közvetítését, 

a világos elvárások és határok megfogalmazását. A kisgyermekek bölcsődbe való kerülése sok-

sok lehetőséget teremt a társas kapcsolatok megtapasztalására. Az együttlétek helyzetei az 

énérvényesítés, a tolerancia, az empátia gyakorlásának lehetőségei, amelyek hozzájárulnak az 

érzelmi és társas kapcsolatok, kompetenciák fejlesztéséhez. 

Törekedni kell az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti nyitottság 

megőrzésére. A kisgyermeknevelő feladata a gyermekek beszédkészségének fejlesztése 

érdekében az inger gazdag, tiszta környezet kialakítása, biztosítása, a kommunikációs kedv 

felkeltése, fenntartása a bölcsődei élet minden helyzetében mondókák, énekek, versek, 

mesék közvetítésével. 

Különös figyelmet kell fordítani a korai fejlesztésre, valamint sajátos nevelési igényű és 

hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi kompetenciáinak fejlesztésére, a szülők 

támogatására, szükség és igény esetén más segítő szakember bevonásával.  

 

d) A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

A gyermekek érdeklődésének felkeltése, erősítése a játékos felfedezés, tanulás 

lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelő részvételével és megfelelő környezet 

kialakításával történik. A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a kisgyermeknevelő 

ismeret nyújt, segíti a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. A gyermek 

igényeihez igazodó közös tevékenyég során szerepet kap az élmények, viselkedési és 

helyzetmegoldási minták nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás támogatása. 

Az önálló választási és döntési képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző, lelkesítő 

nevelői magatartás. 

 

„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell!” (Thomas Gordon) 
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A bölcsőde a jogszabályi lehetőségek alapján a bölcsőde alapellátáson túli, a családi nevelést 

támogató szolgáltatásokat - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, 

gyermekhotel működtetésével, sószoba, baba-mama klub, játszó csoport működtetésével, 

házi gyermekfelügyelettel és gondozás biztosításával, játék és eszközkölcsönzéssel is – 

szervezhet, amennyiben megvan hozzá a szükséges személyi és tárgyi feltétele.  

A Budakalászi Bölcsőde a jelenlegi meglévő feltételekkel, jelen infrastruktúrájával nem tud 

szolgáltatásbővítést vállalni.  

Az önkormányzat a bölcsődei férőhelyigények kielégítése érdekében a bölcsődei alapellátás 

megszervezésének elsődlegességét várja el az intézménytől. 

 

3. A nevelési-gondozási év kiemelt helyi feladatai 

 

a) Az elmúlt évben történt személyi változások szükségessé teszik a feladat- és hatáskörök 

tisztázását, pontosítását, a kompetenciahatárok meghatározását. Mindezek tiszta, nyugodt 

körülményeket teremtenek, amelyek a sikeres munkavégzés, s az együttműködés alapjait 

biztosítják. Ahogy a korábbiakban is említettem, stabil, viszonylag állandósuló munkatársi 

közösség létrehozására törekszünk, mert eredményes munkavégzéshez állandó humán 

erőforrás szükséges. 

 

b) Állandóan és folyamatosan törekednünk kell a kommunikáció fejlesztésére. A hatékony és 

sikeres munkavégzés alapja a jó kommunikáció (írott, íratlan, verbális, nonverbális)!  

Különös tekintettel az átadott információ pontosságára, aktualitására, érthetőségére, 

jellemzően a vezető-alkalmazottak, a munkatársak, a szülő-kisgyermeknevelő kapcsolatokra. 

Arra törekszünk, hogy a bölcsődei honlap naprakész, aktuális és érthető, egyértelmű, 

megbízható információkat nyújtson a szülők, az érdeklődők és a honlapot olvasók számára. 

 

Az elmúlt négy évben sikerült olyan kommunikációs rendszert kiépíteni a bölcsődében 

dolgozók számára, ami lehetőséget teremt az információk gyors oda-, visszaáramlására, az 

egymásra épülő, őszinte, nyílt és egyenes véleménynyilvánításra. A munkatervben 

meghatározott napokon, időpontokban vezetői team, szakmunkatársi, illetve technikai 

értekezleten rendszeresen megbeszéljük – értékeljük, tervezzük, szervezzük - az elvégzendő 

feladatokat, illetve a tapasztalatokat leszűrve újra gondoljuk azokat. Ezeken a 

megbeszéléseken olyan észrevételekre, véleményekre számítok, amelyek építő, ösztönző 

jelleggel hatnak a közösségre. Ennek hatékonysága, eredményessége érdekében a kölcsönös 

bizalom megszerzése és fenntartása elengedhetetlenül fontos, amin folyamatosan dolgozunk.  

 

A szülők pontos és sokoldalú tájékoztatása, a családok támogatása érdekében többféle 

kommunikációs módszert alkalmazunk (családlátogatások, napi kapcsolattartás, egyéni 

beszélgetések, szülő csoportos megbeszélések, szülői értekezletek, indirekt formák -

honlapunk, tájékoztató kiadványunk).   
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c) Az új bölcsődei csoportnaplót használjuk a 2021/2022. nevelési évtől, amelyet a Magyar 

Bölcsődék Egyesülete, módszertani szervezetünk központilag egységes nyomdai kiadásban 

jelentetett meg. Már az előző években fokozatosan átvettük a tartalmi elemeit, így nem volt 

olyan nagy változás a használata.  

 

d) A kisgyermeknevelők a kötelező továbbképzési tervben foglaltak alapján akkreditált 

képzéseken vesznek részt a jogszabályban meghatározottak alapján. 2022. december 31-ig 60 

kredit pontot (felsőfokú végzettségűeknek 80 pontot) kell összegyűjteniük a kötelező (12 

pont), a munkakörhöz kötött (24 pont) és a szabadon választható képzések (24 pont) során. 

Ebben a nevelési évben szinte mindenki továbbképzésre kötelezett. A már megjelent kötelező 

képzések is elindultak, amelyeket on-line formában teljesíthetnek, a munkakörhöz kötött 

képzéseket csak az SZGYF által meghatározott képzéseken teljesíthető, a szabadon választott 

képzéseket mindenki a saját érdeklődési, de munkakörében hasznosítható képzésen 

teljesítheti. A továbbképzési tervünk mellékletét képező táblázat részletesen tartalmazza a 

kisgyermeknevelők eddigi pontgyűjtéseit, képzés teljesítéseit. 

 

e) A bölcsődei csoportokban együtt dolgozó kisgyermeknevelők a bölcsőde Szakmai Programja 

és az éves intézményi munkaterv alapján csoportjukban megvalósítandó nevelési programot 

készítenek a nevelési évre, ami szakmai munkájuk tervezettségét, tudatosságát, 

kiszámíthatóságát és átláthatóságát erősítik. Ennek elkészítéséhez személyes és együttes 

konzultációt is tartunk. Az előírt tervezési dokumentáció két éve került bevezetésre, ami a 

céltudatos tevékenység szervezését segíti és annak hatékonyságát eredményezi. Az elmúlt 

évben bevezettük, hogy szakmai megbeszélésen szóban is értékelik a kisgyermeknevelők az 

eltelt évet, a nevelési program megvalósíthatóságát, teljesítését. Ezáltal egymás munkáját is 

megismerik, a nyitott, nyílt szakmai egyeztetés a kommunikációt és szakmai igényességet is 

segíti. 

 

f) Ebben a nevelési évben nagyobb szerepet szánunk a gyerekek zenei nevelésére, ami az 

örömélmény szerzésével, a ritmusérzéket, mozgásfejlesztést és beszédfejlesztést együttesen 

szolgálják. A Forrai Katalin által kidolgozott zenei nevelés módszartanát szeretnénk bővíteni. 

Az elmúlt évben kísérleti céllal, első alkalommal voltak a bölcsődében a MÁV filharmónikusok 

(MÁV Szimfonikus Zenekar), akik a gyerekek életkorának, érdeklődésének megfelelő 

összeállítású és időtartamú koncertet adtak, amit különös érdeklődéssel figyeltek, hallgattak 

a gyerekek.  

A zenehallgatás mellett hangszerbemutató is volt egyben, a kisebb hangszereket a gyerekek is 

kipróbálhatták. A zenei élmény, örömszerzés, kíváncsiság, érdeklődés felkeltése nagyon jól 

érvényesült, a gyerekek zenei igényének felkeltését jól szolgálta.     

Nagyon jól hangulatú, a kisgyermeknevelők számára is meglepően jól sikerült ez a program, 

amit szeretnénk ebben az évben is megismételni, a filharmonikusokkal a kapcsolatot és 

együttműködést folytatni.  
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További célunk és tervünk ebben az évben a Gróh Ilona: Ringató kiskönyvek megismertetése 

a kisgyermeknevelőkkel, a zenei mellékletek használata a gyerekek körében, illetve tavasszal 

Ringató foglalkozás szervezése, közös énekléssel, mondókázással.  

 

g) Ebben a nevelési évben külön figyelmet szeretnék fordítani a szabad játéktevékenységek 

újragondolására, a gyermekek életkorához, egyéni fejlettségéhez, érdeklődéséhez, igényéhez 

igazodó játéktevékenységek repertoárjának frissítésére. Ehhez minden szakmai eszközt, 

továbbképzési lehetőséget, felkutatunk, a lehetőségekhez mérten kihasználunk, és alkalmazni 

igyekszünk. Bízom a kisgyermeknevelők érdeklődésében és lelkesedésében. 

 

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, 

hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem azt, 

hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet.” 
(Mária Montessori) 

 

 

4. A dolgozói közösség munkarendjének szervezése  

 

A kisgyermeknevelők és dajkák munkarendje a tavalyihoz képest nem változott, a 

szakemberek napi váltásban a dajkák heti váltásban dolgoznak. A konyhai dolgozók, 

takarítónő, adminisztrátor állandó napi munkaidő beosztásban végzi munkáját.  

A kertész-karbantartó munkakörben dolgozók (napi 4 órás) munkaidő beosztása évszakhoz, 

időjáráshoz, elvégzendő feladathoz viszonyítva rugalmas, a délelőtti órákban, illetve a késő 

délutáni órákban dolgoznak. 

 

5. Fejlesztési tervek 

 

Fejlesztési elképzeléseink, terveink megvalósítását a COVID-19 vírusjárvány befolyásolta, a 

„takarékos gazdálkodás” jellemezte működésünket. Szeretnénk, ha az elmaradt fejlesztésekre 

a 2021/2022. nevelési évben nagyobb lehetőségeink lennének, illetve ütemezve 

megvalósulnának.  

 

A BUDAI ÚTI BÖLCSŐDE  

A folyamatos szakmai eszközfejlesztésre a mindenkori költségvetésünk meghatározott 

fedezetet biztosít. Az elmúlt 1,5 évben sok elmaradt beszerzést, felújítást az idén, illetve 

a jövő évi költségvetésben tervezzük pótolni, a pénzügyi lehetőségek szerint teljesíteni:  

o a térkővel borított udvarrész befejezetlen szélének javítása, élzárása, ezen a szakaszon 

a kerítés javítása (16 m hosszan) 

o az elhasználódott csoportszobai bútorzat fokozatos cseréje, (Pillangó csoport, zártható 

szekrény) 

o az udvart körülvevő drótháló kerítés fokozatos, több lépcsős cseréje, az udvar 

tereprendezése, az udvar hátsó betonfelületének gumilapozása,  
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o nevelői szoba bútorzat cseréje (tároló szekrény), 

o az udvari lépcsőkorlát felújítása (elkorrodálódott vasszerkezet cseréje) 

o pénzügyi lehetőség szerint az épület két déli oldalon fekvő csoportszobájában 

légkondicionáló berendezés felszerelése, 

o a konyhatechnológia és konyhai eszközök folyamatos felújításán, cseréjén dolgozunk, 

amennyit a költségvetésünk elbír, de a közel ötven éves víz-, villany-, csatornahálózat 

állapotfelmérését követően középtávú célként számolni kell a konyha teljes 

felújításával. 

o az udvari játéktároló felújítása (azbeszt hullámpala az oldala, teteje)  

o az udvari (felnőtt) wc és műhely felújítása (salétromosodik, omlik a belső vakolat, 

higiéniailag nem megfelelő) 

 

A MÁLYVA UTCAI BÖLCSŐDE  

A szakmai eszközök, játékok év közbeni fokozatos megújítására, cseréjére az elhasználódás 

ütemében fordítunk forrásokat. A jövő évi költségvetés tervezésekor az alábbi 

beruházásokra szeretnénk fedezetet kérni és azokat megvalósítani: 

o „zöldtető” megszűntetése - a bölcsőde folyosója a felette lévő zöldtető miatt – a 

javítások ellenére is – hirtelen lezúduló esőzés esetén többször beázik,  

o az udvar teraszok felé eső részén teljes térkövezést végeztetni (a megsüllyedt telekrész 

szintre hozásával, feltöltésével) 

o udvari mozgásfejlesztő eszközök beszerzése – koordinációt és egyensúlyt fejlesztő 

gerenda telepítése  

 

A szakmai eszközök, játékok beszerzésére a bölcsőde működését segítő alapítványunk is 

minden évben támogatja az intézményt, játékok, ünnepi rendezvények szervezéséhez, a 

gyerekeknek ünnepi ajándékok készítéséhez, vásárlásához biztosít forrást.  

 

6. Továbbképzés, értekezletek, egyéb tanulmányok 

 

Valamennyi kisgyermeknevelő felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik, közülük hárman 

felsőfokú végzettséggel (védőnői, szociális munkás és gyógypedagógiai diplomával). Életkoruk 

alapján megoszlik a bölcsőde szakmai közössége, a fiatalabbak sokat tanulhatnak, 

tapasztalhatnak az idősebb korosztálytól, míg az idősebbek a több éves, évtizedes munka 

során szerzett gyakorlati ismereteket, bölcsességeket átadhatják a viszonylag pályájuk elején 

járóknak. Céljaink egyike, hogy a munkatársak merjenek szakmai segítséget, véleményt és 

tanácsot kérni egymástól és a bölcsődevezetőtől. Legyen igényük önképzésre, a szakmai 

megújulásra, minőségi nevelő munka végzésére! 

 

a) A bölcsődében többféle lehetőség van abból a szempontból, hogy a munkatársakkal 

közvetlenül lehessen szakmai beszélgetést vagy feladatok pontosításával stb. foglalkozó 

megbeszélést tartani. Egyes helyzetekben a teljes kollektívával való megbeszélésre van 

szükség, míg szakmai kérdések megbeszélése, házi továbbképzés esetén a 
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kisgyermeknevelőkkel folytatott értekezlet a megfelelő választás. Illetve a vezetői 

ellenőrzéseket, megfigyeléseket követő elemzések, értékelések egyéni konzultáción 

biztosítják a szakmai munka megerősítését, fejlődését.  

A bölcsődéket érintő hatósági és módszertani ellenőrzések az elmúlt évben sajátos módon 

történtek (elhalasztódott, illetve on-line módon történt), de a vizsgálatokat követő 

megállapítások megerősítést, elégedettséget mutattak.  

A szakmai munka fejlesztése érdekében a szomszédos települések bölcsődéivel kialakított 

kapcsolat ápolására törekszünk, amit a 2-3 évvel ezelőtt elkezdtünk és a pandémia miatt 

felfüggesztettük, most ebben a nevelési évben folytatni szeretnénk. Szakmai tanulmányi 

látogatásokat szeretnénk szervezni a szomszédos bölcsődékbe, ahol célunk, hogy a 

napközbeni ellátás, gondozás tapasztalatait elemezve, tapasztalatokat, új és jó gyakorlati 

ismereteket szerezve fejlesszük szakmai ismereteket, amit a kisgyermeknevelők a saját 

csoportjukban a gyerekek életkorának és igényének megfelelően alkalmazni tudnak.  Ehhez az 

együttműködéshez a Pomázi és Szentendrei Bölcsőde nyitott, terveink szerint ebben a 

nevelési évben mindkét bölcsődébe szervezünk szakmai látogatási napot, ennek részleteinek 

kidolgozása és a szervezése folyamatban van. 

Szakmai látogatás tervezett témakörei, szempontjai: 

• A gyerekek érésének, fejlődésének támogatása, gyakorlatban történő megvalósulása. 

• A bölcsődei étkezésről, bölcsődében biztosított étkezés lehetőségei, tapasztalatcsere, 

különös tekintettel a gyerekek egészségvédelmére. 

• A dajkák, konyhások szerepe és közreműködése a bölcsőde működésében, a szakmai 

munka támogatásában. 

 

b) A nevelési-gondozási évhez kapcsolódó általános feladatok meghatározása mellett a 

munkatársi és egyéb (technikai) értekezletek szervezése a kommunikáció működését, annak 

fejlődését, egymás személyiségének és munkájának megismerését, a működés 

gördülékenységét célozzák. A munkatervben szereplő eseménynaptár tartalmazza a vezetői 

értekezletek, a szakmai munkatársi értekezletek, valamint a technikai értekezletek 

gyakoriságát, konkrét időpontját, illetve az adott hónap aktuális feladatai. Az értekezleteknek 

célja, a nevelési-gondozási év egyes időszakaihoz, évszakaihoz kötődő, programok, 

rendezvények, ünnepek tervezése, szervezése, előkészítése, együttes gondolkodás útján 

történő megvalósítása, továbbá a megvalósított programok tapasztalatainak megbeszélésé és 

értékelése. 

 

7. Ellenőrzési feladatok 

 

a) A bölcsődében dolgozók munkájának megismeréséhez, az elért színvonal biztosításához, ill. 

fejlesztéséhez szükség van a belső ellenőrzésekre. Ennek legfontosabb feladata az 

intézményben folyó tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen 

területeken kell és szükséges segíteni, erősíteni a kisgyermeknevelők szakmai munkáját, 

milyen területeken kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, ill. 
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bővíteni. Ehhez rendszeres megfigyelések, beszélgetések, dokumentációk adnak információt. 

Az ellenőrzés tudatosságát, átláthatóságát az ellenőrzési terv tartalmazza. 

A szakmai és törvényességi ellenőrzéshez kapcsolódó állandó bölcsődevezetői feladatok:  

Szakmai ellenőrzések: 

• gyermekcsoportok látogatása 

• folyamatos napirend ellenőrzése 

• tevékenységkezdeményezések ellenőrzése 

• gondozási műveletek minőségi kivitelezésének ellenőrzése 

• ellátás szakszerű dokumentálása 

Az ellenőrzés a technikai dolgozók munkáját is érinti. 

Fontos cél, hogy az ellenőrzések ösztönzőek legyenek, ne okozzanak alaptalan félelmet és 

feszültséget a dolgozói közösségben. A rendszeres és folyamatos ellenőrzés/értékelés segíteni 

hivatott a munka minőségének és színvonalának emelését, a dolgozók megbecsülését, 

önértékelését. 

A nevelési év során szükségesnek tartom a kisgyermeknevelők és technikai dolgozók együttes 

munkájának értékelését, a munkavégzésükről a visszacsatolást. Együttes munkatársi 

értekezleten általában a közösség, de gyakran előfordul, hogy személyek méltatására, 

elismerésére, valamint közös cél érdekében a közösség összefogását igénylő feladat 

közvetítésére, inspirálására is sor kerül.  

 

Az ellenőrzés tapasztalatait, az értékelést személyesen osztom meg velük. Ezek lehetnek 

adhoc jellegűek, azonnali intézkedést igénylőek, lehetnek tervezettek. 

A munkakörönként szervezett megbeszélések részletesebb elemzésre, véleménynyilvánításra, 

konzultációra adnak lehetőséget. Arra törekszem, hogy minden egyes értékelés pozitív, 

elismerő, megerősítő, de ha szükséges építő jellegű kritikát is megfogalmazzon úgy, hogy a 

dolgozó méltósága ne sérüljön, minden esetben a közösség és egyéni érdekeit szolgálja. 

 

b) A Pest Megyei Kormányhivatal által Végzésben elrendelt hatósági ellenőrzésre (beleértve az 

Népegészségügyi (NNK) hatósági, valamint a Bölcsődei Módszertani Központ (MBE) szakmai 

ellenőrzéseit) számítanunk kell ebben az évben is, hiszen a két bölcsőde felváltva részesül a 

vizsgálatban. Ezek a hatósági látogatások megszokottá váltak, a vizsgálatok összegzése minden 

esetben pozitív megerősítést adnak a működés törvényessége, jogszerűsége és szakmaisága 

tekintetében.  

 

8.  A bölcsőde kapcsolatrendszere és a kapcsolódó tervezett feladatok 

 

a) Együttműködés intézményen belül 

 

A SZÜLŐKKEL való egyéni kapcsolattartás napi szinten a gyermekek reggeli 

érkezésekor és délutáni kiadásakor történik. Ilyenkor a szülők tájékoztatást kapnak gyermekük 

napi eseményeiről, bölcsődei életéről. Fontos, hogy a családokkal megfelelő együttműködés 

alakuljon ki a gyermekek harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődésük érdekében. 
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Ha a szülők igénylik, nevelési tanácsokat is adunk, de kizárólag a szülő kérésének és 

érdeklődésének megfelelően. Ügyelni kell arra, hogy ne legyünk tolakodóak a beszélgetés 

során.  Minden nevelési évben több alkalommal (június és augusztus végén) szülői 

értekezletet tartunk, a felvételt nyert gyermekek szüleinek. Általános információkat, a 

beszoktatás rendjét, illetve az évközi eseményeket beszéljük meg. A beszoktatás kezdete előtt 

a kisgyermeknevelők családlátogatásra mennek, ahol a gyermekek környezetét, a családban 

elfoglalt helyét, szokásait figyelik meg. Ebben az évben erre adott a lehetőség, ami a kölcsönös 

bizalom kialakítása érdekében fontos alkalom és lehetőség. 

A nevelési év közepén, március hónapban tartandó szülői értekezleten az első félév 

tapasztalatairól, a gyermekek önállósodásának folyamatáról, a várható tavaszi programokról, 

az óvodai átmenetről kapnak információkat. A nevelési év végén június és augusztus 

hónapban a felvételt nyert gyermekek szüleinek tartunk tájékoztatást a szükséges 

információkról.  

Szülőcsoportos beszélgetést a szülőket érintő és gyermeknevelési témákkal kapcsolatban év 

közben (igény és szükség szerinti tematika alapján) legalább háromszor szervezünk. 

Örömünkre szolgál, hogy van is igény az ilyen jellegű beszélgetésre, tanácsadásra, közös 

gondolkodásra. 

A nevelési év végén szülői – kérdőíves - elégedettségmérést végzünk, hogy a szülők 

véleménynyilvánításának ily módon is lehetőséget adva az intézményünk erősségét, esetleges 

hiányait, a családok igényeit is megismerjük, azt a későbbi cél- és feladatrendszerünkbe 

beépítsük. 

A bölcsőde gyermekorvosával 2020. végén lejárt a megbízási szerződésünk, a jogszabályi 

változásból eredően nem kötelező a bölcsődében gyermekorvos alkalmazása. Így a 

védőnőkkel még szorosabb együttműködés kialakítását tervezzük, a gyerekek fejlődésének és 

családok támogatásának, a családi nevelés segítésének érdekében.  

 

b) Együttműködés intézményen kívül 

 

A bölcsőde partnerségében a FENNTARTÓ és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival a 

jó kapcsolat kialakítása és ápolása a működés rendjének koordinálása érdekében közös 

érdekünk. Bizottsági és Képviselő-testületi üléseken, valamint a költségvetés tárgyalásakor, 

operatív feladatok, megbeszélések során közvetlen, személyes és jó munkatársi kapcsolat 

jellemzi a közös munkát.    

 

A SZAKMAI MÓDSZERTANI SZERVEZETEKKEL - Magyar Bölcsődék Egyesülete, 

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szervezete - való folyamatos kapcsolat a szakmai és 

jogszabályi változások követése érdekében szükséges és tanácsos. A Pest Megyében működő 

bölcsődék vezetőivel havi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot, a megyei koordinátora, 

irányítója a rendszeres szakmai konzultációnak Németh Mária szakértő Asszony. A pandémia 

idején on-line, de a vírushelyzet aktuális korlátozásait figyelembe véve kontakt értekezleteken 

kapunk tájékoztatást az aktuális szakmai, jogszabályi változásokról, vitatjuk meg az ezzel járó 

nehézségeket. 
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A kisgyermekek egészséges fejlődése, szocializációs képességeinek fejlesztése 

szükségszerűvé, a település mérete pedig lehetővé teszi más bölcsődei és közneveléssel 

foglalkozó INTÉZMÉNYEKKEL való rendszeres kapcsolattartást. A helyi óvodákkal a meglévő jó 

kapcsolat további ápolása, tapasztalat és információ csere mellett a bölcsőde-óvoda átmenet 

zökkenőmentes biztosítása is kiemelt feladatunk. 

Az óvodáskorúak óvodába való átmenetének segítése érdekében óvodai látogatásokat 

szervezünk augusztus utolsó két napján a Telepi Óvodába, illetve szeptember első napján, 

amikor az óvodát kezdik a gyerekek, akkor a Telepi Óvodában fogadják a kisgyermeknevelők 

a gyermekeket, ezzel is segítve a zökkenő mentes érkezést/beilleszkedést. A Nyitnikék Óvoda 

esetében ez a fajta együttműködés a bölcsőde vegyes korcsoportú csoportjai és a humánerő 

kapacitás hiánya miatt kivitelezhetetlen. 

 

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY, mint a jelző rendszer tagja segít és 

közreműködik abban, hogy a gyermek saját képességei szerint, biztonságos, lelkileg stabil 

környezetben fejlődjön. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a 

világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. 

 

   A budakalászi VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT tevékenységének célcsoportja megegyezik a 

bölcsődei ellátásban részülő gyerekekkel. A védőnők azok a szakemberek, akik a szülők és 

gyermekorvosok mellett a gyerekek legfiatalabb korában és a legtöbb segítséget, tanácsot 

nyújtják az egészséges fejlődésükhöz. Éppen ezért nagyon fontos és lényeges, hogy a védőnői 

hálózat a bölcsődével karöltve figyelje, gondozza a kisgyermekeket. 

 

A budakalászi HÁZI GYERMEKORVOSOK-kal a kapcsolat és együttműködés a COVID-19 

fertőzés, gyógyítás, védekezés, prevenció miatt aktívabbá vált. Gyakrabban egyeztetünk a 

gyermekek állapotának, a vírusjárvány és gyermekorvosi alapellátás aktuális protokolljának 

egyeztetése miatt.   

 

A bölcsődét támogató BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDÉS GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY célja, 

hogy pályázati, adományozói és egyéb bevételi forrásaival a bölcsőde működését, a 

gyermekek nevelését, az udvari és szobai játékok, eszközök fejlesztését, így a bölcsődei 

nevelést támogassa.  

Az alapítvány jogilag, szervezetileg külön, de a bölcsődével közös célért jött létre. A korábban 

létrejött jó kapcsolatot és együttműködést továbbra is fenntartjuk, a közös, hagyományos és 

közkedvelt ünnepi rendezvényeket (gyereknap, adventi készülődés) a jól megszokott és 

kialakított rend szerint ebben a nevelési évben is megszervezzük, megtartjuk.  

A szülők szja 1% felajánlásából harmadik éve kapunk támogatást, amit udvari játékeszközök 

vásárlására, a jeles ünnepek – Mikulás, Húsvét – alkalmával a gyerekeknek ajándékcsomagok 

vásárlására szeretnénk fordítani. Köszönjük és érezzük a szülők elismerő támogatását, ebben 

az évben is számítunk 1% felajánlásaikra.  
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2021-2022. évi ESEMÉNYNAPTÁR  (konkrét napokra szervezett programokkal és 

az adott hónapra megjelölt feladatokkal, a szervezés felelőseinek megnevezésével) 

 

AUGUSZTUS  esemény, program     szervező, felelős 

08.30. hétfő Szülői értekezlet – az újonnan felvett és maradós 

gyerekek szüleinek – Mályva Bölcsődében 17:00 

vezető, kgyn, dajkák 

08.31. kedd Szülői értekezlet – az újonnan felvett és maradós 

gyerekek szüleinek – Budai úti Bölcsődében 17:00 

vezető, kgyn, dajkák 

08.30-31. hétfő-

kedd 

óvodába menő gyerekekkel óvoda látogatás 9:00–10:30-

ig (Telepi Óvodában a Mályva Bölcsődéből) 

kgyn, dajkák 

  

SZEPTEMBER  esemény, program     szervező, felelős 

01. szerda Óvodai beszoktatás segítése – kgyn Telepi Óvoda  M+B/ kgyn  7:30-8:30 

01.-02. szerda-

csüt. 

csoportszobák előkészítése az új gyermekek fogadására, illetve 

csoportok, kisgyermeknevelők cseréje  

kgyn, dajkák 

03. péntek Nevelés nélküli nap, 2020/2021 év záró és 2021/2022 évnyitó 

munkatársi értekezlet – helyszín: Luppa-sziget (egész napos) 

minden dolgozó 

13. hétfő M – nevelői értekezlet   12:30  (*4.,6.,7.,9.,10.,12.,13.,14.) vezető 

14. kedd B – nevelői értekezlet   12:30    (*4.,6.,7.,9.,10.,12.,13.,14.) vezető 

15. szerda M – techn. értekezlet 13:00  (*6.,10.,11.) vezető 

16. csütörtök B – techn. értekezlet 13:00  (*6.,10.,11.) vezető 

 

1. érdekképviseleti fórum új tagjainak megválasztása, jegyzőköny   M+B szülők, kgyn, vez. 

2. csoportnaplók kiosztása, megnyitása, hitelesítése 09.01.    vezető 

3. beszoktatások a beszokt.ütemterv szerint – 09.06-tól    kgyn 

4. maradós és újonnan felvett gyerekek  dokum. foly. vezetése   vez., kgyn., admin 

5. 2021/2022 év eleji tájékoztató a fenntartónak, előterjesztés TSZHB-re (h.i.: 09.17.) vezető 

6. 2021/2022. munkaterv készítés, elfogadás, fenntartónak előterjesztés (h.i.: 09.17.) vezető 

7. alapdokumentumok felülvizsgálata, szük.szerinti mód.a, előterj. önk.-nak   vezető 

8. dolgozók személyi anyagának ellenőrzése, felülvizsg., frissítése, új felv.  vez., admin 

9. nevelési program készítése csoportonként (!) h.i: 09.28.    kgyn 

10. szept.-dec. szabadságos napok állása, év végi szab. tervezés (h.i.: 09.30.)  admin. 

11. 2021. évi költségvetés helyzete, eddigi teljesítések, felhasználás ell. (h.i.: 09.30.) vezető 

12. szakmai beszerzések felmérése, tervezése az igények alapján ( I-II.félévre)   vezető, kgyn 

13. az intézmény őszi dekorálása (10.05-ig)      koordin:………. 

14. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat megszervezése a bölcsődében (Doktor24) vezető  

15. 1. havi csoport megbeszélések  – beszoktatással kapcsolatosan   kgyn 
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OKTÓBER   esemény, program    szervező, felelős 

07. csütörtök Minősítő Vizsga (OH) – Mályva Bölcsődében Villám Zsuzsa 

12. kedd VEZETŐI ÉRT.   12:30/M (*2.,3.,4.,7.,8.,9.,10.,11.) vez, vez-h. 

19. kedd Szakmai látogatás a Pomázi Boróka Bölcsődébe kgyn 

20. szerda Alapítványi kuratóriumi ülés   17:00    (*6) Forgó Edina 

23. szombat NEMZETI ÜNNEP   

(iskolai őszi-szünet okt.25. – okt.29-ig,  szünet előtti utolsó tanítási nap 10.22. péntek, a szünet utáni 

első tanítási nap 11.02. kedd) 

1. beszoktatás ütemterv szerint dokumentációk folyamatos készítése, vezetése   kgyn, admin, vezető 

2. jövő évi beruházások felmérése      vezető, karbant., kgyn,  

3. szakmai dokumentumok tanulmányozása, ellenőrzése (nev.program. ell.) vezető, vez.-h. 

4. belső ellenőrzési terv alapján foly. ellenőrzés, csop.látogatás  vezető 

5. továbbképzési terv felülvizsgálata, éves beiskolázási ütemterv készítése vezető, kgyn 

6. Alapítványi ülés szervezése, pü helyzet, őszi és év végi progr. tervezése kuratórium, admin 

7. 2. csoportmegbeszélés – őszi és év végi feladatok tervezése   kgyn 

8. szülő csoportos beszélgetések (1.) tervezése, témaválasztás (nov.re)  kgyn 

9. a bölcsőde év végi zárva tartásának közzé tétele 10.09-ig   vezető, kgyn 

10. év végi fotózás hirdetése, szervezése, családi igények felmérése  admin, kgyn 

11. Mikulás szervezése  (jelmezes mikulással)     vezető, admin 

 

NOVEMBER esemény, program szervező, felelős 

03. szerda M - Nevelői értekezlet 12:30 (*+) vezető 

04. csütörtök B - Nevelői értekezlet 12:30 (*+) vezető 

18. csütörtök Szakmai látogatás a Pomázi Templomkerti Bölcsődébe  kgyn, dajka 

10. szerda M - techn.értekezlet 12:30 (dajkák, konyhás, kertész-karb.t.) vezető 

11. csütörtök B - techn.értekezlet 12:30 (dajkák, konyhás, kertész-karb.t.) vezető 

24. szerda Adventi alapítványi délután a családokkal – Mályva u.-ban Nagy Andi, Edina 

25. csütörtök Adventi alapítványi délután a családokkal – Budai úton Széll Kati, Edina 

29-30. hétfő-kedd M – év végi fotózás (egyéni + családi) admin, fotós 

01.-02 szerda-csüt. B – év végi fotózás (egyéni + családi) admin, fotós, 
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1. csoportindító beszélgetés (!) – a beszoktatás végén     kgyn 

2. őszi szülő csoportos beszélgetések lebonyolítása (1.) (minden csop. más napokon) kgyn 

3. 2022. évi költségvetés tervezése       vezető 

4. dolgozói karácsony szervezése       vezető 

5. 3. csoportmegbeszélések        kgyn 

6. Mikulás csomagok készítése, ajándék játékok vásárlása  vez, admin., alapítvány 

7. Alapítványi adventi délután szervezése    kuratórium, kgyn, dajkák 

8. adventi dekoráció 11.24-ig (folyosó, bejárat)    koordin.: ……… 

9. belső ellenőrzési terv alapján foly. ellenőrzés, csop.látogatás   vezető 

 

DECEMBER esemény, program szervező, felelős 

03. péntek  

délelőtt jön a MIKULÁS (csomagok+Mikulás csoki, 

bölcsi+Alapitvány)   

vezető, admin, 

kuratórium1 

06. hétfő   
délelőtt jön a MIKULÁS (csomagok+Mikulás csoki, 

bölcsi+Alapitvány)  
vezető, admin, 
kuratórium2 

07. kedd VEZETŐI TEAM ért. 12:30   (*4.,5) vezető 

11. szombat 

ÁTHELYEZETT MUNKANAP (12.24.), nyitva tartás 

igény szerint, tervezett szabadság (1) előz. felmérés, admin, 
kgyn 

14. kedd Dolgozói Karácsony - vacsora  18:00  minden dolgozó 

23.  csütörtök bölcsődei zárva tartás – szabadság (1)   

24-25-26-27. zárva tartás  - munkaszüneti napok (4)   

28-29-30-31. bölcsődei zárva tartás  - szabadság (4)   

2022.01.01.-02. hétvégi  - munkaszüneti napok  

2022.01.03. hétfő első ellátási nap a bölcsődében  

(iskolai  téli-szünet  2021. 12.22. szerdától  – 12.31. péntek között lesz, a szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2020.12.21. kedd, a szünet utáni első iskolai/óvodai/bölcsődei nap 2022.01.03. hétfő) 

 

1. szombati munkanap (12.11.) ellátási igényének felmérése nov.30-ig   vezető 

2. év végi szabadság nyilvántartások rögzítése, éves szabi kivételének ellenőrzése vezető, kgyn,  

3. 2021. év végi intézményi pénzügyi elszámolás (12.16-ig)    vezető, admin 

4. Gyereklétszámtól és csoport összevonásoktól függően a csoportszobák téli nagytakarítása és 

fertőtlenítése  

5. Az év végén lejáró szerződések vizsgálata, hosszabbítása vagy megszűntetése vezető 
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2022. JANUÁR            események, programok                                              szervező, felelős 

01. szombat ÚJÉV   munkaszüneti nap   

03. hétfő munkanap, első ellátási nap az újévben 
 

11. kedd VEZETŐI TEAM  értekezlet 12:30 /B  (*2.,4.) vez, vez-h. 

 

1. 2022. évi nyári zárva tartás nyilvánossá tétele (h.i: 02.15.)    vezető 

2. 2022. évi költségvetés egyeztetése, fenntartói elfogadása   önkormányzat 

3. 2022. évi szabadságok tervezése (h.i.: 01.31.)    vezető, dolgozók 

4. jogszabályi változások követése, alkalmazása    vezető 

5. farsangi dekorációk tervezése, készítése, beszerzése   kgyn, vezető 

6.   4. csoportmegbeszélések        kgyn 

 

FEBRUÁR             események, programok                                                       szervező, felelős 

02. szerda M - Nevelői értekezlet 12:30 (*2.,3.) vezető 

03. csütörtök B - Nevelői értekezlet 12:30  (*2.,3.) vezető 

09. szerda M - techn.értekezlet 12:30 vezető 

10. csüt. B - techn.értekezlet 12:30 vezető 

 
szervezés 

folyamatban 

Szakmai látogatás a Budai úti Bölcsődében (Pomázról 

és Szentendréről jönnek kisgyermeknevelők) vezető, kgyn 

23. szerda Mályvában Farsangolunk délelőtt „zártkörű” kgyn 

24. csütörtök Budaiban Farsangolunk délelőtt „zártkörű” kgyn 

 

1. Farsangi dekorálás (legkésőbb 02.10-ig) az  öltözői folyosó   koordin:……… 

2. Farsang szervezése, lebonyolítása      kgyn 

3. Szülői értekezlet szervezés, hirdetés  + szülő  csop. mb. témakörei felkész. vezető, kgyn 

4. Bölcsődék napja (04.21.csütörtök)  szakmai progr. tervezése, szervezése  vezető 

5. tavaszi fotózás egyeztetése a fényképésszel     vezető 

6. csoportmegbeszélések (5.)       kgyn 

7. belső ellenőrzési terv alapján foly. ellenőrzés, csop.látogatás   vezető 

8. A szakmai látogatás napján a munkarend megszervezése, működés biztosítása vezető 
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MÁRCIUS események, programok szervező, felelős 

01. kedd VEZETŐI TEAM ÉRT. 12:30 /M  vez, vez-h. 

08. kedd SZÜLŐI ÉRTEKEZLET + szülő csop.b.(2.) – Budai  17:00 vezető, kgyn 

09. szerda SZÜLŐI ÉRTEKEZLET + szülő csop.b.(2.) – Mályva  17:00 vezető, kgyn 

14. hétfő pihenő nap (4 napos hosszúhétvége)  

15. kedd NEMZETI ÜNNEP   - munkaszüneti nap   

 
szervezés 

folyamatban 

Szakmai látogatás a Mályva Bölcsődében (Pomázról és 

Szentendréről jönnek kisgyermeknevelők) vezető, kgyn 

22. kedd B – Nevelői ért.  12:30  (*+) vezető 

23. szerda M – Nevelői ért. 12:30 (*+) vezető 

26. szombat áthelyezett munkanap (03.14.) nyitva tartás igény 

szerint, tervezett szabadság (1) 

előz. felmérés, admin 
vez. 

 

1. gyerekek tavaszi fényképezése (egyéni, csoportos) – szervezés, kihirdetés vezető 

2. csoportmegbeszélések (6.) – szülő csop. m.besz. téma tervezés+szervezés kgyn    

3. március 15-ei dekoráció (03.08-ig)      koordin:……… 

4. tavaszi + húsvéti dekoráció (április)      koordin:…….. 

5. húsvéti ajándékozáshoz vásárlás (alapítvány)     kuratórium 

6. tavaszi javítások, karbantartások, kertszépítés (kinn, benn) felmérés kgyn, karbantartók 

7. Gyereknapok tervezése, szervezése     vezető, admin, kgyn 

8. Óvodai beiratkozások idejéről a szülők tájékoztatása    vezető, kgyn 

9. belső ellenőrzési terv alapján foly. ellenőrzés, csop.látogatás   vezető 

 

ÁPRILIS események, programok szervező, felelős 

04-05. hétfő-kedd M – tavaszi fotózás (egyéni + csoportos) admin, fotós 

06-07. szerda-csüt. B – tavaszi fotózás (egyéni + csoportos) admin, fotós 

06. szerda M - techn. ért. 12:30 techn. dolg. mind 

07. csütörtök B - techn. ért. 12:30 techn.dolg. mind 

14. csütörtök húsvéti ajándékozás kgyn B+M 

15.  péntek Nagypéntek – munkaszüneti nap 
 

18. hétfő HÚSVÉT  -  munkaszüneti nap 
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21. csütörtök „Bölcsődék napja” – nevelés nélküli, szakmai nap  mindannyian 

22. péntek „Föld napja” ötletek?! kgyn, dajkák 

27. szerda szülői értekezlet a leendő bölcsiseknek / Faluház 18:00  vezető, vez-h., 

30. szombat 

"nyílt játszó délelőtt" a bölcsi udvarán /Mályva  9:30-

11 JÓ IDŐ ESETÉN! kgyn, vezető 

05.07. szombat 
"nyílt játszó délelőtt" a bölcsi udvarán /Budai  9:30-11  

JÓ IDŐ ESETÉN! 
 kgyn, vezető 

 

(isk. tavaszi-szünet:     04.14.  csütörtök– 04.19. kedd, szünet előtti utolsó tanítási nap 04.13. szerda, a 

szünet utáni első isk.nap 04.20. szerda) 
 

1. Föld napja 04.22. – virágültetés, tavasz köszöntés           kgyn, dajkák, karbantartó 

2. Gyereknapi dekoráció tervezése, beszerzése      koordin: ………. 

3. Anyák napra készülődés,  ajándékok készítése, beszerzése   kgyn, admin 

4. Szülőcsoportos beszélgetések  (3.) -minden csoport külön napon   kgyn, szülők 

5. csoportmegbeszélések (7.)       kgyn 

6. belső ellenőrzési terv alapján foly. ellenőrzés, csop.látogatás  vezető 

7. belső ellenőrzési terv alapján foly. ellenőrzés, csop.látogatás  vezető 

 

 

 

MÁJUS esemény, programok szervező, felelős 

04.29. 

05.02. 

péntek 

hétfő 
Anyák napi - ajándékozás a szülőknek 

kgyn 

09.-16. legkésőbb Bölcsődei jelentkezések benyújtása /8-12 óra között  
vezető 

17. kedd VEZETŐI TEAM ÉRT. 12:30 /B  (*1.,2.,3.)  vez, vez-h. 

18. szerda Felvételi Biz. ülés (szükség esetén) Önk. 

 
szervezés 

folyamatban Szakmai látogatás a Szentendrei Bölcsődébe vezető, kgyn 

25. szerda  M / nevelői ért. 12:30 vez. 

20. csütörtök B / nevelői ért. 12:30 vez. 

26. csütörtök 

Budai GYEREKNAPI délután (Kölyökidő) + Alapítványi 

nap 15:30 – 17:30 vez.+kgyn 

27. péntek 

Mályva GYEREKNAPI délután (Kölyökidő) + 

Alapítványi nap  15:30 – 17:30 vez.+kgyn 
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1. Gyereknapra vásárlás, szakmai anyagok beszerzése     vezető, kgyn 

2. Ballagás tervezése, egyeztetés, szervezése (júniusra)    vezető, kgyn, admin 

3. Felvételi kérelmek elbírálása , felvételi értesítők kiküldése 06.15-ig   vezető 

4. Nyári zárva tartás idejére a bölcsődei ellátás igénylésének felmérése   vezető, kgyn 

5. csoportmegbeszélések (8.)        kgyn    

JÚNIUS  esemény, programok szervező, felelős 

02. csütörtök  PEDAGÓGUS nap (önk.rendezvény) Faluház 18 óra  mindannyian 

06. hétfő Pünkösd hétfő – munkaszüneti nap  

14. kedd VEZETŐI TEAM megbeszélés 12:30  vez.,vez-h. 

16.  szerda leendő bölcsődések szüleinek SZÜLŐI ÉRTEKEZLET Mályvában vezető 

17. csütörtök leendő bölcsődések szüleinek SZÜLŐI ÉRTEKEZLET Budaiban vezető 

23. csütörtök ÉVZÁRÓ BALLAGÁS – a Mályvában 15:00  kgyn 

24. péntek nevelés nélküli munkanap – zárás előtti leltár és pakolás a Mályvában  mindenki 

30. csütörtök ÉVZÁRÓ BALLAGÁS – a Budaiban 15:00  kgyn 

 

NYÁRI ZÁRVA TARTÁSOK 2022. 

MÁLYVA BÖLCSŐDE                                   2022.06.27. – 07.22. (4 hét) 

Leltár, elpakolás a Mályvában – mindenki 2022.06.27. hétfő 

Nagytakarítás, nagymosás, fertőtlenítés (dajkák, 

konyhalány, kertész-karbantartó) 

2022.07.18-22. (5 nap) 

Csoportszobák fogadó késszé tétele - 

kisgyermeknevelők 

2022.07.22. péntek 

első ellátási nap a Mályva Bölcsődében 2022.07.25. hétfő 

 

 

BUDAI ÚTI BÖLCSŐDE                        2022. 07.25. - 08.19. (4 hét) 
 

Leltár, elpakolás a Budai úton – mindenki  2022.07.25. hétfő 

Nagytakarítás, nagymosás, fertőtlenítés (dajkák, 

konyhai dolgozó, kertész-karbantartó) 

2022.08.15-19. (5 nap) 

Csoportszobák fogadó késszé tétele - 

kisgyermeknevelők 

2022.08.19. péntek 

első ellátási nap a Budai úti Bölcsődében  2022.08.22. hétfő 
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AUGUSZTUS  esemény, programok felelős 

20. szombat  NEMZETI ÜNNEP  - munkaszüneti nap 
 

22. hétfő Budai úti Bölcsődében az ellátás indul! mindenki 

30. kedd Budai Bölcsőde évnyitó  SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  17:00 vezető, kgyn 

31. szerda Mályva Bölcsőde évnyitó  SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  17:00 vezető, kgyn 

30-31. 

kedd-

szerda  Telepi Óvodába látogatás az óvodába menő gyerekekkel   kgyn, dajkák 

09.01. csütörtök 

2022/2023. nevelési év első napja 
A Telepi Óvodában a kisgyermeknevelők fogadják a gyerekeket 
(7:30-8:30) 

kgyn 

09.02. péntek 
Évzáró és évnyitó munkaértekezlet 8:30 – 15 óráig  

(nevelés nélküli munkanap) 

vezető, 

mindenki 

 

2022/2023. nevelési év kezdete 2022. szeptember 1. csütörtök 

Beszoktatás kezdete: 2022. szeptember 5. hétfő. 

 

 

       ………………………………………………………… 

        Villám Zsuzsanna 

intézményvezető 

  



  
 

24 
 

 

 

 

ZÁRADÉK 
 

A Budakalászi Bölcsőde ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE a bölcsőde 2021/2022. nevelési-

gondozási évre szóló munkatervét a 2021. szeptember 03-ai ülésén megismerte és 

megtárgyalta, a benne foglaltakat elfogadta.  

A Szülői Érdekképviseleti Fórum a munkatervet megismerte, egyetértési jogát gyakorolta. 

 

Budakalász, 2021. szeptember 10. 

 

       ………………………………………………………… 

        Villám Zsuzsanna 

intézményvezető 

 

 

 

 

A FENNTARTÓ képviseletében, a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva az 

Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 2021. szeptember ……. napján 

megtartott ülésén a Budakalászi Bölcsőde 2021/2022. nevelési-gondozási év munkatervét és 

a nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját az ……/2021.(IX…...) TSZHB határozatával 

elfogadta, jóváhagyta. 

 

Budakalász, 2021. szeptember  …… 

          

 

                                                                           ……………………………………………………….. 

         Balogh Csaba 

bizottság elnöke 

 


