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Az intézményi beszámolót készítette:  

                               Berényiné Baranyi Márta intézményvezető 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az Aranykapu Bölcsőde intézményi beszámolójáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. II. félévi munkatervében tervezte 
megtárgyalni az Aranykapu Bölcsőde intézményi beszámolójáról szóló napirendet.   
 
Az Aranykapu Bölcsőde intézményi beszámolóját, 2021. október 07. napján, az 
intézményvezető, személyesen adta át az Aszódi Polgármesteri Hivatalban. 
 
Az Aranykapu Bölcsőde vezetője, a fenntartó, azaz Aszód Város Önkormányzata számára az 
intézményről szóló beszámolójában összefüggően, átláthatóan bemutatta a bölcsőde 
működésével kapcsolatos legfontosabb adatokat, melyek részletesen a mellékletként csatolt 
dokumentumban olvashatók.  
 
A beszámolóba beemelésre kerültek az alábbiak, témakörökre lebontva: 
 
A gyermekekkel és a foglalkoztatottakkal kapcsolatos adatok: 

- a gyermekek számával kapcsolatos létszámadatok alakulása, 
- a gyermekek korcsoportok szerinti megoszlása, 
- a felvételi adatok alakulása, 
- a kisgyermeknevelők, dajkák létszámának alakulása, 
- az intézmény működése veszélyhelyzetben, a gyermekek és a dolgozók biztonságát szolgáló 

vezetői intézkedések. 
 
A bölcsődei nevelőmunkával kapcsolatos tevékenység elemzése, a nevelési-gondozási év 
kiemelt feladatainak megvalósulása: 

- a gyermekek számára biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes környezet biztosítása, 
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- hogyan biztosítja a bölcsőde a gyermekek nyitottságára, érdeklődésére és életkori 
sajátosságaira alapozva a gyermekek értelmi fejlesztését és nevelését, 

- milyen változatos tevékenységi formákkal biztosítják a gyermekek számára a motiváló, 
fejlesztő tevékenységeket, 

- az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása.   
 
Gazdálkodási feladatokra is kitért a beszámoló: 

- különös tekintettel a normatívára, 
- bölcsődei térítési díjra. 

 
Az intézményi beszámoló egymást követő részeinek tagolása az alábbi:  

1. Bevezető 
2. Az intézmény alapellátása 
3. Az intézmény nyitvatartása 
4. Személyi feltételek alakulása 
5. A bölcsőde gazdálkodása 
6. A bölcsőde térítési díja 
7. A bölcsődei nevelés, gondozás 
8. Egyéni mérések 
9. A család rendszerszemléletű megközelítése 
10. A kora gyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 
11. A családi nevelés elsődleges tisztelete 
12. A kisgyermeki személyiség tiszteletének elve 
13. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 
14. A biztonság és a stabilitás megteremtése 
15. A fokozatosság megvalósításának elve 
16. Egyéni bánásmód érvényesítése  
17. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége  
18. A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása  
19. Szakmai ellenőrzések  
20. Képzések, továbbképzések  
21. Hallgatóképzés  
22. A bölcsődei élet megszervezése, kapcsolattartás 
23. Érdekképviseleti fórum 
24. Ünnepek, rendezvények közös programok megvalósítása 
25. Képek a bölcsődei életből 

 

Melléklet: intézményi beszámoló 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének       /2021. (X. 20.) határozata 
az Aranykapu Bölcsőde intézményi beszámolójáról 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a mellékletként csatolt – Aranykapu 
Bölcsőde intézményi beszámolóját elfogadja és megköszöni a végzett munkát. 

 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  
Határidő: 2021. október 31. az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetőjének értesítésére  
 

Aszód, 2021. október 08. 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
         polgármester  
 
Látta:  
 
 

Dr. Lukács Adrienn 
          jegyző   

 

 

 

 

 


