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Bevezető 
 
Az Aranykapu Bölcsőde beszámolója a 2020-2021. nevelési év szakmai és működési 

tevékenységének eredményeiről szól. 

Célom volt, hogy gondozásunk, nevelési módszereink sikeresek legyenek, minden gyermek 

minden nap, a Maslow -i piramis  által megfogalmazott életszükségletek szerint ki legyenek 

elégítve. 

  

 

A piramis alapja, hogy a gyermek fiziológiás 

szükségleteit (minőségi étrend, megfelelő pihenés 

elősegítése, nagymozgás, megfelelő játék mennyiség) 

megkapja. A gyermekétkeztetés biztosítja számunkra a 

megfelelő tápanyagban gazdag élelmet, ami a kisgyermek fejlődéséhez nélkülözhetetlen. Arra 

törekszünk, hogy ha szomjas valaki akkor kapjon inni, ha éhes kapjon enni és ha fáradt akkor 

tudjon lepihenni. Biztosítjuk a tanuláshoz szükséges játékot is. A piramis második eleme a 

biztonság, a gyermek biztonságérzetét növeli, ha gondoskodó felnőttek tevékenykednek 

körülötte. Egy nyugodt kiegyensúlyozott gyermek nyitottá válik a felnőttekkel és a társaival is 

egyaránt.  Mivel integráló intézmény, fontos az elfogadás szempontjából a nyitottság. A 

bölcsődében törekszünk az állandóságra, a napirendre és a saját gondozónő rendszer 

szabályainak betartására.  

Bölcsődés gyermek nevelésének sikerességét tevékenységei mutatják oly módon, hogy  látható, 

ahogyan önállósága minden területen ütemesen fejlődik. Ilyen területek a szobatisztaság, 

öltözés, vetkőzés. Játéka változatos, felszabadult és vidám. Saját ötletei vannak, amit bátran 

meg is valósít. A sikerorientált gyermekek neveléséhez a körülöttük levő felnőttek felelőssége, 

szakmai elhivatottsága nélkülözhetetlen. 

Célunk továbbra is a szakmai értékek megőrzése, az új módszerek és tevékenységformák 

bevezetése. 

Az intézmény alapellátása 
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 Az 1997. XXXI. tv, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján az intézmény a 

családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő nevelést, gondozást 

foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyerekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, 

betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 

gondoskodni. A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a 

kisgyermeket nevelő családok állnak. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS 

ALAPPROGRAMJA a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem 

csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg. A 

bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni 

ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi. A gyermekek bölcsődénkbe 20 hetes kortól a 

3. életévük betöltését követő december 31-ig vehetők fel. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de 

testi vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését 

követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

A bölcsődénk 52 férőhelyen várja a kisgyermekeket. Az Édesanyák munkába állásával, a 

GYED Extra bevezetésével egyre többen jelentkeznek felvételre. A felvételi kérelmet   

folyamatosan nyújthatják be a szülők. A jogszabályi változásokhoz és a már kialakult 

rendszerhez alkalmazkodva zajlott a gyermekek felvétele. 

2020-2021. gondozási évben 51 gyermeket gondoztunk alapellátásban. De a napi 

megjelenésekor az átlag bölcsődében bent levő gyermekek száma 38-43 fő volt. 

Az elmúlt gondozási évben egy sajátos igényű gyermek nevelését láttuk el.  

 

Korcsoport szerinti megoszlásunk a következőképpen alakult. 2020 május 31. 

statisztikát vettem alapul: 

12-23 hó között: 4 fő 

24-35 hó között: 25 fő 

36-47 hó között: 20 fő  

 

A megüresedett helyekre évközben is felvettük a várólistás gyermeket. Elutasítani csak 

3 gyermeket kellett, de ők nem aszódi lakcímmel rendelkeztek. Fellebbezést nem nyújtottak be. 

Az intézményünk feltöltöttségét nagymértékben befolyásolja a korcsoporti gát mely azt jelenti, 

hogy ahol 24 hó alatti gyermek van, ott maximális 12 gyermek ellátása történhet. Ahol 

mindenki betöltötte a 24 havi életkort, ott maximum 14 gyerek lehet gondozni. Az SNI gyerek 

integrálása, miatt a csoportban felvehető gyermekek száma is csökken. 
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 Időszakos gyermekfelügyeletet sajnos a Covid járvány miatt nem vállaltunk. Az elmúlt 

évben nagy kihívás volt a dolgozók mentális egészségének a megőrzése. Bár nem az előző 

gondozási évre esett, de szeretném megemlíteni, hogy 2020. március 16-tól, a fenntartóval 

közös megállapodás útján, a bölcsőde május 14-ig zárva tartott. Később ügyeleti rendszer 

keretében fokozatosan tértek vissza a gyermekek az intézményünkbe. Kezdetben a szülők 

félelme, a médiából érkező hírek miatt kialakult bizonytalanság a létszám csökkenésével járt. 

 A zsilip rendszer bevezetésével még inkább csökkent a személyes kapcsolat a 

szülőkkel, ezzel viszont elértük azt, hogy az intézményünkben nagyszámú fertőzöttség nem 

mutatkozott. A mai napig zsilip rendszerrel vesszük be a gyermekeket reggel és adjuk haza 

délután.  

  Az átoltottság miatt és a fertőtlenítés szabályai betartása mellett a dolgozók csak részben 

kapták el a covid járványt. A bölcsőde működését nem veszélyeztette. 

Itt is szeretném megköszönni az önkormányzat segítségét a védekezéssel kapcsolatban. 

A fali kézfertőtlenítők gyors felszerelését, illetve a belevaló fertőtlenítő oldat beszerzését. 

 

 Az intézmény nyitvatartási ideje 
 

 A bölcsőde a törvény által biztosított ünnepnapokon zárva tart. A nyári és téli leállásokat a 

szülők igényeihez igazodva a fenntartó állapítja meg. 2020 nyarán nem zártunk be a tavaszi, 

Covid okozta leállás miatt, de 2021 nyarán három hétig volt bezárva az intézmény. Ez idő alatt 

a csoportok szobáit és az aulát festették ki. 

A téli leállás az ünnepnapokra és a két ünnep közötti időszakra terjed ki.  

Naponta reggel 6 órától 17 óráig fogadjuk a gyermekeket. 

 

A személyi feltételek alakulása 
 

A bölcsődében dolgozó munkatársak száma az engedélyezett keretszámot tükrözi. 

Összlétszámunk 11fő.  

A bölcsődevezető napi 8 órában látja el a vezetői feladatokat.  Feladata: munkavédelem, 

tűzvédelem, törvények naprakész ismerete, a szakmai belső ellenőrzés, hivatalos 

dokumentáció, folyamatos vezetése.  

A kisgyermeknevelők szakképzettségi mutatója szerint mindenki szakképzett.  

Jelenleg 3 fő diplomás kisgyermeknevelő, illetve 1 fő kisgyermeknevelő az Eszterházy Károly 

Egyetem első éves hallgatója. A gyermekek nevelését gondozását csoportonként 2-2 
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kisgyermeknevelő látja el. Napi 7 órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban 

dolgoznak, lépcsőzetes munkakezdéssel. A társ kisgyermeknevelő hiányzása esetén nyújtott 

műszakban, vagy egyedül látják el a csoport gyermekeinek gondozását-nevelését. A jogszabályi 

változás lehetővé tette, hogy helyettesítési pótlékot tudnak felvenni a kisgyermeknevelők.  Az 

éves szabadsága 21 napból és 25 pótszabadságból áll 

Bölcsődénk gyermekorvosa csoportonként havi 4 órában látja el feladatát, megbízási 

jogviszonyban. A jogszabály nem kötelezi a bölcsődét a gyermekorvosi tevékenység 

biztosítására, de az önkormányzat ezt a lehetőséget mégis lehetővé teszi számunkra, minket 

pedig megnyugtat az a tudat, hogy a doktornőre mindig lehet számítani.  A bölcsődei felvételt 

követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát és negyedévenkénti vizsgálatokat. Ezen kívül 

a szülők és a kisgyermeknevelők bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá kérdéseikkel, 

észrevételeikkel.  

2021-ben sikerült a bölcsődei dajka tanfolyam kettő dolgozónak, így ők is már 

oklevéllel rendelkeznek 

Az intézményben dolgozó kisgyermeknevelők és technikai dolgozók tudatosan és 

szakszerűen látják el a munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a gyermekek 

tiszteletben tartása jellemző. 

 

 A bölcsőde gazdálkodása 
 

Az Aranykapu Bölcsőde fenntartója Aszód Város Önkormányzata. Az éves 

költségvetési tervezetünket az Önkormányzat képviselő-testülete költségvetési rendeletben 

határozza meg. 

A pénzügyi osztállyal az előző évekhez hasonlóan jól tudtunk együttműködni. Közösen 

törekszünk a kiadások minimalizálására. 

Az éves költségvetés fedezésére állami normatíva igényelhető, ám ez csak részben 

fedezi a működési költségeket. Az állami normatíva összege csak 494.100 Ft /év 

gyermekenként.  

A pandémia miatt többféleképpen kellett a normatívát számolni, az aktuális 

kormányrendeletek alapján. Az elszámolás idén kicsit kedvezőbb, mivel a január 31. nappal 

beíratott gyermekek számát veszi alapul. Így 44 főre kapunk normatívát. TAJ alapú 

nyilvántartást intézményünk napra készen vezeti. 
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Bölcsőde térítési díja 
 

A közétkeztetés szabályait a gyermekvédelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény a 

328/2011. (XII.29.) kormányrendelet, valamint a 8/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 

szabályozza.  

A kormányrendelet szerint a bölcsődei étkezési térítési díj ingyenessé válik, ha az egy 

főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegét.  

2020-ban:139 185 Ft 

2021-ben: 144 717 Ft 

 A szülő önbevallás útján nyilatkozik a család jövedelméről. Ezen kívül  ingyenesen étkezhetnek 

a nagycsaládosok szülők gyermekei, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők  

illetve a sajátos igényű, és tartósan beteg gyermeket nevelő.  

Étkezési díj jelenleg 420 ft/nap mely tartalmazza a reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát.  

A 6/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet szabályozza a gondozási díjat a bölcsőde ellátásáról. 

A szülőnek jövedelemigazolást kell benyújtania az intézmény felé. A megállapított 

jövedelemtől függ a napi gondozási díj.  

Gondozási díj sávok: 

39.900 -57.000               ingyenes  

57.001-88.000                250 Ft/nap 5250 Ft 

88.001-118.000              375 Ft/nap 7875 Ft  

118.001 felett                 500 Ft/nap 10500 Ft 

Ha a szülő nem nyújt be nettó jövedelmű munkáltatói igazolást akkor a díj 650 Ft/nap. 

 

A bölcsődei nevelés, gondozás  
 
Feladataink ellátása a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek figyelembevételével történik. 

Ezek folyamatos változásait követjük, és ezek betartására törekedünk. 

Alapelvek: 

A család rendszerszemléletű megközelítése 
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 interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet 
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kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a 

szakember hozzájárulhat a család életminőségének javításához. 

 

 A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori- és egyéni 

sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve 

segíti a gyermek fejlődését. 

 

A családi nevelés elsődleges tisztelete 

A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény, szolgáltató a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva 

és azokat erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében. Mindezek értelmében fontos a szülők 

számára lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló 

bekapcsolódást a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató életébe. 

 

A kisgyermeki személyiség tiszteletének elve 

A gyermekek ellátása kapcsán tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, alapvető 

szabadságjogokat. A nevelés-gondozás során a személyes- és kognitív kompetenciák fejlődését 

segítjük, a gyermeket megillető különleges védelem biztosításával 

 

A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A 

feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő 

önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből adódóan a 

kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai 

kompetenciái fejlesztéséért. 

 

A biztonság és a stabilitás megteremtése 

Mind a személyi, mind a tárgyi környezet állandósága, a gyermek személyi- és tárgyi 

környezetének állandósága, saját kisgyermeknevelő rendszer, felmenőrendszer, csoport- és 

helyállandósága növeli az érzelmi biztonságot. 
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A fokozatosság megvalósítás elve 

A gyermek alkalmazkodóképességének fokozatos terhelése segíti a változások 

elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. 

 

Egyéni bánásmód érvényesítése 

A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, 

hiteles nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek 

spontán érésének, egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, 

kompetenciáját, nemzetiségi/etnikai, kulturális és vallási hovatartozását. A fejlődés ütemét 

mindig magához a gyermekhez viszonyítva kell megítélni. Minden új fejlődési állomásnak 

kiindulópontja maga a gyermek. Ezért fontos, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, 

szolgáltatóhoz járó kisgyermekek mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben 

részesüljön érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodásban és támogatásban 

 

Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának 

bensőséges, intim helyzetei. 

A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak 

elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a 

nevelés helyzetei, lehetőségei nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás 

szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit. 

A professzionális gondozás, hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a 

nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere. 

 

A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz 

elegendő idő biztosítása, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az 

igényekhez igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák 

az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. 

 

Szakmai ellenőrzések  
 

Intézményünket 2020. szeptember 30-án ellenőrizte a Magyar Bölcsődék Egyesületének 
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Módszertani szervezete. A szakmai ellenőrzés során nagyobb hibát nem tapasztaltak, 

elmarasztalást nem kaptunk. 

2020. július 7-én, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya által megtörtént 

intézményünk éves munkarendben meghatározott dokumentációjának helyszíni ellenőrzése. A 

végzést októberben kaptuk meg. 

 

Képzések, továbbképzések  
 

2018. július 1-én lépett hatályba a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása. A 

legnagyobb változás, hogy a korábban 6 éves továbbképzési ciklus 4 évre módosult, tehát ennyi 

idejük van megszerezni a továbbképzési pontokat a kollégáknak. Ez felsőfokú végzettség esetén 

80, szakképesítés esetén 60 pontot jelent. 

A továbbképzések fajtái: 

• „kötelező továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely a teljes ágazat 

tekintetében szükséges, lényeges alapkompetenciák megszerzésére irányul; 

• munkakörhöz kötött továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az adott 

munkakörhöz, illetve az adott munkakör esetében érintett ellátotti csoportokhoz 

kapcsolódó speciális, módszerspecifikus ismeretek megszerzésére irányul; 

• választható továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az egyéni érdeklődés 

figyelembevételével az önismeret, az egyéni kompetenciák vagy egyéb speciális 

ismeretek megszerzését célozza.” /idézet a jogszabály 1. §-ból/ 

  

Hallgatóképzés  
 

Intézményben folyamatosan fogadunk tanulókat, akik szociális, egészségügyi, és 

közoktatási területen folytatnak tanulmányokat. A tanulók együttműködőek, szívesen tanulnak 

bölcsődénk dolgozóitól. 

A bölcsődei élet megszervezése, kapcsolattartás 
 
A gondozási évben a nyílt napunk is elmaradt sajnos. 

  Kapcsolattartás a szülőkkel: a bölcsőde az otthoni ellátást egészíti ki, szorosan 

együttműködve a szülőkkel. Az együttműködés partneri viszonyt feltételez, mely nem túl 
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bizalmas, de őszinteségen alapszik.  

Szülői értekezleteken az új szülőket részletesen tájékoztatjuk a bölcsődében folyó 

munkáról, a  bölcsődei nevelés, a beszoktatás, a kisgyermek és a kisgyermeknevelő között 

alakuló érzelmi  kapcsolatok megteremtéséről, az új környezet, napirend elfogadásáról, a 

közöségbe való beilleszkedéséről. 

 

Érdekképviseleti fórum  
 
 Az ellátottak ügyében jogi panasz nem érkezett az év folyamán.   

 

Ünnepek, rendezvények közös programok megvalósítása 
 

Sajnos ebben a pandémiás időszakban nagyobb családi eseményekről nem tudok 

beszámolni. A bölcsődén belül azonban izgalmas programokkal kedveskedtünk a 

gyermekeknek. Az ünnepek előkészítését és lebonyolítását elsősorban a kisgyermeknevelők 

végezték él.  Mikulás, karácsony, farsang, madarak és fák napja, anyák és apák napja, 

gyermeknap, palacsintás nap, születésnap. 

 

Mikulás érkezését nagy izgalommal várták a gyerekek. A Mikulás érkezése előtt 

ismerkedtek a Mikulással, mesekönyvet nézegettek és énekeltek a Mikulásról.  

Az aulában közös énekléssel fogadtuk, majd megvendégeltük a Mikulást egy kis meleg tejjel. 

A gyermekek az ajándékcsomagot nagy örömmel fogadták. 

 

Az Adventre hangolódva gyertyát gyújtottunk közösen és fenyőfát állítottunk a 

gyermekeknek.  Számunkra is élmény volt a karácsonyfa látványa a dolgos hétköznapok után. 

Az utolsó héten a csoportok egyenként örülhettek a sok ajándéknak, játéknak és mesekönyvnek.  

 

Föld napja alkalmából a gyermekekkel közösen paprika és paradicsom palántát 

ültettünk. Egész évben gondozták és locsolták a gyermekek a kis növényeket. A terméseket 

közösen szedték le és fogyasztották el. 

 

Farsangi mulattságunkon szinte minden kisgyermek beöltözött jelmezbe. A zenés 

vidámságon a kisgyermeknevelők is jelmezbe bújtak.  

Farsangi dalokkal, mondókákkal ismertettük meg a gyerekeket (Itt a farsang áll a bál, Járjunk  
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táncot stb.), feldíszítettük a csoportszobákat mókás képekkel, szalagokkal, lampionokkal,  

álarcokkal. 

 

Májusfát állítottunk 

A gyermekek krepp papírból szalagot, készítettek melyet a barkafűzre akasztottak fel.  

 

Anyák napja  

Az év egyik legszebb ünnepe, hiszen az édesanyákat, életünk egyik legfontosabb 

szereplőjét ünnepeljük. Az anyák napi ünnepségre már hetekkel korábban készülődtünk.  

Ajándékokat készítettünk közösen a gyerekekkel, sajnos az édesanyák vendégül látása 

elmaradt. 

 

Gyereknap  

Szülői felajánlásból egy anyuka póni lovat hozott be a bölcsőde udvarába.  A gyerekek 

kefélhették a sövényét, répával etethették meg, a bátrabbak ráülhettek és tehettek egy sétakört. 

A kisgyermeknevelők közben izgalmas programokkal kedveskedtek mint például arcfestés, 

lufihajtogatás. 

Idén először kezdeményeztünk egy bölcsődei programot a Palacsintás napot. A 

bölcsődei dajkák majd 100 palacsintát sütöttek a gyerekeknek, amit a két egység közösen 

fogyasztott el. A vidám délelőttön még táncra is fakadtak a gyerekek. Ezt a későbbiekben is 

szeretnénk megvalósítani. 

 

Babazsúr 

A múlt évi babazsúrunk megrendezése csoporton belül történt. Nem mertük bevállalni 

a tömeges rendezvényt. Egy meghitt délutánt rendeztünk, ahol a gyermekek egy kis műsort 

adtak elő, megvendégeltük a szülőket és gyermeküket. Átadásra kerültek az egész évi 

gyermekmunkák is.  

 

Tökfaragás 

Kisgyermeknevelők töklámpást faragtak, a gyerekekkel és együtt elhelyezték az 

udvaron. Minden reggel és este mécsest gyújtottak benne. 

 

Születésnapok 

Egy évben egyszer minden kisgyermekre rákerül a sor, amikor csak őt ünnepeljük, ő a  
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legfontosabb. Erre az alkalomra apró süteményt hoznak a gyermekek szülei mellyel 

megkínálhatja társait. Születésnapi énekkel (Boldog születésnapot, Ég a gyertya ég), apró 

játékkal kedveskedünk az ünnepeltnek. 

 

Húsvét 

Barka ág és tojás festéssel hangolódtunk az ünnepre. A tojásfát is állítottunk. 
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Kérem a tisztelt Képviselő Testületet a 2020-2021 gondozási nevelési évre készített 

beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

                                                                     Tisztelettel  : Berényiné Baranyi Márta 

 

 

 

Aszód 2021.10.06. 
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Képek a bölcsődei életből 
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