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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat  a  Budakalászi  Bölcsőde  2021/2022.  gondozási-nevelési  évről

szóló beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!

A bölcsőde vezetője  a  2021/2022.  nevelési  év  végéhez közeledve elkészítette  a
munkatervben megfogalmazott és meghatározott célok, feladatok megvalósulásáról
szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló fenntartói
elfogadása az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.
(III.27.)  önkormányzati  rendeletének  3.  melléklet  I/5.  pontja  alapján  a  bizottság
hatáskörébe tartozik. 

Kérem a T. Bizottságot, a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Társadalmi  Szolidaritás  és  Humán  ügyek

Bizottsága - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva - a Budakalászi

Bölcsőde 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke, intézményvezető

Budakalász, 2022. június 17.

Balogh Csaba
bizottsági elnök
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BEVEZETŐ 

A beszámoló készítése mindig visszatekintés az eltelt nevelési évre, az elvégzett és el nem végzett, 

vagy a nevelési év munkatervében a járványhelyzet miatt elnapolt feladatok számba vételére.  

Olyan zárszámadás, amely a munkatervben előirányzott feladatok teljesüléséről, értékeléséről 

szól. A beszámoló készítése körültekintő – elemző, feltáró, értékelő – munkát igényel, hiszen a 

szülői közösség (Érdekképviseleti Fórum tagjai) és a fenntartó önkormányzat képviselői ez alapján 

látnak bele a bölcsőde működésébe, az ellátás szervezésébe. 

 

I. Helyzetelemzés - Gyermek- és csoportlétszámok alakulása a 2021-2022. nevelési évben 

 

1. Befogadóképesség, tényleges létszám 

A bölcsőde a 2021-2022. nevelési évben a jelenleg hatályos alapító okiratában, valamint működési 

engedélyeikben meghatározott maximális, összesen 78 bölcsődei férőhelyen (Budai út 30 fő + 

Mályva utca 48 fő) a biztosította a napközbeni ellátást a budakalászi 1-3 éves gyermekek számára.  

 

A gyerekek korosztály és nemek szerinti aránya 2022. június 13. napján a következő: 

 1,5-2,5 év közötti 3-3,5 év közötti lányok fiúk össz. 

Budai úti Bölcsőde 12 gyermek (40 %) 18 gyermek (60 %) 17 13 30 

Mályva utcai Bölcsőde 17 gyermek (35 %) 31 gyermek (65 %) 28 20 48 

(1.sz.táblázat) 

 

A kisebb befogadóképességű bölcsődében a gyermekek életkorát a nevelési év végén összevetve a 

60%-a elérte az óvodaköteles kort, 40%-a  még egy évet marad a bölcsődében. 

A négy csoportos Mályva utcai bölcsődében ez az aránybéli különbség kicsivel nagyobb, a gyerekek 

65%-a óvodaköteles korú és 35%-a a bölcsődei ellátásban részesül a következő nevelési évben is. 

 

A 2021/2022 nevelési évben a fiúk aránya kevesebb, míg a lányok aránya nagyobb volt, nehéz volt a 

csoportok kialakítása annak figyelembevételével, hogy a korosztályra bontás és a nemek egyenlő 

aránya érvényesüljön. 

2021. tavaszán 1,5 szeres volt a túljelentkezés a bölcsődében, ami a vírusjárvány korlátozásainak 

feloldását követően nem volt meglepő tény.  24 gyermek elutasítását az önkormányzat által a 

Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés enyhítette, aminek eredményeként 
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a Csodabogár Óvoda és Bölcsőde 15 bölcsődei férőhelyet, azaz megoldást biztosított a napközbeni 

ellátásuk megoldására. Információim szerint 13 gyermek élt ezzel a lehetőséggel. 

  

2. Még mindig covidveszély… 

Év elején a vírusjárvány enyhülő korlátozásainak eredményeként 2021. augusztusban jelenléti szülői 

értekezletet terveztünk és tartottunk, valamint a kisgyermeknevelők személyes részvétellel, minden 

gyermek beszoktatásának megkezdése előtt családlátogatásokat tettek az újonnan felvett 

gyermekek családjainál.  Az adaptáció során hetente egy-egy gyermek beszoktatására került sor. Az 

aktuális és hatályos jogszabályok, valamint aktuális eljárás rendek alapján fokozott figyelmet 

fordítottunk továbbra is a fertőzésveszély terjedésének elkerülésére. A mindennapos 

kézfertőtlenítés a bölcsődébe belépő minden szülő, látogató számára különösen fontosnak 

tartottunk, a gyerekek és a dolgozók– közvetve a családok - védelme érdekében. 

 

2021. novemberében a fokozódó vírusjárvány a bölcsődés kisgyermekeket sem kímélte, a 

településen egyre aktívabban fertőzött a már mutálódott koronavírus. Ennek eredményeként 2021. 

novembertől 2022. február közepéig minden hónapban kellett karantént elrendelni 1-1 bölcsődei 

csoport számára a csoportban előforduló covid fertőzöttség miatt, ami 2022. márciustól 

fokozatosan enyhült, illetve felváltotta azokat egyéb, más jellegű vírusfertőzések. Ennek 

eredményeként nehézkesebben, körülményesebben zajlott a gyerekek beilleszkedése a bölcsődébe, 

el is húzódott márciusig. 

A nyár elejére viszont immunrendszerük erősödött, a kedvező időjárás lehetőséget nyújtott a 

szabadban töltött több játéktevékenységhez, így a betegségek száma is csökkent az 

intézményekben.  

Bízunk benne már csak rossz emlék a vírusjárvány, az elkövetkező 2022/2023. nevelési év még 

zökkenőmentesebben indul. 

 

3. A 2021/2022. évi tényleges csoportlétszámok a nevelési év végén 

                        óvodába megy    bölcsődében marad 

Budai úti 

Bölcsőde 

Katica csoport – P. Zsuzsa, A. Melinda   8 fő 1fő 

(elköltözött) 

7 fő 

Pillangó csoport – Bné Dóri, K. Zsóka 10 fő           8 fő 2 fő 

Süni csoport - Sné Ildikó, Ené Olga 12 fő 10 fő 2 fő 

összesen: 30 fő 19 fő 11 fő 
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Mályva 

Bölcsőde 

Süni csoport - Sz. Gyöngyi, G. Erika 12 fő 10 fő  2 fő 

Pillangó csoport - R. Kata, Iné Magdi 12 fő 12 fő 0 fő 

Katica csoport - N. Andrea, Sné Szilvia 12 fő 3 fő 9 fő 

Méhecske csoport - L.Eszter, Szné Jutka 12 fő 6 fő 6 fő 

összesen: 48 fő 31 fő 17 fő 

(1.sz. táblázat) 

 

II. Az intézményi fejlesztések, felújítások 

 

1. A Budai úti Bölcsődében a vírusjárvány okozta rendkívüli helyzet és annak következményei, 

valamint az elmúlt hónapokra jellemző, szomszédos 

országok háborús helyzetének pénzügyi kihatásai miatt 

nagyobb felújításokra, beruházásokra nem került sor, 

kizárólag a működést biztosító és szükséges 

hibajavításokat, karbantartásokat végeztettük el, 

takarékos gazdálkodásra törekedtünk. Ezt indokolták a 

megemelkedett vásárlói és szolgáltatói árak emelkedése, 

annak kiszámíthatatlansága és az ezzel járó pénzügyi létbizonytalanság (pl: közüzemi költségek 

várható emelkedése, finanszírozása). 

A csoportszobák tisztasági festésére, amelyre ezelőtt öt évvel került sor utoljára, 2022. nyarán időt 

és pénzt kell fordítani, a tiszta, higiénikus, kulturált környezet biztosítása érdekében. 

A 2017. évi energetikai korszerűsítés alkalmával az alacsonyabb épület új tetőszigetelést és borítást 

kapott, erre kerültek a napelemek.  A 2022.tavaszi szélvihar a tetőborítást több helyen feltépte, az 

épület beázott. Ennek javítása is halaszthatatlan, a nevelési év végén a 4 hetes nyári zárva tartás 

idejére az önkormányzat megrendelte a tető javítását, helyrehozatalát.  

Az udvari fa játszó eszközök élettartamát folyamatos karbantartással hosszabbítjuk, de arra 

törekszünk, hogy azokat jó minőségű, strapabíró műanyag udvari játékokra cseréljük le. Ennek 

praktikus oka is van, nem kell az időjárás okozta károsodásokat javítgatni, valamint a tanúsítvánnyal 

rendelkező műanyag kerti, kültéri játékokat nem kell meghatározott időszakonként („borsos áron”) 

felülvizsgáltatni, „tanúsíttatni”.  

A nagy játszókertet körül határoló drótháló kerítés felújítását, a növényzettől való megtisztítását 

ősszel elkezdtük, ami folyamatos munkát ad a kertész-karbantartónak. 
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Az év elején tervezett kültéri - lépcsőkorlát, udvari kerítés felújítások, a térköves udvar kerítés 

melletti felületjavítása (viacolor/térkő újra rakásával) – munkálatokra az egyeztetés folyamatban.  

A fűtés hatékonyságának növelése érdekében a fűtésrendszer átmosására/teflonozására lenne 

szükség, de a tervezés és megrendelés között a költségek olyan drasztikus mértékben emelkedtek, 

hogy ennek elvégzésére az idei költségvetésből nem látunk reális esélyt.  

A fűtés és melegvíz a Budai úti Bölcsődében aránytalanul magas havi költséggel jár, az egész 

fűtésrendszer felújítása, szakszerű és praktikus kivitelezése (újra)gondolást igényelne.  

Az esőzések során az épület alatti pincébe a csapadékvíz szivárgása, a lábazat és az aljzat 

vizesedését, felázását okozza, ami a műszaki problémák mellett egészségügyi gondokat is okozhat. 

Még az idei évben, az ősz és tél beállta előtt orvosolni szükséges ezt a helyzetet. 

 

2. A Mályva utcai Bölcsőde 8. éves lesz augusztusban, állapota nagyon jónak mondható, a 

rendszeres és gondos törődés meglátszik az épület állagán. 

Az udvari játékok túlnyomó része jó állapotban vannak, 

az udvarrész nagyobbá válásával néhány udvari játék 

cseréjét/beszerzését terveztük, de a költségek 

emelkedése és a fokozott takarékosság, óvatosság miatt 

erre még nem került sor. Több udvari játék felújítását, 

karbantartását önerőből, a kertész-karbantartó kétkezi 

munkájával igyekezett megoldani. A játékok fajtái, 

típusai és mennyisége lehetővé teszi a nyugodt, kiegyensúlyozott, örömteli játéktevékenységet kint 

és bent egyaránt. 

A játszó udvar teraszok előtti és hátsó része az eltelt évek alatt megsüllyedt, ennek szintre hozását 

terveztük, de költségvetési fedezet hiányában ennek megvalósítását jövőre napoltuk. 

A kerti szerszámtároló faház, ami használtan, bontott faanyag összeállításával került a bölcsődébe, 

felújítása most költségesebb lenne, mint egy új tároló vásárlása, de ennek pénzügyi realitása 

forráshiány miatt a későbbiekre tolódott.  

A nyolc éves bölcsődei (mosó)szárítógép elektronikája télen meghibásodott, annak javíttatása 

váratlanul ért bennünket, költsége (83.000 Ft) nem tervezett kiadás volt ebben az évben. 

Ugyanakkor a sok textília mosása, a szárítógép napi, heti rendszerességgel történő használata a téli 

időszakban elengedhetetlen a hely szűke és a mosodai helyiség párátlanítása (penészesedés 

megelőzése) miatt. 
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Örömmel és büszkén vallhatjuk, hogy bölcsődéink nagyon jól felszerelt, a gyerekek testi, lelki és 

harmonikus mozgásfejlődését segítő eszközökkel ellátottak, a kognitív képességek fejlődését segítő, 

rövidebb idő alatt elhasználódó játékokat, eszközöket, mesés könyveket az elhasználódás ütemében 

cseréljük. 

Gyermeknapra és Mikulásra összpontosítjuk a gyerekek által legkedveltebb játékok cseréjét, 

vásárlását, így az ünnep és az ajándékozás öröme mellett a szokásokkal, hagyományokkal való 

ismerkedésre is lehetőség nyílik.    

 

III. Humánerőforrás alakulása  

 

Az elmúlt évben több okból változott személyi állományunk, az idei nevelési évet továbbra is 

meghatározó járványhelyzet, illetve szülési szabadság, tartós betegség is nehezítette a munkatársi 

közösség stabilizálását, a zökkenőmentes napközbeni ellátás biztosítását. 

Határozott időre szóló kinevezéssel megoldottuk a tartósan távollévők helyettesítését és örömmel 

mondhatom, hogy szakemberhiány a bölcsődében nincs, minden csoportban szakképzett 

kisgyermeknevelők nevelik a rájuk bízott gyermekeket. 

Nagyon nagy segítség a vezetői munka szervezésében és hatékonyságának növelésében, a fenntartó 

Önkormányzat hozzájárulása egy vezető-helyettes független munkakörben történő foglalkoztatása. 

A vezetői munka átszervezése folyamatban van, nagyon bízom benne, hogy a bölcsődei ellátás 

szakmai színvonalának fejlődését eredményezi ez is. Szeptember hónapban a vezetői struktúra 

változásával az alapdokumentumok felülvizsgálatára, átdolgozására szükség lesz. 

 

A munkatársakkal közös öt éves együttmunkálkodás alapján jó érzéssel mondhatom, hogy a 

kollegák a vezetői elvárásokat, módszereket, elképzeléseket szakmailag/módszertanilag elfogadták, 

a munka hatékonyságának fejlődését, eredményességét elismerték. Ennek ellenére nem ülünk ölbe 

tett kézzel, mert minden év új helyzeteket és új lehetőségeket, megoldásra váró feladatokat teremt, 

amelyek ízesebbé teszik a gyerekekkel folytatott nevelő munkát. A gyerekek fejlődése, 

személyiségük kibontakozása, testi, lelki, szellemi gyarapodásuk a jól végzett kisgyermeknevelői 

munka jutalma. Nem ijedünk meg az esetleges problémáktól, nehézségektől sem, a helyesen 

választott pedagógiai módszerekkel, megoldókulccsal, a megfelelő konfliktuskezelésekkel, a 

gyermekek és szülők, a család összetartozását hivatott erősíteni.  

 

Engedélyezett bölcsődei munkatársi létszám:      (2.sz.táblázat) 
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munkakörök létszám foglalkoztatás név 

intézményvezető 1 fő teljes munkaidős Villám Zsuzsanna 

vezető-helyettes,  

h-kisgyermeknevelő 

1 fő teljes munkaidős 2022. aug.15-től 

adminisztrátor és általános 

ügyintéző 

1 fő teljes munkaidős Forgóné Domján Edina 

Budai Bölcsőde 10 fő   

kisgyermeknevelő 6 fő teljes munkaidős lásd: 1.sz.táblázat 

dajka (+takarító) 2 fő teljes munkaidős Szőcs Katalin,  

Nagy Rozalinda  

konyhai dolgozó 1 fő teljes munkaidős Rácz Krisztina 

kertész-karbantartó 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás)  álláshirdetés 

Mályva Bölcsőde 13 fő   

kisgyermeknevelő 8 fő teljes munkaidős lásd: 1.sz.táblázat 

dajka (+takarító) 2 fő teljes munkaidős Magony Rita 

Kincses Norbertné 

takarítónő 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) Gyorgyevity Szvetlana 

konyhai dolgozó 1 fő teljes munkaidős Mikus Ferencné 

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

teljes közalk. létszám 26 fő 24,5 eng.álláshely  

 

2022. nyarán a vírusjárvány okozta megpróbáltatások ellenére is nyugodt, szakmailag is jó évet 

zárunk, büszke vagyok a munkatársaimra, mert minden kihívást megértéssel – még a vírusjárvány 

okozta rendkívüli helyzetet is - megoldandó feladatként kezeltek, minden gyermeket szeretve, 

mérhetetlen kedvességgel, odaadással, a szülőket segítve neveltek, gondoztak, illetve teszik ezt 

most is. 

 

IV. Bölcsődei kihasználtság a 2021/2022. évben 

 

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a két bölcsőde év közbeni létszámbővülését, a beszoktatás ütemét, 

a hiányzások gyakoriságát és az ez évi tényleges kihasználtságot: 
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MÁLYVA BÖLCSŐDE 2021 
   

2022 
     

férőhely: 48 fő szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. 
jún.19-

ig 

Beíratott gyerekek 

száma 
34 40 47 46 48 48 48 48 49 49 

lehetséges 

gondozási napok 

(100%) 

620 824 810 711 990 960 1056 864 1078 588 

Ténylegesen 

gondozási napok 
439 490 458 388 653 651 718 621 798 472 

kihasználtság 

(tényleges) 
70,81% 59,47% 56,54% 54,57% 65,96% 67,81% 67,99% 71,88% 74,03% 80,27% 

         

66,93% 
éves 

átlag 

BUDAI ÚTI 

BÖLCSŐDE 2021 
   

2022 
     

férőhely: 30 fő szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. 
jún.19-

ig 

Beíratott gyerekek 

száma 
19 19 24 24 28 29 29 30 30 30 

lehetséges 

gondozási napok 

(100%) 

350 401 387 384 558 556 638 539 660 360 

Ténylegesen 

gondozási napok 
306 193 267 195 374 371 440 376 523 262 

kihasználtság 

(tényleges) 
87,43% 48,13% 68,99% 50,78% 67,03% 66,73% 68,97% 69,76% 79,24% 72,78% 

(3. táblázat) 
         

67,98% 
éves 

átlag 

 

A COVID-19 járvány még ebben a nevelési évben is komoly próbatételt, kihívást jelentett 

valamennyi családnak, szülőnek, nagyszülőnek. Minden eszközzel, módszerrel és folyamatos 

működésünkkel azon voltunk, hogy a napközbeni ellátás biztosításával könnyítsünk a szülők terhein, 
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segítséget nyújthassunk a váratlan körülményekhez történő alkalmazkodásban. December, január, 

február hónapokban felváltva kellett karanténba helyezni egy-egy bölcsődei csoportot a gyerekek 

sorozatos pozitív teszteredményekkel igazolt érintettsége, fertőzöttsége miatt. A 

kisgyermeknevelők körében is előfordult az idei, téli megbetegedés, járványfertőzés. A nyár 

kezdetére immunológiai állapotot megfigyelve,  mindenki megerősödve, közel a 80%-os részvétellel 

vesznek részt a gyerekek a bölcsődei nevelésben (május-június). 

 

A 2022/2023. nevelési évre felvett gyermekek létszáma 

A Budakalászi Bölcsőde ellátása nagyon közkedvelt és népszerű a családok körében, amire büszke 

lehet a fenntartó Önkormányzat is. A Gyed-Extra, a CSOK és családi adókedvezmények a 

gyermekvállalásra, a település kedvező fekvése pedig a családok agglomerációba való kiköltözésére 

ösztönzi őket. Ennek eredményeként 2022. tavaszán a bölcsődei férőhelyek iránt nagy volt az 

érdeklődés.  Idén is túljelentkezés volt mindkét bölcsődénkben.  

 

 Budai úti Bölcsőde 

(max.: 30 fő) 

Mályva utcai Tagintézmény 

(max.: 48 fő) 

Összesen 

óvodába megy, 

szabaddá váló férőhely 

18+1 fő 32 fő 50+1 fő 

jelentkezők 24 fő 44 fő 68 fő 

bölcsődében marad 11 fő 17 fő 28 fő 

felvételt nyert 19 fő 32 fő 51 fő 

elutasított 5 fő 12 fő 17 fő 

szabad férőhely  0  0 0  

 (4.sz.táblázat) 

 

A felvételi eljárás során valamennyi szabad férőhelyet betöltöttük, a felvételi kérelmek elbírálása 

során a hatályos jogszabályok, az önkormányzati rendelet és felvételi szabályzat alapján döntöttem. 

A 17 elutasított család számára a felvételi elutasító határozatban tájékoztatást kaptak a szülők a 

Csodabogár Közoktatási Alapítvány által fenntartott bölcsődében igényelhető ellátás, ezzel 

egyidejűleg Budakalász Város Önkormányzat havi térítési díj támogatásának lehetőségéről.  

Információm szerint több család élt is ezzel a lehetőséggel. Budakalász Város Önkormányzata által a 

Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal kötött 472-5/2020. ikt.sz. Ellátási szerződésben foglaltak 
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alapján 15 bölcsődei férőhely havi térítési díjának 50%-át az önkormányzat átvállalja, a tényleges 

ellátás igénybe vétele és igazolása alapján. 

 

V. CÉLOK, TERVEK MEGVALÓSULÁSA 

 

1. A bölcsőde célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, 

amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális 

környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt 

olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének 

tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének 

széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós 

tevékenységet folytasson. Ez magában foglalja a veszélyeztetett, bántalmazott és az elhanyagolt, a 

korai fejlesztésre, gondozásra, valamint a sajátos nevelési igényű, a tartósan beteg, az ártalmas 

környezeti vagy társadalmi hatásoknak kitett gyermekek érdekében tett intézkedéseket. 

A bölcsődei családbarát intézményként, szolgáltatásként magas színvonalon nyújtott nevelő-

gondozó tevékenységével kell hogy hozzájáruljon a családok életminőségének javításához, a szülők 

munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges 

szempont a család működésének megismerése, megértése. A rendszerszemlélet lényege, olyan 

komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket, hanem a családot is 

kiindulópontnak tekinti. Az alrendszerek működését, az interakciós mintákat a kisgyermek 

visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek 

hangsúlyozása, a szülői kompetencia erősítése révén a szakember hozzájárulhat a család 

életminőségének javításához. Annak tiszteletben tartásával, hogy a kisgyermek nevelése a család 

joga és kötelessége. 

A bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a 

kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben 

tartásával. Kiemelt figyelmet fordít az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és 

mentális képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására, a másság elfogadására, az 

előítélet-mentes, befogadó légkör megteremtésére. 

Mindennapi gyakorlati tapasztalatunk, hogy a bölcsődei életben ma már a nevelés nagyobb 

hangsúlyt kap a gondozás mellett. A szülők mihamarabbi munkába állásának támogatásával, ez még 

inkább igazolódni látszik.  
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Ebben a nevelési évben fő célkitűzésünk volt nagyobb hangsúlyt fektetni a bölcsődei zenei 

nevelésére. A zenei nevelésben a gyerekek életkorának megfelelően a hangszerekkel való 

ismerkedésen át, a mondókák, dalok, énekek körjátékokkal, körtáncokkal együttesen segítik a 

kognitív, értelmi, érzelmi és mozgásfejlődést, miközben számtalan ismerettel és élménnyel 

gazdagodnak a gyerekek. A zene ritmusa, az éneklés közös élménye, a mesejátékok, a beszéd, a 

zene ütemére végzett mozgásformák a bölcsődés korosztály fejlődésének lételemei. 

2022. május hónapban a Kolompos Együttes, 2022. júniusban pedig a Lenvirág Együttes vezetője 

Pukli Gabriella néptánc tanár biztosította az élményt, és fergeteges hangulatot a bölcsődei 

táncházhoz.  

Sokan nem is hiszik, hogy a szórakozást és a zenei nevelést sem lehet elég korán elkezdeni!  

A zenei nevelés folytatása érdekében felvettem a kapcsolatot a Kalász Művészeti Iskola vezetőjével, 

hogyan lehetséges a „bölcsődés gyermekek zenei nevelése program”ban a jövőre nézve 

együttműködést tervezni, szervezni. A gyerekek már ebben a korban élvezik, szeretik, igénylik a 

zenés, mozgásos játékokat, körtáncokat. 

 

2. Tervezés 

2021. szeptember 3-án elfogadott munkatervünk átláthatóvá, kiszámíthatóvá, követhetővé tette 

működésünket. Tartalmazta mindazokat az elvárásokat, feladatokat és megvalósítási terveket, 

amelyek az intézményben és az intézményért dolgozó kollegák magukénak éreznek. Természetesen 

adódtak olyan váratlan és különleges helyzetek, amelyek a tervezett programokat módosították (pl: 

karantén, vírusjárvány).  

Az éves munkaterv készítése számomra nem csak munkaköri kötelezettség, hanem a legfontosabb 

munkaügyi program, az adott nevelési év „forgatókönyve”. Ezért különösen fontos annak 

részletesen tervezett elkészítése. A munkaterv a bölcsőde valamennyi dolgozója számára határoz 

meg célokat, általános és konkrét feladatokat, határidőket egy adott nevelési évre. Ezáltal 

valamennyi dolgozó számára kiszámíthatóságot, a szülők számára a szervezettséget mutatja, a 

családi programok tervezéséhez pedig támpontot nyújt a számukra.  

A 2021/2022. nevelési év munkatervében tervezett programok többségében megvalósultak, 

közülük a szomszédos települések bölcsődéibe tervezett szakmai tanulmányi látogatások 

felülíródtak, az ezzel járó vírusfertőzés terjedésének elkerülése, az elővigyázatosság érdekében. 

Viszont a szülői értekezletek, családlátogatások az idei évben személyes jelenléttel történtek, a 

gyerekek vidám programjai (gyereknap, Mikulás, farsang, húsvét, advent) csak részben voltak 

nyitottak, de a szülők megértőek, elfogadóak voltak e tekintetben is, különösen a téli hónapokban. 
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A júniusi ballagások és búcsú délutánok a szeptembertől óvodába menő gyerekek számára köszöntő 

és ünnepi műsor egyben. Június hónapban ezt követően kezdetét veszi a nyári időszámítás, a váltott 

zárva tartások, a gyerekek és kollegák szabadságolása. 

A nyári hónapokra tervezett 4-4 hetes zárva tartást a szülők elfogadták, tudomásul vették. Hat 

család élt a lehetőséggel, mi szerint a bölcsőde zárva tartásának idejére néhány hetes ellátást a 

másik bölcsődében vesznek igénybe, a szülők korlátozott szabadságideje miatt. 

 

3. Szervezetfejlesztés 

Célunk, hogy a dolgozói közösségépítésre minden esetben figyelmet fordítsunk, hiszen együtt 

egymásért, a gyerekekért összecsiszolt közösség tud hatékonyan és eredményesen dolgozni. A 

szervezeti kultúra, közösségi hangulat fejlesztéséért minden nap és mindenkinek hozzá kell tennie 

valamit.  

A bölcsődei szokások, hagyományok mellett a közös karácsonyi, évzáró ünnepünk (decemberben), 

tavaszi szakmai napunk (április 21-én), ünnepi készülődéseink is ezt a célt szolgálták. Különösen 

fontosak a két bölcsőde közös programjai, hogy a külön épületben dolgozók is ismerjék, erősítsék 

egymást. Jó érzés, hogy az újonnan alkalmazottak könnyen és gyorsan beilleszkedtek, barátságos, 

kedves személyiségükkel pozitívan hatnak a közösségre. 

Az egymás közötti és a partnerekkel, szülőkkel való kommunikáció fejlesztése folyamatos, „örök” 

feladat, ami a járvány után kihívást jelentett, hiszen a szülőkkel az eddig napi kapcsolattartás is 

lerövidült, most a kölcsönös információk éhsége jellemzően több időt igényelt. A szülőkkel folytatott 

szülő csoportos megbeszélések, egyéni beszélgetések ezekre újra lehetőséget nyújtottak.  

Továbbra is igényünk és elvárásunk a pontos, prezíc, időszerű, egyértelmű, lényegre törő és 

kölcsönös tájékoztatás, ami a gyerekek érdekében az együttműködésünk alapja kell legyen.  

Jól működik a honlapunk, heti rendszerességgel frissítjük a szülők, érdeklődők részére az intézmény 

működésével kapcsolatos információkat. Visszajelzések alapján azt tapasztaljuk, hogy sokan 

használják a bölcsőde weboldalát.  

 

VI. Képzések, továbbképzések 

o A kisgyermeknevelők továbbképzési kötelezettsége és a beiskolázási tervben foglaltak 

teljesítésére költségvetésünk meghatározott keret erejéig fedezetet biztosít, így a külső szakmai 

továbbképzéseken való részvételre, ebben a nevelési évben 2 kisgyermeknevelő munkatársunknak 

is lehetősége volt. 
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A képzésekre jelentkezés során elsőbbséget élveztek – az eddig megszerzett kredit pontok alapján - 

a bölcsőde képzési ütemtervében szereplő munkatársak. A képzés témáiból a szakmai műhelyek 

kínálatai, a képzésben résztvevő érdeklődése, valamint szakmai motivációja alapján választhattak a 

munkatársak. A továbbképzési rendszer átalakítását követően minden szakképesítéssel rendelkező 

munkatársnak 2022. december 31-ig teljesítenie kell a jogszabályban előírt továbbképzési 

kötelezettségét (kötelezően előírt, munkakörhöz kötött és szabadon választott  képzéseken) a 60 

vagy 80 kreditpont megszerzését. A munkatársak jó úton haladnak a kreditek gyűjtésében, 

negyedévente ellenőrzöm a képzések teljesítését, a részvételi lehetőségek kihasználását.   

Céljaink egyike, hogy a munkatársak kortól függetlenül képezzék magukat és merjenek szakmai 

segítséget, véleményt és tanácsot kérni egymástól. Legyen igényük a szakmai megújulásra, a 

minőségi nevelő munka végzésére. 

Támogatom a kollegák felsőfokú tanulmányainak elkezdését, a kisgyermeknevelői diploma 

megszerzését is, különös tekintettel, hogy a jelenlegi alapilletményük a minimálbérrel megegyező 

bruttó 260 000 Ft/hó. 

o Miniszteri rendelet által előírt hatósági képzési kötelezettséget, a dajkák teljesítették, nekik 

további képzési kötelezettségük nincsen. Önképzésre, szakképesítés megszerzésére ösztönzöm 

Őket, az élethosszig tartó tanulás szellemi frissen tartásának a hangsúlyozásával. 

o Intézményvezetőként 2021. október 7-én került sor a minősítési eljárásom zárásaként a 

2020. őszén elkészített portfólióm megvédésre. A három órás „vizsgáztatás” 99%-os eredménnyel, 

kiváló szöveges értékeléssel zárult. Ennek eredményeként 2022.01.01. napjától PED-II fizetési 

besorolás alapján került megállapításra a jövedelmem. 

o A térségi bölcsődevezetőkkel, intézményvezetőkkel, térségi szakértőnkkel havi 

rendszerességgel online értekezleteken vitattuk és tárgyaltuk meg az aktuális feladatokat, 

jogszabályi változásokat. Ez az aktív és rendszeres kapcsolat jó segítséget és támogatást nyújtott a 

vezetői munkában, jól pótolta, helyettesítette az operatív vezetői továbbképzéseket. A nyár 

közeledtével, a korlátozások feloldásával a meetingek ritkultak, pedig nagyon jó szakmai 

konzultációkra, vezető társak megismerésére nyújtott lehetőségeket.  

 

VII. Ellenőrzés, értékelés  

 

1. Külső ellenőrzések - törvényes és szakszerű működés elismerése 

Intézményvezetőként feladatom és felelősségem az intézmény törvényes és szakszerű 

működtetése, a működés tárgyi és személyi feltételeinek a biztosítása. Egész éves munkám során az 



14 
 

adottságok, körülmények és lehetőségek figyelembevételével ennek megvalósítására, javítására, az 

ellátás minőségének magasabb szintre emelésére törekszem.   

A belső, a fenntartói és hatósági ellenőrzések ennek érvényesülését jogszabályban előírtak szerint 

évente/két évente ellenőrzik. 

 

Ebben a nevelési évben 2022. június 30-án a Budai úti Bölcsődében kerül sor hatósági ellenőrzésre, 

a Pest Megyei Kormányhivatal a törvényes és jogszerű működés érvényesülését ellenőrzi, most már 

személyes jelenléttel, helyszíni vizsgálattal.  

A PMKH vizsgálat után számítani lehet és kell a szakmai, módszertani ellenőrzésekre, amelyet a 

vírusjárvány miatt a Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint a bölcsődék felügyeleti szerve, az 

ellenőrzéseket a veszélyhelyzet feloldása utáni időszakra halasztotta. 

A Nemzeti Népegészségügyi Intézet 2021. februárban volt legutóbb a bölcsődékben, így hatósági 

ellenőrzésre lehet és kell számítani mindkét bölcsődében.  

Ezek az ellenőrzések nagyon jó alkalmat nyújtanak az esetleges jogszabályi változásokból eredő 

hiányosságok megismerésére, teljesítésére és a hatósági ügyintézők ebből eredő elégedettségre, 

elismerésre. 

 

2. Belső ellenőrzések 

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 infrastruktúrát, eszközöket, felszereléseket, játékparkot korszerűsíteni, ill. 

bővíteni.  

Ehhez rendszeres megfigyelések, beszélgetések, dokumentációk adnak információt. 

A szakmai és törvényességi ellenőrzéshez kapcsolódó bölcsődevezetői feladatok:   

Szakmai ellenőrzések: 

• gyermekcsoportok látogatása 

• napirend ellenőrzése 

• tevékenységkezdeményezések ellenőrzése 

• gondozási műveletek minőségi kivitelezésének ellenőrzése 

• ellátás szakszerű dokumentálása,  

• dokumentációk naprakész vezetése. 
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Az ellenőrzés a technikai dolgozók munkáját is érinti. Arra törekszem, hogy az ellenőrzések ne 

okozzanak alaptalan félelmet és feszültséget a dolgozói közösségben, ezért szinte minden nap jelen 

vagyok – kisebb, rövidebb időre - a csoportok életében. 

A rendszeres és folyamatos ellenőrzés/értékelés segíteni hivatott a munka minőségének és 

színvonalának emelését, a dolgozók megbecsülését, önértékelését. 

Tapasztalataim: 

- valamennyi kollega elkötelezett a bölcsőde és szakmája iránt,  

- a hiányzó/lankadó motiváció felismerése, ténye azonnali vezetői lépéseket igényel, 

- munkájukban a gyermekek érdeke, személyiségük, harmonikus testi-lelki-érzelmi fejlődésük az 

irányadó, 

- a családi nevelés elsődlegességének megtartása mellett szorosan együttműködnek és jó 

kapcsolatot ápolnak a szülőkkel, 

- a szülők a gyermekek betegség-hiányzás eseteit nagyvonalúan (néha felelőtlenül) kezelik, 

ezért néha sok a beteg, fertőző gyermek a bölcsődében, 

- mindkét bölcsőde higiéniája, tisztasága a szülők által is elismerten példaértékű, ami a 

technikai dolgozók munkáját dicséri. 

- betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondások nehézkesek, a szülők részéről nagyobb 

felelősséget várunk, bár ebben az évben javulás érezhető. 

- küzdünk a napirend és házirend betartatásával, a következetesség elérése, a szülői 

szabadelvűség csökkentése, a gyerekek nyugodt, kiegyensúlyozott nevelése érdekében. 

 

3. Az ellenőrzések értelme és lényege az ÉRTÉKELÉSBEN, a tapasztalatok megbeszélésében 

rejlik. Törekszem, hogy ez minden esetben ösztönző, ne félelemkeltő legyen az adott dolgozó 

számára. A munkatársak objektív, tényszerű értékelése a munkatervben meghatározottak szerint az 

intézményvezető feladata. Év közben is és évente kétszer – az év végi ünnepek előtt értékelem 

egyenként a munkájukat, valamint a nevelési év végén a nyári zárás, nyári szabadságok előtt. 

 

2020. évben alapítottuk „az év dolgozója” címet, amelyet a Budakalászi Bölcsődés Gyermekekért 

Alapítvány finanszírozásában mindkét bölcsődei épületben külön-külön értékelünk. A bölcsődei 

dolgozók titkos szavazással jelölnek a kitüntetésre egy személyt, a legtöbb szavazatot elnyerő 

dolgozó a városi Pedagógusnapon veheti át a díszoklevéllel járó virágcsokrot és kb.10.000 Ft értékű 

ajándéktárgyat. Ebben a „jubileumi” első évben a Budai úti Bölcsőde „év dolgozója” Bernáth Tiborné 

kisgyermeknevelő, a Mályva Bölcsőde kitüntetettje Mikus Ferencné konyhai dolgozó lett. Szívből 
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gratulálunk mindkét díjazottnak! Egyben örömmel tölt el mindannyiónkat, hogy a szakmai-

kisgyermeknevelői munkakör mellett a nevelő munkát támogató, segítő konyhai dolgozó 

munkakörben is lehet kiemelkedő, a munkatársak által elismert munkát végezni, amit a kollégák 

észrevesznek, nagy tisztelettel díjaznak. 

 

A gyerekek fejlődésének értékelését és annak dokumentálását a szakmai szabályok, közös alapelvek 

szerint a kisgyermeknevelők rendszeresen elkészítik, a szülőkkel megosztják. A napi kapcsolattartás 

mellett rögzítik, összegzik a gyerekek testi-lelki-érzelmi fejlődését. Az általuk vezetett 

dokumentációk, értékelések teljesítése a vezető ellenőrzési munkájának két havi rendszerességgel a 

részét képezi. 

 

VIII. A térítési díj fizetés bevezetésének tapasztalatai, adatai 

 

A fenntartó Önkormányzat helyi rendeletben szabályozta a bölcsődei intézményi térítési díj 

bevezetését, aminek értelmében az étkezési térítési díj mellett 2020. szeptember 1-napjától a 

bölcsődékben bevezetésre került a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő napi „gondozási” 

térítési díj.  

A szülők által benyújtott jövedelemigazolások és alábbi jövedelemsávok alapján az intézményvezető 

a hatósági dokumentumokkal alátámasztott jövedelemvizsgálat és jövedelemigazolások szerint 

határozza meg a (szülők által fizetendő) személyi térítési díjat.  

A szülők a térítési díj szabályzattal a beszoktatást megelőző szülői értekezleten részletesen 

megismerkednek, eddig különösebb gond nélkül tudomásul vették, ellenállás nélkül elfogadták a 

jövedelem vizsgálat szükségét, a térítési díj fizetési kötelezettségét. 

 

2021. szeptember hónaptól a díjfizetésekből befolyt összeget az alábbi táblázat ismerteti: 

GONDOZÁSI DÍJ 2021. SZEPTEMBER ÉS 2022. JÚNIUS KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 

         
2021. SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 

 
Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma 

5.sz. táblázat 
 

Mályva Budai Mályva Budai Mályva Budai Mályva Budai 

1000 Ft/nap 17 7 22 8 23 8 23 9 

750 Ft/nap 0 1 0 1 1 1 1 1 

500 Ft/nap 2 3 2 3 3 1 3 1 
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Befizetett összeg 
332 000 

Ft 

135 250 

Ft 

423 250 

Ft 

178 250 

Ft 

507 750 

Ft 

147 250 

Ft 

296 500 

Ft 
177 250 Ft 

TÉNYLEGES 

befizetés két 

intézmény 

összesen: 

467 250 Ft 601 500 Ft 655 000 Ft 473 750 Ft 

Visszatérített 

gondozási díj - 

karantén miatti 

zárás okán 

0 Ft 0 Ft 26 000 Ft 137 250 Ft 

 

 

2022. JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 

 
Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma 

6.sz. táblázat Mályva Budai Mályva Budai Mályva Budai Mályva Budai         

1000 Ft/nap 23 11 24 12 23 12 23 12 23 12 23 12 

750 Ft/nap 1 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

500 Ft/nap 4 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 

Befizetett összeg 530 750 Ft 195 000 Ft 453 000 Ft 245 000 Ft 604 000 Ft 298 250 Ft 499 500 Ft 238 500 Ft 610 500 Ft 331 500 Ft 444 500 Ft 299 250 Ft 

TÉNYLEGES 

befizetés két 

intézmény 

összesen: 

725 750 Ft 698 000 Ft 902 250 Ft 738 000 Ft 942 000 Ft 743 750 Ft 

Visszatérített 

gondozási díj - 

karantén miatti 

zárás okán 

26 250 Ft 102 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

             

Ténylegesen befizetett gondozási díj 2021.09.01. és 2022.06.19. közötti időszakra: 

6 947 250 Ft 
  

             
             

Visszatérített gondozási díj - karantén miatti zárás okán: 
  

291 500 Ft 
  

 

A gyermeklétszám szeptembertől kezdődő emelkedésével a gondozási térítési díj havi bevétele is 

emelkedést mutatott. November-december hónapban vírushelyzet fokozódása következtében, a 

Népegészségügy által elrendelt hatósági karantén idejére a gondozási térítési díj mentességét az 

önkormányzat biztosította.  
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A táblázatok informatívak abban a tekintetben is, hogy az egyes bölcsődékben hányan részesülnek 

kedvezményben, mentességben, illetve a szülők egy főre jutó jövedelem sávjai alapján milyen napi 

díjat szükséges fizetniük. 

 

IX. A bölcsőde kapcsolatrendszere  

 

1. A SZÜLŐKKEL való kapcsolattartás az elsődleges a gyerekek fejlődése, családokkal való 

együttműködés és a szülők segítése érdekében.  

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

konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek 

harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, 

igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén 

alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő, mint szakember, 

szaktudására, tapasztalataira építve, a szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori 

fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, módszereket. 

Ezek formája: napi kapcsolattartás 

  egyéni beszélgetések 

  szülő csoportos beszélgetések 

  szülői értekezletek 

 

2. A bölcsőde partnerségében a FENNTARTÓ, annak képviselőivel és a Polgármesteri Hivatal 

munkatársaival a jó kapcsolat fenntartására és ápolására törekszem, hiszen a működés rendjének 

koordinálása érdekében ez közös érdekünk.  

 

3. A kisgyermekek egészséges fejlődése, szocializációs képességeinek fejlesztése 

szükségszerűvé teszi a köznevelési INTÉZMÉNYEKKEL, óvodákkal 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. 

 

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

közreműködik abban, hogy minden gyermek a saját képességei szerint fejlődjön, szükség és igény 

szerint szakmai támogatást nyújt a családnak, szülőnek, a bölcsődei munkatársaknak. Évente 

néhány alkalommal meghívást kapok általuk meghatározott témában értekezésre, ezek témái idén a 
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koragyermekkori intervenció, lemaradt, megkésett mozgásrendszeri fejlődéseikről és azok 

hatásairól, következményeiről szóltak.  

 

5. 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 védőnők kapcsolata a bölcsődével sokat javult, a bölcsődébe járó gyermekek fejlődéséről is 

többször egyeztettünk. A felvételi eljárás alkalmával a bölcsődébe jelentkező gyermekek tényleges 

családi helyzetének megismerésében is segítségünkre voltak. 

Ebben az évben két gyermek kimondottan a Védőnői Szolgálat kezdeményezésére, a gyermekek 

veszélyeztetettségének felismerésével, és a Család- és Gyermekjóléti Intézmény közbenjárásával 

került sor a gyermekek bölcsődei jelentkezésére.  

A most kialakított együttműködést szeretnénk a továbbiakban is megőrizni, egymást segítve a 

gyerekek érdekében tevékenykedni. 

 

6. 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, bevételeit a szülők szja 1%-ából, 

adományokból gyűjti. 2021. évben az szja 1%-ból 219.000 Ft összeget folyósított a NAV az 

alapítvány számlájára. A „Jövőt építünk” építészeti pályázat nyertes építményeként, a nyertes 

építész Turi Attila a pályázati díj 50%-át, 1.000.000 Ft-ot adományozott a bölcsőde Alapítványának. 

Az így befolyt támogatásokat udvari nagy játékok beszerzésére szeretnénk fordítani, amely a 

gyermek mozgásfejlődését, -koordinációját, kognitív képességeit fejleszthetik. 

 

7. A PEST MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (PMPSZ) Szentendrei Tagintézményének 

munkatársaival, a korai fejlesztő gyógypedagógusokkal, szakemberekkel napi, heti szintű a 

kapcsolatunk, hiszen a Mályva Bölcsődében a hét három napján tartanak fejlesztő órákat a 

családból, a bölcsődéből jövő gyermekeknek. Az önkormányzattal karöltve kötöttünk 

helyiséghasználati szerződést, aminek értelmében a Mályva Bölcsődében több mint 10 m2-es 
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helyiséget ürítettünk ki, húztuk összébb magunkat és biztosítottunk helyet a Pomázról – bérleti 

szerződés lejárta miatt – érkező – helyszűkében lévő -  korai fejlesztő csoportnak. 

A helyzettel élve újszerű, aktív kapcsolat kiépítésére törekedtünk mi magunk is, amelyet a 

kisgyermeknevelők is jól kihasználtak, a gyerekek fejlődésével kapcsolatos konzultációk, tanácsadás 

igényével. Mivel a PMPSZ Szentendrei Tagintézmény budakalászi Telephelyének felújítása 2022. 

nyarán elkészül a Szentendrei út 24. szám alatt, valamint a helyiséghasználati szerződés 2022. június 

30-án lejár, így felvagyunk készülve augusztusi távozásukra, várható hiányukra. Sokat profitáltunk a 

közös létből, közös gondolkodásból és tanácsokból, örülünk, hogy a településen maradnak, 

bölcsődéinktől nem messzire költöznek és a helyi gyermekek számára könnyebben elérhetőek 

lesznek a vizsgálatok, fejlesztések lehetőségei. 

 

KÖSZÖNJÜK a fenntartó támogató és segítő együttműködését, KÖSZÖNÖM valamennyi 

munkatársam elhivatottságát, a családok, szülők, gyermekek kölcsönös bizalmon alapuló 

szeretetét, ami a mindennapi közös munkánk alapja. 

 

Budakalász, 2022. június 20. 

 

       ………………………………………………………… 

        Villám Zsuzsanna 

intézményvezető 

           

Záradék 

 

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

szóló beszámolóját a 2022. szeptember 02-ai ülésén megismerte, a benne foglaltakat elfogadta. 

 

Budakalászi Bölcsőde ÉRDEKKÉPVISELETEI FÓRUMA a bölcsőde 2021/2022. nevelési-gondozási 

évről szóló beszámolóját a 2021. augusztus ….-ai ülésén megismerte, a benne foglaltakat elfogadta. 

 Budakalász, 2022. szeptember ….. 

      …………………………………………………… 

Villám Zsuzsanna 

intézményvezető 
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