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A 2015/2016-os nevelési és gondozási évet már a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és
Bölcsőde - Egységes Óvoda - Bölcsőde és Óvoda Intézmény igazgatása alatt kezdtük. A
társulási megállapodásnak köszönhetően Nyárlőrincről, Tiszaugról is fogadunk gyermekeket,
sőt, az önkormányzatok egymás közötti megállapodása szerint Szentkirályról és Tiszaalpárról
is.
Az intézmény egészének vezetője: Sütő Lászlóné
Helyettesei: Gulyásné Szabó Gizella
Aszódiné Magyar Beáta
A bölcsőde szakmai vezetője: Barcsa Józsefné
Személyi ellátottság
A 2015/2016-os nevelési és gondozási évben a személyi ellátottságunk, engedélyezett
létszámunk a törvényi előírásoknak megfelel.
2015 szeptemberétől is 4 bölcsődei csoportban 8 fő kisgyermeknevelő dolgozik.
kisgyermeknevelők
Barcsa Józsefné, Sztakó Csilla
Varga Ildikó, Dósa Ivett Viktória
Horváthné Farkas Katalin, Németné Szucsák Éva
Mazzeó Paskálné, Szabó Andrásné

csoportok
Katica
Bambi
Mókus
Micimackó

Gyermekvédelmi felelős: Németné Szucsák Éva
Fejlesztő munkaközösség tagja: Mazzeó Paskálné
PR munkacsoport tagja, a KENYSZI adatszolgáltatást, a gyermekétkeztetés jelentését a LakiKonyha felé végzi: Dósa Ivett Viktória (Távollétében Varga Ildikó végzi a jelentéseket.)
A 2015/2016-os nevelési és gondozási év első felében személyi változás történt. Királyné
Papp Loretta július 01-jétől szülési szabadságra ment és július 14-én megszülte kisfiát,
Bencét. Helyére pályázat útján új kolléganőt választottunk, Sztakó Csilla személyében. Csilla
pályakezdő, 2015. június 29-től dolgozik nálunk. Szeretettel köszöntöttük közöttünk, már a
nyár folyamán is bizonyított gyermek szeretetével, rátermettségével. A nyáron Varga
Ildikóval dolgozott a Bambi csoportban. Szeptember 01-jétől (sőt már a nagytakarítás,
szobadíszítés alatt is) a Katica csoportban Barcsa Józsefné kolléganőjeként dolgozott. Csilla
jól beilleszkedett közénk, szelíd, mégis következetes, lelkiismeretes, kreatív munkájával sokat
segítette kolléganőjét és a kisgyermekeket, hogy jól érezzék magukat a csoportban. Varga
Ildikó kolléganője pedig Dósa Ivett Viktória lett. Ők is jól kiegészítik egymást, munkájuk
harmonikus, egymásra épülő.
A 2015 nyarán 9 diák teljesített nálunk közösségi munkát. Nagy segítségünkre voltak, főleg a
szabadságolás idején. 2016-ban is szívesen fogadunk diákokat közösségi munkára.
Tóth Gyuláné takarítónő munkájával nagyon elégedettek vagyunk, sokrétű feladatait
lelkiismeretesen, precízen végzi, segítőkész, rugalmas.
Továbbra is értékeljük Rácz Zoltán karbantartó segítőkész hozzáállását, gyors és
lelkiismeretes munkáját.
Sajnos a nyáron és szeptember, október hónapokban az önkormányzat nem tudta segíteni a
bölcsődét közfoglalkoztatott dolgozóval. Segítség nélkül nem maradtunk, Sütő Lászlóné
intézményvezetőnek köszönhetően, aki az egyik megváltozott munka képességű dolgozóját,
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Molnár Margitot áthelyezte a bölcsődébe.
Mivel ő 4 órában dolgozott, a
kisgyermeknevelőknek is be kellett segíteni a takarításban, hisz 8 órai munka 4 órába nem fért
bele. Még az ő szabadsága alatt is kaptunk helyére segítséget Szabó Józsefné személyében,
aki szintén 4 órában dolgozott nálunk. Később Prógli Mártonné, majd Hunyadi Tiborné
óvodai dajkákat kaptuk segítségül, napi 8 órában. Köszönet rugalmas hozzáállásukért, jó
munkájukért. Szeptember, október hónapokban ismét Molnár Margit segítette munkánkat.
Minden feladatát felelősségteljesen elvégezte, sok terhet levett a vállunkról, elégedettek
voltunk vele. November 02-től az önkormányzatnak ismét lehetősége lett, hogy
közfoglalkoztatott munkással, 8 órában segítse munkánkat. Régi, kedves ismerősként
üdvözöltük Országh Máriát, aki már többször is dolgozott nálunk, mindnyájunk nagy
megelégedésére. Most sem csalódtunk benne, gyors, rugalmas munkájával, kedves
egyéniségével nagyon jó kolléganőnkké vált. Jó lenne, ha állandó segítőnk lehetne!
2015. szeptember 1-én 29 kisgyermek ment el tőlünk a lakiteleki, 1 fő a tiszaalpári, 1 fő a
nyárlőrinci óvodába.
2015.09. – 2016. június 06-ig a következőképpen alakult a bölcsődében ellátásban részesülők
száma csoportonként:
Férőhely: 54 fő

2015.
Szeptember Október

November

December

2016.
Január

Katica
Bambi
Mókus
Micimackó
Összesen

6+1
9+1
7+1
9
31

9+1
11+1
10+1
11
41

9+1
11+1
10+1
11
41

11+1
11+1
9+1
14
45

Férőhely: 54 fő
Katica
Bambi
Mókus
Micimackó

Február
11+1
10+1
9+1
13
43

10+1
11+1
10+1
11
42
2016.
Március
11+1
12
9+1
14
46

Április
12+1
12
9+1
14
47

Május
12+1
12
10+1
14
48

Június
12+1
12
10+1
14
48

Összesen:

2015. 09. 01.
2015. 10. 01.
2015. 11. 01.
2015. 12. 01.
2016. 01. 05.
2016. 02. 01.
2016. 03. 01.
2016. 04. 01.
2016. 05. 01.
2016. 06. 01.

Létszám
Tényleges
31
42
41
41
45
43
46
47
48
48
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Számított
34
45
44
44
48
46
48
49
50
50

A KENYSZI felé való jelentést, az óvodával, az önkormányzattal való kapcsolattartást Dósa
Ivett Viktória végzi precízen. Munkáját értékelem.
A 2015/2016-os nevelési és gondozási évben is biztosítottunk időszakos gyermekfelügyeletet
a szülők és a bölcsőde között létrejött megállapodás alapján. Az elmúlt nevelési-gondozási
évben 4 kisgyermek vette igénybe ezt a szolgáltatást.
Az időszakos gyermekfelügyelet alakulása a 2015/2016-os nevelési és gondozási évben:
szeptembertől áprilisig egy fő, májusban és júniusban kettő fő vette igénybe ezt a szolgáltatást
bölcsődénkben.
Bölcsődénkben integrált nevelés folyik, 3 SNI- s kisgyermek gondozását-nevelését vállaltuk.
A Katica csoportban egy Down-szindrómás kisfiú, a Bambi csoportban egy megkésett
beszédfejlődésű kislány, a Mókus csoportban egy autista kisfiú jár, ők a létszámban 2-nek
számítanak. Ezekben a csoportokban 10 fő az engedélyezett létszám. Amelyik csoportban 2
év alatti kisgyermekek vannak, ott sem lehetnek 12-nél többen. Az adatokból látszik, hogy
októberre a törvény adta lehetőségekhez képest feltöltöttük a csoportokat, majd később a
rugalmasság elvén, magasabb létszámmal működnek a csoportok. Az igények nőttek és mi
segítettünk azok kielégítésében a fent leírt módon.
2016. 01. 04-én már az óvodába kezdett Mócza Csenge és Kirs Liliána, márciustól pedig
Buzsik Titanilla. Január folyamán a Micimackó csoportba 4, a Bambiba 1, a Katicába 2
kisgyermeket szoktattunk be, majd az igények folyamatos kielégítése kapcsán jött létre a
táblázatokban látható jelenlegi létszám.
Nagy öröm nekünk, szülőknek, kisgyermekeknek, hogy munkánkat Ábel Ágnes
gyógypedagógus, Skorkáné Homoki Henriette logopédus, Jekkel Judit mozgásfejlesztő segíti.
Az óvoda vezetőségének és a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszakécskei
Tagintézmény nevelési tantestületének köszönhetően a fejlesztők kijárnak bölcsődénkbe. Ábel
Ágnes és Jekkel Judit heti kétszer 2 kisgyermeket1-1 órában fejlesztenek, Skorkáné Homoki
Henriette pedig heti egy órában fejlesztett 1 kisgyermeket. A harmadik kisgyermek korai
fejlesztését továbbra is Budapesten a Down Alapítvány korai fejlesztő központja végzi. A
szülők is nagyon hálásak, hisz így nem kell átjárniuk és a megszokott bölcsődés életritmusból
kiragadniuk kisgyermekeiket. Bölcsődénkbe a nevelői szobát alakítjuk át, rendezzük be a
fejlesztők által kért formában. A fejlesztéskor használt eszközök részben helyiek, részben az
óvodától kaptuk kölcsön. Reméljük, hogy a ránk bízott SNI- s gyermekek jól érzik magukat,
segíteni tudjuk a felzárkóztatásukat társaikhoz és szüleik is megtapasztalhatják empatikus,
segítő hozzáállásunkat. Azért vállaltuk nevelésüket-gondozásukat, mert segítséget szeretnénk
nyújtani az őket nevelő családoknak, biztosítani az esélyegyenlőséget gyermekeiknek, hisz az
SNI- s gyermekek nevelése-gondozása egészséges fejlődésű társaik között már önmagában is
fejlesztő hatással bír. Megfigyeléseink alapján a többi kisgyermekre is jó hatással van a
másság megtapasztalása. Hihetetlen mennyire toleránsak, empatikusak a különböző
nehézségekkel küzdő társaik iránt.
Tárgyi feltételek:
A 2015/2016-os gondozási-nevelési év tárgyi felszereltsége biztosítja a kisgyermekek
zökkenőmentes gondozását, nevelését, nagyobb hiányosságok nincsenek
A nyár folyamán:
• A babaházak tisztasági festést kaptak.
• A gyermeköltözők, mosdók, folyosók és a gazdasági rész (mosogató, konyha, felnőtt
öltöző-étkező) szintén le lett festve.
• A nyári nagytakarítást a kisgyermeknevelők, a technikai dolgozók elvégezték. Minden
játék, bútor és használati eszközfertőtlenítésre került.
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•
•
•


•
•
•
•

A nevelési év kezdetére minden szobában kicseréltük az asztalterítőket. Feltöltöttük az
írószer készletünket, őszi díszbe öltöztettük a szobákat, néhány új játéktároló kosarat
is vásároltunk. Így szeptember 1-jén esztétikusabb szoba fogadta a gyerekeket.
A mosókonyhába új vasaló deszkát vásároltunk.
A teraszunkra tető került.
A tavaszi bútorvásárlás folytatódott. Szeptember második hetében megérkezett a
Bambi csoportba is a 4 asztal és a 16 gyerekszék.
A harmadik hét végére pedig 2 fürdőszoba szekrény, 1 ruhás szekrény a
mosókonyhába,1 nagy kombinált szekrény (ruhás, cipős) a felnőtt öltözőbe, a raktárba
5 polcrendszert kaptunk.
Az átláthatóság gátló kerítés festése megtörtént.
Az udvar egy része füvesítésre került.
A kerítés mellé zöld növények ültetése, a kert virágokkal való szebbé tétele
megvalósult.
A gyermek mosdókba és a mosókonyhába szekrényeket, a tisztítószeres szekrénybe
pedig polcokat kaptunk.

Tervezzük még:
 a Katica és Mókus csoport bútorainak lecserélését,
 a lehetőségekhez mérten a Bambi és Micimackó csoportszobákban egy-két bútor
vásárlását,
 a kertben a szabványoknak megfelelő két új homokozó létrehozását,
 a füves területen párakapu (vízpermetező) kialakítását.
Szakmai feladataink:
A 2015/2016-os gondozási-nevelési évben is célunk volt az óvodával való jó kapcsolat.
Fontosnak tartjuk, hogy tiszteljük, becsüljük egymás munkáját, jó legyen közöttünk a
kommunikáció, hisz a célunk egy, életvidám gyerekeket neveljünk.
Ebben a nevelési-gondozási évben ez nagyon jól sikerült.
A 2015/2016-os nevelési-gondozási évben fő szakmai célunk:
1. A gyermekek étkezési kultúrájának fejlesztése az életkori sajátosságok és egyéni
fejlettségek figyelembe vételével.
2. Szakmai kapcsolat erősítése a bölcsőde orvosával és a védőnőkkel.
3. Egység megteremtése a nevelési-gondozási irányelvekben.
4. Egységes dokumentáció kialakítása
Szeptembertől alkalmazni kezdtük azokat a szakmai irányelveket, amit az augusztus 31-én
megtartott évnyitó kisgyermeknevelői értekezleten megbeszéltünk.
1. Minden csoport következetesen betartja a napirendet. A kolléganők komolyan vették ezt a
feladatot. A kisgyermekek gondozása így személyre szabottabb volt és nevelési értéke is
nagyobb lett.
2. A csoportszobák rendezettségének javítása és a gyermekekkel való rendrakás fontossága.
A kisgyermeknevelők törekedtek és törekednek is a cél elérésében, de van még mit tenni ezen
a területen, ami bizony nem könnyű, hisz 1-3 éves apróságokról van szó.
3. Minden új szülőtől kérünk anamnézist az üzenő füzetbe, ez nagyban segíti a munkánk, hisz
kapunk egy képet a gyermekről és a szülőről is.

5

4. Bevezettük a fejlődési napló használatát. Ebben a naplóban történik negyedévente a
kisgyermekek –fizikai, értelmi, érzelmi– fejlődéséről feljegyzés. Idáig mindezt az
egészségügyi törzslapján vezettük. Az újabb szakmai elvárásokkal összhangban változtattunk.
Az év szakmai feladatát jól teljesítettük, hisz egységes dokumentációt és nevelési-gondozási
irányelveket dolgoztunk ki, az év folyamán azok szerint is cselekedtünk. Persze nincs olyan
jó, ami nem lehetne jobb.
Ebben a nevelési-gondozási évben fő szakmai feladatunk: A gyermekek étkezési
kultúrájának fejlesztése az életkori sajátosságok és egyéni fejlettségek figyelembe
vételével.
Ennek érdekében már az évnyitó értekezleten megbeszéltük a terítés esztétikáját, módját és az
étkeztetés folyamatát korcsoportonként. Mielőtt erre sor kerülhetett, illetve belemélyedtünk
volna, volt egy nagy feladatunk, a kisgyermekek beszoktatása.
Szeptember-október a beszoktatási időszak. A bölcsődébe beiratkozott kisgyermekeket
október közepéig beszoktattuk. Bölcsődénkben a szülővel történő fokozatos beszoktatást
alkalmaztuk. Ez a beszoktatási mód a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az
anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek és megkönnyíti az új környezethez
való alkalmazkodást. A kisgyermek és kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló
érzelmi kötődést segíti a gyermeket az új környezetének elfogadásában, jelentősen
megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, mérsékli az adaptáció során mutatkozó
stressz reakciók, pl. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz
való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező
esetleges változások súlyosságát, időbeni elhúzódását.
Szeretnénk, ha minden ránk bízott kisgyermek örömmel járna a bölcsődébe. Ennek érdekében
türelemmel, szeretettel gondozzuk-neveljük őket, figyelembe véve egyéni szükségleteiket,
egyéniségüket, életkori sajátosságaikat.
Már a beszoktatás alatt is figyelmet fordítottunk arra, hogy szépen megterített asztalhoz
üljenek le az új kisgyermekek is. A várakozási időt próbáltuk minimálisra csökkenteni, hogy
nagyobb türelmük legyen az étkezést végig ülni. A tányérok mellé mindig raktunk szalvétát,
evőeszközt, a kisebbek nyakába előkét. A nagyobb gyermekeket arra szoktattuk, hogy
hajoljanak a tányérjuk fölé és vigyázzanak a ruhájukra. Reggelinél, tízórainál és uzsonnánál
az asztal közepére helyezett tányérból önállóan vettek kenyeret, péksüteményt vagy
gyümölcsöt. Délben a leveses tálat mindig középre helyeztük és úgy szedtünk a gyerekeknek
egyenként. Fontosnak tartottuk, hogy elmondjuk az étel nevét és azt, mi van benne, továbbá
mindenkinek névre szólóan jó étvágyat kívántunk. Minden étkezés után arra szoktattuk őket,
hogy megköszönjék az étkezést és megtöröljék a szájukat, kezüket a szalvétába, amit a
szemetesbe kellet dobniuk. A nagyobbak már ezt kérés nélkül, önállóan megteszik. Sőt, a
széküket is betolják a helyükre. A kisebbek eljutottak odáig, hogy az etetőszékből már
kisszéken ülve étkeznek. Az 1-1,5 éves gyermekeket apró lépésekben szoktattuk az önálló
étkezésre. Először etettük, majd kétkanalas módszerrel segítettünk nekik, majd eljutottak az
önálló étkezésig. Mindezt fokozatosan, az otthonról hozott szokások, a kisgyermekek egyéni
fejlettségének figyelembe vételével tettük és tesszük. Ehhez sok türelemre és empátiára volt,
és folyamatosan van is szükségünk. Ehhez erőt a kisgyermekek szeretete ad nekünk.
Annak érdekében, hogy még tudatosabban figyeljük, segítsük a gyermekeket a helyes étkezési
szokások kialakításában, Mazzeó Paskálné kolléganőnk - a Fejlesztő munkaközösség tagja megfigyelési táblázatot dolgozott ki, amit minden kisgyermekről névre szólóan vezetett a
saját kisgyermeknevelője. Ez a lap tükör volt előttünk, arra vonatkozóan, hogy hogyan
fejlődtek gyermekeink ezen a területen.
Ezen kívül belső hospitálást szerveztünk, bölcsődén belül, hogy egymás munkáját
megfigyelve tanuljunk egymástól vagy éppen tanácsot adjunk egymásnak. Tapasztalatainkat,
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megfigyeléseinket, eredményeinket, további teendőinket a 2016. 01. 25-ei kisgyermeknevelői
értekezleten beszéltük meg.
Programjaink
◊ Elsődleges feladatunk a gyermekek étkezési kultúrájának fejlesztése volt. Az év folyamán
kiemelten erre a területre figyeltünk. (Ezzel kapcsolatos programok a kapcsolataink szülőkkel,
konyhával, óvodával címszó alatt bővebben.)
◊ Október 3-án Őszköszöntő szüreti felvonulást szervezett az óvoda, amibe a bölcsőde is
bekapcsolódott. Dósa Ivett Viktória, Varga Ildikó és Szabó Andrásné Szimonetta feladata volt
a szervezés, lebonyolítás, jó munkát végeztek.
◊ Október 21-én, Családbarát napon vettünk részt az óvodásokkal.
◊ Október közepén került sor a füvesítésre, ami társadalmi munka során kaptunk ajándékba
a Kis családtól. Sőt még a locsoló rendszert is, ami a füvet locsolja.
◊ Október 23-án kertépítés társadalmi munkával: szülők és a bölcsőde dolgozói fogtak
össze, hogy a bölcsőde udvarán virágoskert létesüljön. (Bővebben kapcsolataink a szülőkkel
címszó alatt. )
◊ November 25-én, Szegeden, a Magyar Bölcsődék Egyesülete által szervezett tájékoztató
előadáson vettünk részt, Sütő Lászlóné intézményvezető, Barcsa Józsefné szakmai vezető és
Szabó Andrásné kisgyermeknevelő. A rendezvényen megismerhettük az egyesület
vezetőségét, tájékozhattunk aktuális helyzetéről és terveiről. Acsainé Végvári Katalin az MBE
elnöke tájékoztatást nyújtott számunkra a bölcsődéket érintő új jogszabályi változásokról és
pedagógiai életpálya kiterjesztéséről. Az előadás kellemes hangulatban telt, hasznos
információkat hallhattunk. Ennek hatására 4 kisgyermeknevelő, Barcsa Józsefné, Dósa Ivett
Viktória, Horváthné Farkas Katalin és Sztakó Csilla tagjai lettek az egyesületnek.
◊ December 4-én Télapó ünnepséggel szereztünk örömet bölcsődéseinknek.
A Télapó ünnepség megszervezésével Mazzeó Paskálné és Szabó Andrásné voltak megbízva,
munkájukat a Szülői Szervezet támogatta. Köszönet mindnyájuknak a jó szervezésért.
Feladatuk volt a csomagok elkészítése és kosárba helyezése. Az idén is két helyszínen zajlott
az ünnepség, a Mókus és Micimackó és a Bambi és Katica csoport ünnepeltek együtt.
◊ December 17. Karácsonyi ünnepség
December 17-e reggelén már minden kisgyermeket a feldíszített fa várta. Reggeli után
varázsoltuk az ajándékokat a fa alá, a gyerekek nagy örömére. Az óvodából a Vackor csoport
nagycsoportosai kedves kis műsorral ajándékoztak meg bennünket. Minden szereplő és az
óvónők is ajándékot kaptak tőlünk, mi pedig csoportonként kaptunk egy-egy kis kedves
ajándékot. Utána süteménnyel, gyümölccsel és gyümölcslével teli zsúrasztal várta a
bölcsődéseket és óvodásokat egyaránt. Ez az ünnepség így jöhetett létre: saját költségvetésből
minden csoport 20-20 ezer forintot kapott, a Szülői Szervezet 15-15 ezer forinttal járult még
ehhez hozzá, a fenyőfát 3 csoportba Honti Attila ajánlotta fel, a Micimackó csoportba pedig
Budai Sándorék. A szervezés és ajándékok készítése Németné Szucsák Éva és Horváthné
Farkas Katalin munkáját dicséri.
◊ December 18-án a bölcsőde dolgozói együtt ünnepelték a karácsonyt az óvoda
dolgozóival. Egy asztalhoz ültünk le, együtt néztük, hallgattuk a gyerekek, felnőttek műsorát,
mint egy igazi nagycsalád.
◊ Február 09-ig: Farsang minden csoportban lufikkal, zenehallgatással, arcfestéssel.
Farsangi fánkkal, süteménnyel, gyümölcslével ünnepeltünk. Mindezt a szülőknek
köszönhetjük.
◊ Március 11-én: Dósa Ivett Viktória, Sztakó Csilla és Szabó Andrásné Szimonetta
kisgyermeknevelők 7 kisgyermekkel részt vettek a Március 15-ei ünnepségen. A Margaréta
csoport nagy óvodásai kis műsorral emlékeztek meg a kopjafánál, ahol a kisgyermekek
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jelképesen leszúrhatták magyar zászlóikat. Jó ötlet volt a kisgyermeknevelőktől a részvétel az
ünnepségen, dicséret a szervezésért.
◊ Március 25-én: Húsvét ünneplése: Már a szobában meglepetés várta a gyerekeket, hisz
élő nyuszikat simogathattak, majd a kertben mondókázás, éneklés után folytatódott a nyuszi
szeretgetése. Persze a tojás keresése sem maradt el, csillogó szemmel, boldogan hozták elő a
kisgyermekek a piros tojásokat, amiket a Szülői Szervezetnek köszönhetünk. Sztakó Csilla és
Horváthné Farkas Katalin feladata volt a szervezés, munkájuk sikere a gyermekek öröme volt.
Németné Szucsák Éva és Kovács Aranka varázsolták a nyuszikat a bölcsődébe, nagyon
köszönjük!
◊ Anyák napja: Május elején minden csoport Anyák napi versekkel készült az édesanyák
köszöntésére, a kisgyermekek ajándékot adtak az anyukáknak, amik a kisgyermeknevelők –
gyermekek közös alkotásai voltak. A délután gyermekeikért érkező anyukáknak vers
kíséretében adták át gyermekeik kedves kis ajándékaikat.
◊ Május 20-án került sor az óvónők hospitálására a Katica és Micimackó csoportokban, az
ebédeltetést figyelhették meg. ( Bővebben: kapcsolataink az óvodával címszó alatt. )
◊ Május 26-27. Gyermeknap: Ebben az évben a Szülői Szervezet a készülő homokozók
fölé napvitorlát vásárolnak majd gyermeknap alkalmából. Az ajándék fagyizás május 26-án
megtörtént, 10 órára érkezett Varga József fagylaltos kocsijával a gyermekek meglepetésére,
örömére. A fagyizást is a Szülői Szervezetnek köszönhetjük. Május 27-én lovas kocsizással
leptük meg a gyermekeket. Sajnos az ígért 4 fogatból csak 1 tudott eljönni, így egyszerre csak
1-1 csoporttal került egyet a faluba Molitor János, akinek nagyon hálásak vagyunk, a
kisgyerekeknek nagy élmény volt. Sajnos egy csoport az idő rövidsége miatt lemaradt, de
hamarosan kárpótoljuk őket. Dósa Ivett Viktória és Németné Szucsák Éva szervezte meg a
gyermeknapi meglepetéseket, sőt, még ajándékokat is készítettek a gyerekeknek, így
mindnyájan egy papírsárkánnyal mehettek haza. Lelkes hozzáállásukért köszönet jár.
◊ Június 3-án búcsúztattuk az óvodába menő gyermekeket a bölcsődétől. Barcsa Józsefné
szakmai vezető köszöntötte a vendégeket és egy-két búcsúzó gondolattal vezette be a
gyermekek műsorát. A Szülői Szervezetnek virággal köszönte meg munkájukat és minden
szülő felé is mondott kedves, hálás szavakat. A kisgyermekek nagyon aranyosak voltak, a
műsor jól sikerült. A zsúr szintén kellemes, jó hangulatban telt. A nap sikeréhez a bölcsőde
valamennyi dolgozójának szorgos munkája, a szülők segítőkészsége járult hozzá. A dekoráció
készítésében Rácz Zoltán karbantartó is sokat segített. Neki köszönhetjük a zenét, hangosítást,
asztalok és székek elrendezését.
◊ A tavalyi kupak és flakongyűjtés sikerén felbuzdulva megint meghirdetettük a
KUPAKGYŰJTÉST! Tettük ezt egy nemes cél érdekében. Fekete Olivér 5 éves koráig
bölcsődénk tagja volt, nagyon sok, kedves emlék fűz bennünket hozzá. Lehetőség nyílt arra,
hogy Olivér további gyógyulását segítsük azzal, hogy az összegyűlt kupakokat felajánljuk a
gyógykezelése számára. Két pótkocsinyi kupak gyűlt össze. KÖSZÖNJÜK!
Bölcsődénk díszítése
Minden kisgyermeknevelő feladat volt a csoportok évszaknak megfelelő díszítése, az ünnepek
közeledtével az ünnep hangulatát segítő dekoráció elkészítése, akár a kisgyermekek
segítségével is. Minden csoportszoba más és más hangulatú, ahogy a kisgyermeknevelők,
gyerekek is mások, de minden szoba hangulata szorgalmas kezeket és jó ötleteket dicsér,
kellemes, gyermek közeli hangulatot áraszt.
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Gyermekvédelem
Ebben a nevelési-gondozási évben ezt a feladatot Németné Szucsák Éva látta el
bölcsődénkben. Éva az évfolyamán felelősségteljesen látta el feladatait. Szoros kapcsolatot
ápolt kolléganőivel, az óvoda gyermekvédelmi felelősével és a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálattal is. Karácsonyra adományokat gyűjtött a rászorulóknak, akik boldogan vitték haza
a csomagokat.
Szorgalmasan eljárt Barcsa Józsefné szakmai vezetővel együtt a Beóvodázási munkacsoport
értekezletekre is. Ez a munkacsoport megszűnt, áprilisban volt az utolsó ülés. Oka: ettől az
évtől minden 3 évet betöltött kisgyermek óvoda köteles. A gyermekvédelmi felelős év végi
értékelése mellékelve.
Kisgyermeknevelői értekezletek
Ebben az évben 4 kisgyermeknevelői értekezletet tartottunk.
Az elsőt 2015. szeptember 25-én tartottuk meg, ez a nap Nevelés Nélküli Munkanap volt.
Témakörök:
- Munkavédelmi oktatás
- Az éves munkatervet átbeszéltük, kiegészítettük, majd elfogadtuk.
-A beszoktatás eddigi tapasztalatait összegeztük. Rövid idő alatt sok kisgyermeket szoktattunk
be, de a tapasztalatok pozitívak voltak. Minden kisgyermeknevelő fáradságot nem kímélve,
szem előtt tartva a szakmai irányelveket, célokat, mindent megtett, hogy a rájuk bízott
kisgyermekek jól érezzék magukat a bölcsődében. A beszoktatás természetesen továbbra is
folyik.
- A szülői értekezlet témáját, menetét megbeszéltük és azt is, kinek mi lesz a feladata.
A kisgyermeknevelői értekezlet tartalmas volt, jó hangulatban telt. Mindenki nyitott, aktív
volt.
Délután a tiszakécskei bölcsődébe látogattunk el, ahol Szilvásiné Zellei Mária szakmai vezető
kedvesen fogadott bennünket. Megmutatta az udvart, az udvari játékokat, majd a bölcsőde
belső helyiségeit is. Az épületük nagyon régi, felújításra szorul, de a játékok, szakmai
munkájuk a miénkhez hasonló. Jó tapasztalatcsere volt, megbeszéltük a folytatást.
2016. január 29-én Nevelés Nélküli Munkanapot tartottunk, ekkor került sor a második
kisgyermeknevelői értekezletre.
- Étkezési kultúra, étkezés a bölcsődében: eddigi tapasztalatokat, megfigyeléseket beszéltük
meg. Mazzeó Paskálné kolléganőnk, a Fejlesztő munkaközösség tagja összegezte a csoportok
étkezésre vonatkozó megfigyelési szempontjait, megfigyeléseit. Biztató volt, hogy az adatok
alapján fejlődés mutatkozott az önállóság és étkezési kultúra minden területén. Köszönet a
precíz, alapos szempontsorért, összegzésért!
Belső hospitálás megfigyeléseit összegezte Németné Szucsák Éva kisgyermeknevelő. Tette
ezt a saját megfigyelései és a kolléganőitől kért információk alapján. Jó volt hallani
(megtapasztalni), hogy az év elején megbeszélt irányelvek szerint igyekszik minden
kisgyermeknevelő dolgozni, a kisgyermekek étkezési kultúrájára nagy gondot fordítottak és
mindenkor figyelembe vették a gyerekek egyéni fejlettségét, életkori sajátosságait. Ennek
eredménye, tükre a gyermekek fejlődése ezen a területen is. Éva is gondosan, átgondoltan
szedte csokorba az információkat, jó munkát végzett.
Név
Szabó Andrásné
Dósa Ivett Viktória

Időpont

Melyik csoportban?
Mókus csoport
Bambi csoport
Katica csoport
Micimackó csoport
Mókus csoport

11.02.
11.27.
11.03.
11.23.
11.30.
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Barcsa Józsefné
Németné Szucsák Éva
Mazzeó Paskálné
Varga Ildikó
Sztakó Csilla
Horváthné Farkas Katalin

Micimackó csoport
Mókus csoport
Bambi csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Bambi csoport
Katica csoport
Micimackó csoport
Micimackó csoport
Mókus csoport
Bambi csoport
Katica csoport

11.05.
11.19.
11.06.
11.17.
11.09.
11.20.
11.10.
11.16.
11.12.
11.26.
11.13.
11.24.

Ezt a hospitálási tervet követve, sokat tanultunk egymástól, amit a későbbiekben alkalmazni is
szeretnénk.
- Megbeszéltük a februárra tervezett szülői értekezlet és az azt követő szülőcsoportos
megbeszélés témáját. Fő téma mindkét színtéren, az étkezés lesz. Vendégünk is lesz, Tóthné
Balla Mária a Laki-konyha vezetőjének személyében.
A kisgyermeknevelői értekezlet tartalmas, jó szakmai program volt. A megszervezésért,
lebonyolításért Barcsa Józsefné szakmai vezető volt a felelős, de az értekezlet sikere nem csak
rajta múlott, hanem minden résztvevő aktivitásán, jól felkészültségén.
2016. március 30-án értekeztünk ismét
Téma: Szakmai Program, Házirend megbeszélése, elfogadása
Főbb napirendi pontok:
1. Sütő Lászlóné megnyitotta az értekezletet és ismertette az megbeszélés menetét.
2. Pontról-pontra haladva átnéztük a Szakmai Programot, folyamatosan megbeszélve a
módosításokat, esetleges változtatásokat, felmerülő gondolatokat, kéréseket.
3. Minden kisgyermeknevelő egyetértett a módosításokkal és elfogadta az új Szakmai
Programot.
4. Megbeszéltük és elfogadtuk a Házirendet.
5. Sütő Lászlóné megköszönte minden kisgyermeknevelő munkáját.
2016. április 21. Bölcsődék Világnapja
Ezen a napon Nevelés Nélküli Munkanapot tartottunk.
Ellátogattunk a kisteleki bölcsődébe, ahol szakmai tapasztalatcserét folytattunk a helyi
kisgyermeknevelőkkel. Ez a bölcsőde is közös igazgatás alatt dolgozik az óvodával, mint a
miénk. Virág Krisztina szakmai vezető és kolléganői kedvesen, nyitottan fogadtak bennünket.
Megmutatták az udvart, a játékokat. Nagyon tetszett az, hogy nyári időszakban a szabadban
fogadják a gyermekeket és az étkezések is ott folynak. Elhatároztuk, hogy ezt mi is
megvalósítjuk, megbeszéljük a következő kisgyermeknevelői értekezleten. Persze a belső
helyiségekbe is betekintést nyertünk. A szobák gazdagon díszítettek voltak, a
kisgyermeknevelők kreativitását, keze munkáját dicsérte. Egy-két ötletet el is hoztunk
magunkkal. Munkánk szakmaiságáról beszélgetve, ugyanazon szakmai irányelvek szerint
dolgozunk, csak a személyi feltételek gazdagabbak. Jelenleg két csoport működik: a szakmai
vezető nem dolgozik csoportban, a csoportokban 2-2 kisgyermeknevelő munkáját segíti 1-1
dajka, ezen kívül a melegítő konyhán dolgozik egy közfoglalkoztatott. Jó lenne, ha ezek a
személyi feltételek nálunk is megvalósulhatnának! Jó hangulatban, élmények megosztásával
zárult a megbeszélésünk. A 2017. április 21-ére meghívtuk őket Lakitelekre, amit szívesen
fogadtak. Végezetül megmutatták az óvodát, hisz ők egy épületegységet alkotnak. Érdekesség
volt számunkra az óvóbácsi és az udvaron az egyik pedagógiai asszisztens is férfi volt. Nem
rossz ötlet, hisz sok családból hiányzik az apa minta.

10

A nap hátra lévő részében Ópusztaszerre mentünk kirándulni. Sok szépet láttunk, hallottunk,
sokat sétáltunk. Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza.
Ezt a napot Sütő Lászlóné segítségével Barcsa Józsefné tervezte, szervezte meg.
2016. június 13-án került sor az év utolsó kisgyermeknevelői értekezletére
Téma: a 2015/2016-os nevelési-gondozási év értékelése
1. A Szakmai Program és SZMSZ módosításainak elfogadása.
2. A nevelési és gondozási év értékelésének megbeszélése, hiányosságok, észrevételek
feltárása. Feltárása és pótlása után a beszámoló elfogadása.
3. A Katica és Mókus csoportba tervezett bútorvásárlási és a játszókert játékainak
bővítési terveinek megbeszélése.
4. Szabadságok, nyári munkarendek megbeszélése.
5. A gyerekek nyári életrendjének megbeszélése, a terasz igénybevételével. Reggel itt
fogadjuk a gyerekeket, az étkezések is itt folynak, így több időt tudunk a levegőn
tartózkodni a gyerekekkel.
6. Barcsa Józsefné szakmai vezető szakmai vezetői dicséretben részesítette Dósa Ivett
Viktóriát lendületes, lelkiismeretes, segítőkész munkájáért.
Az „Egy jó szó mindig akad” oklevelet kapta Szabó Andrásné.
Sütő Lászlóné intézményvezető megköszönte Barcsa Józsefné szakmai vezetőnek az
éves munkáját.
A bölcsőde dolgozói hálás szavakkal és egy csokor virággal köszönték meg Sütő
Lászlóné intézményvezetőnek bölcsődénk minden területére fordított figyelmét,
segítőkész hozzáállását.
Kapcsolataink
Szülői értekezletetek
Október 20.
Mint a nevelés-gondozás minden területén fontos a szülőkkel való jó együttműködés,
összhang. Az október 20-ai szülőcsoportos megbeszélésen a beszoktatás tapasztalatainak
megbeszélése mellett az étkezésről, helyes étkezési szokások kialakításáról is beszélgettünk a
szülőkkel, akik nyitottak, elfogadóak voltak. Biztosítottak bennünket támogatásukról.
A szülőcsoportos megbeszélést közvetlenül megelőzte egy összevont szülői értekezlet, akinek
vendége Tóthné Balla Mária volt. Ő rövid, de átfogó tájékoztatást nyújtott a sok törvényi
változásokon, szabályokon átment közétkeztetésről. Lehetőséget adott az élelmezésvezető
arra, hogy a szülők kérdezzenek. Igyekezett minden kérdésre választ adni és biztosította a
szülőket, hogy minden tudásával azon lesz, hogy ízletes, változatos ételek kerüljenek étlapra.
December 09.
A november 19-én beiratkozott új gyermekek szüleinek tartottunk szülői értekezletet. Ők a
következő év elején szeretnék bölcsődébe hozni gyermekeiket. Sütő Lászlóné bemutatta a
bölcsődét, a kisgyermeknevelők bemutatkoztak a szülőknek, tájékoztatta őket, hogy
gyermekük melyik csoportba kerül. Ezt követően mindenki a saját csoportszobáját tekinthette
meg. Közösen választottak jeleket, megbeszélték a családlátogatások időpontját, válaszoltak a
szülők kérdéseire.
Február 23. Szülőcsoportos megbeszélés
Minden csoportban fő téma volt: az étkezés, étkezési kultúra fejlődése az adott csoportban. A
kisgyermeknevelők kérték a szülők együttműködését, hisz az egyforma elvárások segítik a
gyermekeket, hogy az óvodában is önállóan, kulturáltan étkezzenek.
A szülők
együttműködőnek bizonyultak, egyre jobban elfogadják az új ízeket, egészséges ételeket a
gyerekek étlapján.
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A következő téma minden csoportban testre szabott volt, a felmerülő gondokat, örömöket
osztották meg egymás között szülők és kisgyermeknevelők.
Május 24. Szülői értekezlet
Összevont szülői értekezlet témái:
- Barcsa Józsefné köszöntötte a szülőket, felkérte Sütő Lászlóné intézményvezetőt tartsa meg
előadását -,, Ne sírj anya, ősszel óvodás leszek ” címmel. Sokat tanulhattak a szülők ezekből a
szép és hasznos gondolatokból.
- Mazzeó Paskálné, a Fejlesztő munkaközösség tagja ismertette a szülőkkel, hogy mi alapján
figyeltük meg a gyerekeket, honnan hova jutottak az étkezés terén (figyelembe véve az egyéni
sajátosságokat), mivel segítettük fejlődésüket.
- Barcsa Józsefné megköszönte a szülők egész éves segítségét, tenni akarását. Ismertette a
búcsúzás menetét. Bejelentette, hogy június 13-án Nevelés Nélküli Munkanap lesz.
- Nagyné Magyar Mónika a Szülői Szervezet elnöke ismertette az évi tevékenységeiket,
bevételeiket, kiadásaikat, terveiket. Megköszönte szülőtársai támogatását és kérte további
támogatásukat, igaz szeptember 01-jétől már az új vezetőnek, mert ő elköszön, hisz legkisebb
gyermeke is óvodás lesz.
- Dósa Ivett kisgyermeknevelő ismertette a gyermeknapi programokat.
- Barcsa Józsefné megemlítette a nyári terveket, amiket Sütő Lászlóné részletezett. Ezek
között szerepel a csoportszobák lefestése, új homokozók, vízpermetező létrehozása.
- Barcsa Józsefné megköszönte a szülők jelenlétét és kérte őket, hogy mindenki a saját
csoportszobájába folytassa az értekezletet a saját kisgyermeknevelőikkel.
Minden csoport beszélgetést folytatott a csoport egészének alakulásáról minden területen,
majd a búcsúzás napját beszélték meg részletiben.
Megköszönöm minden munkatársam jó felkészültségét, munkáját, amiben segítette az
értekezletek jó hangulatú, gördülékeny megtartását.
Június 7-én azoknak a szülőknek tartottunk szülői értekezletet, akik a május 2-ai bölcsődei
beiratkozáson jelezték, hogy szeptembertől-októbertől hozni szeretnék a bölcsődébe
gyermekeiket.
Sütő Lászlóné bemutatta a bölcsődét, elmondta, hogy négy csoporttal dolgozik és azt is, hogy
melyik kisgyermek melyik csoportba kerül. A bölcsőde dolgozói bemutatkoztak a szülőknek,
majd a saját csoportszobájukba vezették az érintett szülőket. Közösen választottak jeleket,
megbeszélték a családlátogatások időpontjait, a beszoktatás kezdeti időpontját, vázolták annak
menetét. A kisgyermeknevelők megmutatták a bölcsőde helyiségeit és a gyermekeik leendő
játékait. Megbeszélték, hogy bővebb tájékoztatást a családlátogatás alkalmával kapnak.
Kapcsolatunk a Szülői Szervezettel
A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása nagyon fontos feladatunk mindig. A napi személyes
beszélgetések, a szülői értekezletek, szülőcsoportos megbeszélések, a Szülői Szervezettel való
jó kapcsolat mind ezt szolgálták és szolgálják.
Októberben az átláthatóság gátló kerítés is le lett festve Rácz Zoltánnak és két segítőkész
anyukának köszönhetően, ők Nagyné Magyar Mónika és Lakatosné Dobos Mária voltak.
A hónap közepén került sor a füvesítésre. Ezt szintén Sütő Lászlóné intézményvezető
aktivitásának köszönhetjük és persze a lelkes kertépítőnek: Kis Balázsnak (óvódás apuka),
Kis Pálnak (bölcsődés apuka) és a közös nagypapának, id. Kis Pálnak. Fantasztikus
erőbedobással dolgoztak, ingyen és bérmentve. Sőt, még a terasz előtti csatornából kifolyó víz
elvezetését is szakszerűen megoldották, nem kis anyagi és fizikai erő ráfordításával. Az pedig,
hogy még egy csodálatos öntözőrendszert hoztak létre, már minden álmunkat felülmúlta.
Szívből jövő köszönet mindezekért!
Nagyon köszönjük Szabó Zsoltnak a termőföldet, a fűmagot pedig a Paulin házaspárnak.
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A kert fele így már gyönyörű zölden pompázik és még egy zöld dombocskát is alkotott
nekünk a Kis család, amit tavasszal biztosan örömmel vesznek birtokba a gyerekek.
Október 23-án kertszépítést terveztünk és valósítottunk meg. Kisgyermeknevelők, segítőkész
szülők gyűltünk össze, abból a célból, hogy a Kis család által előre megmunkált területen
bokrocskákat, virágokat ültessünk. Sokan voltunk, így a sok virág, bokor, virághagyma
gyorsan a helyére került. A virágoskertet karbantartónk ágyás szegéllyel látta el, a kerítés
mellé pedig néhány apukával borostyánt ültettek. A kerítés melletti zöldítést tavasszal még
folytatjuk. Voltak szülők, akik fizikai segítséget nyújtottak, akik felajánlásaikkal (bokor,
virág, virághagymák) járultak hozzá a bölcsőde környezetének szebbé tételéhez. Ezt a
társadalmi munkát Mazzeó Paskálné és Barcsa Józsefné kisgyermeknevelők szervezték meg,
munkájukat a többi kolléganő is támogatta. Ebből is látszik, hogy minden dolgozó szívügye,
hogy esztétikus környezetben dolgozhasson. Nagyon köszönjük a szülők készséges
együttműködését, segítségét.
A szülők szervezték a novemberi bolha piacot is a bölcsőde teraszán, amit tavasszal
megismételtek. A bevételt a bölcsőde szépítésére fordítják. A társadalmi munkában való aktív
részvétel is a szülők segíteni akarását bizonyította. A Szülői Szervezet élén Nagyné Magyar
Mónika áll, aki aktív munkájával sokat tesz a bölcsődéért. Nagyon hálásak vagyunk neki. A
Szülői Szervezet vásárolta meg a virágoskerthez az ágyásszegélyt, nekik köszönhetjük, hogy a
babaházak tetejére szép, új tetők kerültek, hisz az anyagköltséget ők állták és a szakemberek
ingyenes munkáját is megszervezték.
A továbbiakban a készülő homokozók fölé a napvitorlák megvásárlását is tervezik.
Minden ünnepünket szebbé varázsolták anyagi- és kétkezi segítségükkel.
Mindezek azt bizonyítják, hogy igazán jó a kapcsolat a szülők és bölcsőde között.
Igazán hálásak vagyunk nekik!
A szülők éltek az egyetértési jogaikkal a Házirend, a Szakmai Program és az SZMSZ
módosításánál.
Kapcsolatunk az óvodával
Október 03-án a bölcsődések is részt vettek az Őszköszöntő szüreti felvonuláson egy
kocsival.
Október 21-én pedig a Családbarát napon sétáltunk végig az óvodásokkal a Községházától az
óvodáig és vettünk részt a születésfa ültetés ceremóniáján és az óvoda fennállásának 40.
évfordulójának megemlékezésén.
November 16-án került sor az óvónők és kisgyermeknevelők közötti tapasztalatcserére. Ezen
alkalmakkor a már óvodába átment bölcsődésekről kapunk képet, átadtuk egymásnak
ismeretünket, tapasztalatunkat. Általában jók az óvónők véleménye „gyermekeinkről”, ha
mégis van hiányosság, az pedig tükör nekünk, hogy mire kell jobban odafigyelnünk.
December 17-én pedig a Vackor csoport 8 nagy óvodása és Gulyásné Editke óvónő
örvendeztetett meg bennünket kedves, kis karácsonyi műsorukkal, amivel színesebbé, szebbé
tették ezt a napot.
Kölcsönösen megajándékoztuk egymást, saját készítésű díszekkel és utána közös tízóraizás
következett az óvódásokkal.
December 18-án a bölcsőde dolgozói együtt ünnepelték a karácsonyt az óvoda dolgozóival.
Egy asztalhoz ültünk le, együtt néztük, hallgattuk a gyerekek, felnőttek műsorát, mint megy
igazi nagycsalád.
Ezek az alkalmak nem jöttek volna létre, ha nem jól működik közöttünk a kommunikáció, ha
nem szeretnénk, tisztelnénk egymást. Köszönöm minden közreműködőnek a munkáját,
szervezését, odafigyelését.
Március 11-én 7 bölcsődésünk, 3 kisgyermeknevelő kíséretében csatlakozott az óvodások
Március 15-ei megemlékezéséhez a kopjafánál.
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Május 20-án hospitáláson voltak nálunk az óvónők, akiket Mazzeó Paskálné, a Fejlesztő
munkaközösség tagja fogadott és átadta a hospitáláshoz szükséges dokumentumokat. A
megfigyelés a Katica és Micimackó csoportokban zajlottak, így a dokumentumok
tartalmazták az adott csoport profilját és a megfigyelési szempontokat, a kisgyermeknevelők
által vezetett megfigyelési lapot is. A Katica csoportban Bekéné Kotvics Edit és Madari
Istvánné, a Micimackó csoportban Gulyásné Szabó Gizella, Gulyásné Varga Edit és Aszódiné
Magyar Beáta figyelték meg a kisgyermekek ebédeltetését.
Utána a látottak és a tapasztaltak megbeszélése következett.
A Katica csoport kisgyermeknevelői, Barcsa Józsefné és Sztakó Csilla elmondták
tapasztalataikat az aznapi étkezésről. A csoportban hét kisgyermek volt jelen, kicsit zavarban
voltak a jelenlevő óvónőktől, csendesek voltak. Bekéné Kotvics Edit összegezte
megfigyelésüket. A gyermekek csendben, az ételre koncentrálva ebédeltek, az ételekről
elegendő információt kaptak, ülőhelyzetük megfelelő tartásban volt. A kanálfogásukra a
marokfogás a jellemző még. A gyermekek a szalvétát helyesen használták, szükség szerint
mosakodtak és azután az ágyukhoz mentek. A gyermekek étkezési kultúráját helyesnek,
mintaértékűnek találták.
A Micimackó csoport kisgyermeknevelői Mazzeó Paskálné és Szabó Andrásné elmondták,
hogy tizenegy kisgyermek volt jelen, hiányzott egy-két mozgékonyabb a csoportból, így
nyugodtabban étkeztek a gyermekek. Az óvónők tapasztalatai szerint a gyermekek
türelmesek, részben önkiszolgálóak, egymásra odafigyelők és jó étvágyúak voltak. Kanalat
többségük marokra fogta, de páran szembefordítva helyezték a szájukba. Szalvétájukat
használták, az étkezést megköszönték.
Végezetül minden jelenlevő tartalmasnak és hasznosnak találta ezt a napot. Megjegyzés volt,
hogy a bölcsődéből óvodába kerülő gyermekek sokkal önállóbbak minden területen, mint az
otthonról érkezők. A hospitálásról való feljegyzés mellékelve megtalálható.
Június 10-én Pedagógus nap: ismét közösen ünnepeltünk az óvoda dolgozóival, jól éreztük
magunkat.
Ezen kívül továbbra is részt veszünk a Laki-Lurkó szerkesztésében, rendszeresen jelentetünk
meg cikkeket, a honlapra is teszünk fel híreket, tudósításokat a velünk történtekről. Minden
kisgyermeknevelő részt vesz ebben a munkában, de ezt a tevékenységet összefogja Dósa Ivett
Viktória, teszi ezt nagy hozzáértéssel.
Kapcsolatunk a korai gondozókkal
A szakszolgálat szakembereivel partneri kapcsolatot alakítottunk ki. Foglalkozásaikra az
érintett kisgyermeknevelők megfigyelőként bemehettek, tanácsokat kaptak a korai fejlesztést
kapó kisgyermekekkel való foglalkozás, bánásmód tekintetében. Ennek eredménye lett az,
hogy jó ütemben fejlődtek az érintett kisgyermekek.
Kapcsolatunk a gyermekorvossal, védőnőkkel
A bölcsőde orvosával, Dr. Sajósi Ivánnal sikerült szorosabbá tenni a kapcsolatunkat,
szeptemberben a gyógyszeres szekrény, elsősegélynyújtó láda tartalmát néztük át, selejteztük
le, majd a hiányosságokat pótoltuk. Megbeszéltük, hogy szerdánként látogatja meg a
csoportokat, de hívásunkra eközben is jön, ha szükség van rá. Az esedékes státusz
vizsgálatokat elvégzi és a gyermekek egészségügyi törzslapján vezeti. Felmerülő kérdéseinkre
válaszol, tájékoztatást nyújt. A nevelési-gondozási évben a vállalt feladatait lelkiismeretesen
elvégezte a doktor úr. A védőnők is tettek már nálunk látogatásokat és együtt is működnek
velünk. Barcsa Józsefné a kapcsolattartó Sajósi doktorral és a védőnőkkel. Sokat tett, hogy
normalizálódjon, illetve javuljon ez a kapcsolat és továbbra is tesz, hogy még jobb legyen.
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Kapcsolatunk a Laki-Konyhával
Ebben az évben is célunk volt a Laki-Konyhával való jó kapcsolat, ezért is hívtuk meg Tóthné
Balla Mária konyhavezetőt az október 20-ai szülői értekezletre, annak érdekében, hogy a
szülők is megismerkedjenek az új ízekkel és jobban elfogadják azok beépülését gyermekeik
étrendjébe- ÉTELKÓSTOLÁSI délutánt szerveztünk november 19-ére, ami nagyon jól
sikerült. Tóthné Balla Mária ízletes, nem szokványos (falusi szemléletmód szerint) ételeket
kínált az érdeklődőknek. A szülők véleményüket elmondhatták és le is írhatták egy füzetbe,
amit erre a célra készítettünk, ezek a füzetek mindkét gyermeköltözőben megtalálhatók. A
szülők pedig bármikor beleírhatják kéréseiket, észrevételeiket, kérdéseiket. A szervezés és
lebonyolítás Barcsa Józsefné és Sztakó Csilla feladata volt. Az ételkóstolási délután bölcsőde
háziasszonya szintén Csilla volt. Lelkiismeretes, jó munkát végzett.
A szülők továbbiakban az észrevételeiket inkább szóban jelezték felénk. Mi,
kisgyermeknevelők viszont feljegyeztük megfigyelésinket az ételek milyenségével,
minőségével, mennyiségével kapcsolatban és azt is, hogy mit szeretnek, és mit nem esznek
meg egyáltalán a gyermekek.
Barcsa Józsefné szakmai vezető május 4-én ezzel kapcsolatban telefonos beszélgetést
folytatott Tóthné Balla Mária konyhavezetővel. Pozitív és negatív tapasztalatait megbeszélték
és ígéretet kaptunk lehetőségekhez mérten a változtatásokra.
Továbbképzéseink
A nevelési és gondozási év során több kisgyermeknevelő is továbbképzésen vett részt.
2016. február 23-25. Szegeden volt a Játszmák és konfliktuskezelés című tréning, amin
Horváthné Farkas Katalin és Barcsa Józsefné vettek részt.
2016. április 16, május 7, május 28, június 4. Kecskemét Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban
Kommunikáció és konfliktuskezelő tréning szülőknek, nevelőszülőknek című előadáson
vettek részt Varga Ildikó és Németné Szucsák Éva.
2016. június 11-én, Kecskeméten az Aranykapu Gyermekotthonban Dósa Ivett Viktória egy
előadáson vett részt, autizmus témában. Tájékoztatást adott a későbbiekben tervezett
előadásokról ebben a témakörben.
Hatósági ellenőrzés
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya átfogó ellenőrzést tartott a
bölcsődében.
Az ellenőrzés folyamán a következő hiányosságokat állapította meg:
- a gyermekszoba és a fürdőszoba közötti ajtók nem mély üvegezésűek,
- a kertben nincs elfolyó rendszerrel kialakított pancsoló vagy vízpermetező,
- a játszóudvar kerítése mellett nincs telepített cserjesor,
- a kerítés nem megfelelő anyagú és magasságú,
- a homokozó nem szabványszerűen kialakított,
- a bölcsőde Házirendje és Szakmai Programja hiányos,
- a bölcsőde által vezetett nyilvántartás nem felelt meg a Gyermekvédelmi törvénynek,
- a megállapodásokat módosítani szükséges,
- a IX. számú adatlap nem került vezetésre,
- a térítési díjjal kapcsolatban a szolgáltató nem szerezte be a kötelezettek írásbeli
vállalását,
- az intézményvezető a jelen- vagy távollétet nem a Tr. 2. melléklete szerint
dokumentálta.
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A fenntartónak a végzés kézhezvételét követően 4 hónapon belül a hatósági ellenőrzés során
feltárt hiányosságokat pótolnia, illetve javítania kell. A határidő legfeljebb 2 hónappal
meghosszabbítható.
A dokumentációban feltárt hiányosságokat javítottuk, illetve pótoltuk. A bölcsőde
Házirendjét, Szakmai Programját és SZMSZ-ét az intézményvezető és a kisgyermeknevelők a
hatósági elvárásoknak megfelelően módosította.
A homokozó, a vízpermetező, a növényzet kialakítása folyamatban van.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzése
Két település, Tiszaalpár és Szentkirály feladat ellátási szerződése nem volt beépítve az
SZMSZ-be és a Szakmai Programba. Ezek a hiányosságok az említett dokumentumok
módosításakor pótolva lettek.
Köszönöm minden munkatársamnak, hogy az egész év folyamán komolyan vették a rájuk
bízott feladatukat, sőt, gyakran egymásnak is segítettek. Nyugodt szívvel elmondhatom, hogy
bölcsődénkben lelkiismeretes, segítőkész, rugalmas munkatársak dolgoznak. Mivel
mindannyian szívügyüknek tekintik ezt a szép hivatást, az eredmény életvidám gyermekek,
kellemes hangulatú ünnepek, ízlésesen és az évszakoknak megfelelően díszített otthonos
csoportszobák. A bölcsőde udvara is szorgos kezeket dicsér, hisz mindig tiszta és rendezett.
Nagyon elégedett vagyok a kisgyermeknevelők és a technikai dolgozók lelkiismeretes
munkájával.
Ebben az évben is szeretném kifejezni hálámat az óvoda vezetőségének, hogy munkánkat
figyelemmel kísérték és mind szakmai, mind anyagi téren segítették.
Célom, hogy közvetlen munkatársaimmal és az óvoda vezetőségével is megmaradjon a
jelenleg is tapasztalt jó munkakapcsolat.
Lakitelek, 2016. június 17.
Barcsa Józsefné
szakmai vezető
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