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Semmelweis Bölcsőde                                           
 

               

             
 
 

Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde 
 

 
 
 

  „A bölcsődei munka legfőbb forrása a szeretet, amely a legfőbb értéke az 

embernek.” 
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A Semmelweis Bölcsőde intézményeinek 
2022. évi beszámolója 

 
 

A bölcsőde feladata 
 
Az intézmény az alapellátást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. §, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM 

a rendelete 35-36§ alapján látja el.  

Városunkban a gyermekek napközbeni ellátását a 20 hetes kortól - 3 éves korú 

gyermek számára biztosította a Semmelweis Bölcsőde, és a Semmelweis Bölcsőde 

Telephelye – Tipegők Bölcsőde – 2022. január 01. – 2022. december 31.-ig, a két 

intézményben 153 gyermek nevelését-gondozását láttuk el. 

Célunk, hogy gondozásunk, nevelési módszereink sikeresek legyenek, hogy minden 

gyermek, minden nap, a Maslow-i – piramis által megfogalmazott életszükségleteket 

megkapja. 

 

 
 

A piramis minden egyes szintjét meg kell valósítania, és át kell élnie nap, mint nap 

minden kisgyermeknek. A piramis alapja, hogy a gyermek fiziológiai szükségletei 

minden nap kielégítésre kerüljenek. Ha szomjas valaki, azonnal kapjon inni, ha éhes 

kapjon enni, ha fáradt, legyen módja lepihenni. 

 

A gyermek biztonságérzetét növeli, ha közérzete jó, szerető, gondoskodó felnőttek 

tevékenykednek körülötte. Elfogadja az új dolgokat, szívesen jár közösségbe, derűs, 

nyugodt. A biztonság érzete a kapcsolatokban is jól mérhető. Egy nyugodt, 

kiegyensúlyozott gyermek nyitott a felnőttekkel és társaival egyaránt. Nem 

magányos, társkapcsolatai jól meghatározhatók. 
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A gyermek sikerességét tevékenységei mutatják. Önállósága ütemesen fejlődik. 

Játéka változatos, felszabadult, vidám. Saját ötletei vannak, amiket bátran próbál 

kivitelezni. A sikerorientált gyermekek neveléséhez a körülöttük levő felnőttek 

felelőssége, szakmai elhivatottsága nélkülözhetetlen. 

 Célunk, feladatunk a szakmai értékek megőrzése és továbbadása, a kialakult jó 

gyakorlatok megerősítése, az új módszerek és tevékenységformák bevezetése, a 

kisgyermeknevelők és a szülők szemléletének formálása. 

 
          

 Engedélyezett férőhely szám bölcsődénkben 
 
A gyermekek napközbeni ellátását a Semmelweis Bölcsőde 68 férőhelyen biztosítja.  
 

 
A gyermekek napközbeni ellátását a Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők 
Bölcsőde 56 férőhelyen biztosítja.  
 

00

56

0

Semmelweis Bölcsőde

 
A felvételi rendszer 

A gyermekfelvételek ebben az évben is a bölcsőde vezetősége által, irányított és 
bonyolított rendszerben zajlott. A jogszabályi változásokhoz és a gyakorlathoz 
alkalmazkodva zajlott a gyermekek felvétele.  

Lehetővé tettük, hogy a gyermekfelügyeletet 1-1,5 éves kortól igénybe lehessen 
venni, de csak maximum 1 fő a felvett 6-7 gyermekből. Gyermekfelügyeletet csak a 
Semmelweis Bölcsődében van lehetőségünk biztosítani a családok számára. 
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A felvételi elbíráláskor ismét előnyben részesítettük azokat a gyermekeket, akik a 
gyermekvédelmi törtvényben meghatározott kitételeknek megfeleltek, illetve 
igyekeztünk figyelembe venni, hogy több mint egy éve várólistán szerepelnek.        
Az elutasított szülők fellebbezéseiket a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez 
nyújthatták be. Ebben az évben 10 fellebbezés történt. Ezek a gyermekek közül az 
időközben visszamondott férőhelyekre 8 főt tudtuk volna elhelyezni, de a 10 
fellebbezésből csak 5 család fogadta el a később nyújtott férőhelyet. 

Az értesítéseket a szülők személyesen vehették át. A két intézménybe felvett 
gyermekek értesítőjét a szülők, a Semmelweis Bölcsőde irodájában vehették 2022. 
június 15.-17. között, majd a felvett gyermekek szüleinek a Semmelweis Bölcsődében 
június 30.-án, és július 06.-án 16 órakor tartottunk értekezletet, s a Tipegők 
Bölcsődében július 04.-én 16 órakor tartottunk értekezletet, ahol megtudhatták ki, 
melyik csoportba nyert felvételt, s várhatóan mikor kezdheti meg a beszoktatást. 
                 
Mindkét intézményben, csoportokra bontott létszámmal tartottuk az értekezleteket. 
Törekedtünk a minél kisebb létszámokra, illetve a Tipegők Bölcsődében a teraszon 
tartottuk meg. 

Továbbra is a tapasztalatunk az volt, hogy az évközben kimaradó gyermekek helyére 
a várólistából kerestük meg a családokat, de sajnos nem mindig sikerült azonnal 
betölteni a férőhelyet.  A szülők különböző indokokkal mondták vissza az igényüket, 
vagy már alternatív módon megoldották gyermekük nappali ellátását: pl. nem ment 
vissza dolgozni az anya, elköltöztek, kistestvér született, nem aktuális, alapítványi 
intézményben helyezték el a gyermeket, stb.  

Városunkban alapellátásra jelentkezettek adatai: 2022. júniusában 

  

Férőhely 

Felvehető 
gyermekek 
száma (fő) 

Jelentkezett 
gyermekek 
szám (fő) 

Felvett 
gyermekek 
száma (fő) 

Üres 
férőhelyek 

Várólistára 
kerülő 

gyerekek 
száma (fő) 

Elköltözött, 
vagy más 

okból nem 
kéri a 

bölcsődei 
ellátást 

 

Semmelweis 
Bölcsőde, és 
Telephelye    
2022. június 

 

68+56= 
124 

 

34+36=  
70 

 

62+70= 
132 

 

34+36=  
70 

 

0 

 

22+33=     
55 

 

3+4=  7 

 

Semmelweis 
Bölcsőde, és 
Telephelye    
2021. június 

 

68+56= 
124 

 

50+33=  
83 

 

71+60= 
131 

 

50+33=  
83 

 

0 

 

18+20=     
38 

 

3+7=  10 

 

Semmelweis 
Bölcsőde, és 
Telephelye    
2020. június 

 

68+56= 
124 

 

42+32=  
74 

 

72+79= 
151 

 

42+32=  
74 

 

0 

 

27+40=     
67 

 

3+7=  10 
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Az elutasítottak aránya az előző nevelési évhez képest újra növekedett, s az elmúlt 
évben a folyamatos felvételi kérelmek kitöltési lehetősége év végére (júniustól 
decemberig) ismét bizonyította, hogy sokan igényelnék még a bölcsődei ellátást, s 
évvégére tovább nőtt a várólista száma. Mind a jelentkezők száma, mind a 
várólistára kerülő gyermekek száma továbbra is, az elmúlt évekhez hasonlóan sok 
volt, egyre több a jelentkező, s egyre jellemzőbb a folyamatos év közbeni igény. 
Ennek fő oka továbbra is valószínűleg az, hogy Vecsésen egyre több társasházi lakás 
épül, s egyre több kisgyermekes család költözik ki Vecsésre. 
A felvehető gyermekek száma viszont hullámzó, a 2022-es évben kevesebb gyermek 
ment át óvodába, s így kevesebb gyermeket is tudtunk felvenni, mint az előző 
években. Egyre jellemzőbb, hogy kevesebb gyermeket tud átvenni az óvoda, mert 
egyre több óvodaköteles gyermekük van, s így az őszi gyermekeket már nem tudják 
átvenni a harmadik év betöltése előtt, s jellemzően inkább csak a következő nevelési 
évtől tudják biztosítani számukra az óvodát. 

Az új intézmény, Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde, 
megnyitásával reméltük, hogy csökkenhet a várólista létszáma, de az elmúlt években 
ez még nem következett be. A fentebb említett okok miatt, sőt a folyamatos 
jelentkezők jelzik, hogy továbbra is a 2 bölcsőde is kevés lehet Vecsés lakosságának, s 
már nagyon várják, hogy a harmadik intézmény is tudjon fogadni majd 
gyermekeket, amivel remélhetőleg látványosan csökkenhet a várólista.  

 

Bölcsődei kihasználtság, és feltöltöttség az elmúlt években  

 
 

 
 
Kihasználtság 
 

Az utóbbi két évet összehasonlítva a 2022. évben kihasználtságunk csak 0.2 %-kal 
csökkent az előző évhez képest. Viszont még mindig érezhetőek a pandémia alatt 
kialakult korlátozásoknak a hatása, s még mindig, 9,7%-kal kevesebb a 
kihasználtságunk, mint 2019-ben. 

A pandémia óta, eleinte a bölcsőde ügyeleti szinten a bölcsődei ellátási igényeket a 
szülők, majd a fokozatos enyhítések miatt a bölcsődei kihasználtságunk, a szülői 

Év Bölcsődei 
férőhely száma 

(fő) 

Bölcsőde 
feltöltöttsége % 

Bölcsőde 
kihasználtsága % 

2019. 124 75,6 52,4 

2020. 124 80,2 41,1 

2021. 124 73,01 42,9 

2022. 124 69,5 42,7 
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igények a bölcsődei teljes ellátására növekedtek, de még mindig sok ingadózás 
tapasztalható a kihasználtságban, a home office dolgozó szülőknél a sokszori otthon 
tarás, vagy az óvodás testvér betegsége miatti otthontartás is befolyásolta az elmúlt 
évben a bölcsődei kihasználtságot. 
Továbbiakban befolyásolja a kihasználtság ingadózását a nevelési év közben 
kimaradó, bölcsődei elhelyezést visszamondó gyermekek száma, ami átmeneti 
üresedést eredményezett az adott férőhely számban. Nehezítette a feltöltést, mivel a 
várólistán a korcsoportnak megfelelően beilleszthető gyermek nem volt, illetve már a 
szülő megoldotta a gyermeke elhelyezését. 
Ezen kívül a statisztikai nyilvántartásunkba az alapellátás létszámába, a 
gyermekfelügyelet nem számítható be. 
 
 
Feltöltöttség 
 
Az előző évhez képest a feltöltöttség 3,51%-os csökkenést mutat, a kihasználtság 
viszont csak 0,2 %-al csökkent. 
A kihasználtság kismértékű csökkenését befolyásolja, hogy minden gondozási 
nevelési év szeptemberétől a bölcsődéket a gyermekek érdekében csak fokozatosan 
lehet feltölteni, illetve a már fentebb említett ok miatt, vagyis a pandémiás időszak 
utóhatása sokban befolyásolta még a feltöltöttségünk és kihasználtságunk adatait. 

A feltöltöttséget nagymértékben befolyásolhatja a korcsoporti gát, mely azt jelenti, 
hogy ahol 2 év alatti gyermek van a csoportban ott maximum 12 gyermek ellátása 
történhet, ahol mindenki 2 év feletti ott maximum 14 gyerek lehet a Tipegők 
Bölcsődében, de a Semmelweis Bölcsődében ez a létszám maximum 13 fő lehet a 
négyzetméter miatt. Így a csoportlétszámot is figyelembe kell venni, hiába van üres 
férőhely az intézményben. 

Ezen felül a sérült gyermekek integrációja is létszámcsökkentő tényező a feltöltöttség 
esetén, mivel statisztikai nyilvántartásban egy SNI gyermek szakmailag kettő 
gyermeknek számít, de statisztikában viszont egy főnek. Mind emellett törvény 
szabályozza az integrált csoport létszámát. (1 sérült gyermek esetén 10 fő, 2 sérült 
gyermek esetén 8 fő lehet a maximális csoport létszám), s sajnos az a tapasztalat, 
hogy egyre több a különböző problémákkal küzdő gyermek. 
 
A 2022-es évben összesen 4 SNI gyermek ellátását láttuk el, a Tipegők Bölcsődében 
nem volt SNI gyermek, viszont a Semmelweis Bölcsődében 4 fő SNI gyermek 
bölcsődei ellátása volt, akiknek a fejlesztésüket a szülőmagán úton próbálták ellátni, 
illetve 2022. októberétől decemberéig megbízási szerződéssel gyógypedagógus 
segítette a kisgyermeknevelők munkáját, s a gyermekek fejlesztését. Sajnos a 
tapasztalatunk az, hogy hiába kérünk utazó gyógypedagógust, az Üllői 
Szakszolgálatnak kevés az ember ahhoz, hogy a bölcsődében is megkapják a 
gyermekek a fejlesztést. Viszont a fentebb említett gyógypedagógussal is csak 
átmeneti szerződést tudtunk kötni, mivel tovább ő sem akarta vállalni ilyen 
formában a segítségnyújtást. Továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség 
lenne egy saját gyógypedagógus, aki a bölcsődei kereteken belül is el látná a 
fejlesztést, illetve a kollegáknak adna tanácsokat a felmerülő kérdésekben, s a korai 
fejlődés lemaradás szűrésében is segítene.  
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A két intézmény bontott feltöltöttsége, kihasználtsága: 
 
A Semmelweis Bölcsőde feltöltöttsége, kihasználtsága az elmúlt években: 

 
 
A Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde feltöltöttsége, kihasználtsága az 
elmúlt években: 
 

 
 

 

Szociális és normatív támogatás bölcsődénkben: 
 

Bölcsőde térítési díja 

A bölcsődei ellátásért a gyermek törvényes képviselőjének térítési-, étkezési-, 
gondozási díjat kell fizetnie. A díj mértékét a fenntartó Képviselő-testület 
önkormányzati rendelete szabályozza. Városunkban a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint helyi szociálpolitikai 
kerekasztalról szóló 15/2022.(VII.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza a térítési 
díjak mértékét, mely 2022.09.01.-el lépett hatályba.     
                                                                                                        

Év Bölcsődei 
férőhely száma 

(fő) 

Bölcsőde 
feltöltöttsége % 

Bölcsőde 
kihasználtsága % 

2019.  68 82,2 58,1 

2020.  68 81,7 42,1 

2021. 68 74,04 42,7 

2022. 68 68,6 40,8 

Év Bölcsődei 
férőhely száma 

(fő) 

Bölcsőde 
feltöltöttsége % 

Bölcsőde 
kihasználtsága % 

2019.  56 59,8 38,7 

2020. 56 78,3 39,9 

2021. 56 71,75 43,07 

2022. 56 70,5 45,2 
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A bölcsődei ellátás térítésmentes, (mentesülnek az étkezési-, gondozási díj fizetése 
alól): 

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő 
családok számára 

                   -  A 3 vagy több gyermeket nevelő családok számára 

                   -  A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára 

A bölcsődei étkezési díj megfizetése alól mentesülnek: 

 - Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. 

 

A térítésmentes étkezésben részesülők számának alakulása az elmúlt években: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Év Gyermekek száma 

 /éves átlag/ 

Teljesített napok 

 száma  

2019-es 
évben a 2 
intézmény 
összesített 
adata 

 

57,1 

 

7703 

2020-as 
évben a 2 
intézmény 
összesített 
adata 

 

97 

 

12495 

2021-es 
évben a 2 
intézmény 
összesített 
adata 

 

60 

 

8369 

2022-es 
évben a 2 
intézmény 
összesített 
adata 

 

61 

 

8438 
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A Semmelweis Bölcsőde térítésmentes étkezésben részesülők számának alakulása 
az elmúlt 4 évben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde térítésmentes étkezésben 
részesülők számának alakulása az elmúlt 4 évben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAJ alapú KENYSZI nyilvántartás 
 

Intézményünk a napi ellátotti regisztrációs kötelezettségének maximálisan eleget tett. 
 
 

Alapellátás 
  
Feladataink ellátásához továbbra is figyelembe vettük a bölcsődék számára 
kötelezően előírt szakmai anyagok, módszertani levelek előírásait és törekszünk ezek 
pontosabb betartására és a minőségi munka fejlesztésére. Szakmai munkánk alapja a 
„Bölcsődei Nevelés - Gondozás Szakmai Szabályai” című módszertani levélben 
megfogalmazottak.  
 
Feladatainkat a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek figyelembe vételével 
történtek. Ezek folyamatos változásait követtük, és ezek betartására törekedtünk. 

Év Gyermekek száma 

 /éves átlag/ 

Teljesített napok 

 száma  

2019 40 6326 

2020 70 9074 

2021 45 4966 

2022 45 4988 

Év Gyermekek száma 

 /éves átlag/ 

Teljesített napok 

 száma  

2019 17,1 1377 

2020 27 3421 

2021 15 3403 

2022 16 3450 



 11 

 
A család rendszerszemléletű megközelítése 

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben 
elsődleges szempont a család működésének megismerése, megértése. 

A kora gyermekkori intervenciós szemlélet befogadása  

A kora gyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely 
a kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. 

A családi nevelés elsődleges tisztelete  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a családi nevelés értékeit, 
hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és azokat erősítve vesz részt a 
gyermekek nevelésében. 

A kisgyermeki személyiség tisztelete  

A kisgyermek egyéni szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges 
védelem, bánásmód illeti meg. 

A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe  

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

A biztonság és a stabilitás megteremtése  

A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága („saját 
kisgyermeknevelő”-rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az 
érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához 

Fokozatosság megvalósítása  

A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás 
esetén érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos 
hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, 
helyzetek megismerését, a szokások kialakulását.  

Egyéni bánásmód érvényesítése  

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.  
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Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége  

A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak 
elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. 

A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása  

A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, 
ezért támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben.  
 
 
 

Ünnepek, rendezvények, közös programok megvalósítása  
 
Az ünnepeket az előző évekhez képest hasonlóan terveztük, s a megvalósulásokban 
is igyekeztünk a pandémia előtti időkben tartottakhoz visszatérni.  A 2022-es évben 
is vezettünk be új programokat, illetve továbbfejlesztettük a régieket, s a 
következőkben is tovább szeretnénk fejleszteni a családokkal kapcsolatos 
programjainkat. 
  
A Semmelweis Bölcsőde, és a telephelye Tipegők Bölcsőde a bölcsődei Pihe-Puha 
Bölcső a Vecsési Gyermekeknek Alapítványától kapott sok támogatást a 
rendezvényeire.  
 

Az ünnepek előkészítését és lebonyolítását, elsősorban a kisgyermeknevelők 
végezték, s a gyermekeikkel együtt vidám programokat terveztek nekik. Tökfaragás, 
Mikulás, Mézeskalácssütés, karácsony, Mindenki karácsonya, farsang, Víz 
világnapja, Föld napja, húsvét, könyvhét, anyák napja, Madarak és fák napja, 
gyermeknap, apák napja, óvodai látogatások, búcsúztató.   
Rendezvényeink elősegítették a bölcsőde és a szülők mélyebb, és közvetlenebb 
partneri kapcsolatát.  

 

Bölcsődéinkben a rendezvények során is igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a 
szülőkkel, az elmúlt évben az ünnepeink:  
 

 
Semmelweis Bölcsőde, és a Telephelye a Tipegők Bölcsőde 2022. évi rendezvényei 

 
 

2022 Semmelweis Bölcsőde 2022 Tipegők Bölcsőde 

01.03.-07. Karácsonyi ünnep - 
ajándékozás 

01.03.-07. Karácsonyi ünnep - 
ajándékozás 

02.17. Bölcsődei farsangi- mulatozás  02.16. Bölcsődei farsangi- mulatozás 

03.08. 
 

03.22. 

Színház - BÁK 
 

Víz világnapja 

 
 

03.22. 

 
 

Víz világnapja 

04.11.-15. 
 

04.20. 
 

04.22. 

Könyvhét 
 

Húsvét 
 

 Föld Napja 

04.11.-15. 
 

04.19. 
 

04.22. 

Könyvhét 
 

Húsvét 
 

 Föld Napja 

05.02.- 03. 
 

05.10. 

Anyák Napja 
 

Madarak és fák napja 

05.02 - 03.. 
 

05.10. 

Anyák Napja 
 

Madarak és fák napja 
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              06.07.-10. 
                  06.20. 

 
06.25. 

              Óvodalátogatás 
                 Apák napja 

 
Gyermeknap 

 

06.07.-10. 
06.20. 

 
06.25. 

Óvodalátogatás 
Apák napja 

 
Gyermeknap 

06.30., és 07.06. 2022/2023 nevelési évre felvett 
gyermekek szüleinek szülői 

értekezlete 

07.04. 2022/2023 nevelési évre felvett 
gyermekek szüleinek szülői 

értekezlete 
 

08.25., és 08.26. óvodába menő gyerekek 
búcsúztatója 

                        08.26. óvodába menő gyerekek 
búcsúztatója 

09.    

10.24.-28. Tökfaragás 10.24.-28. Tökfaragás 

11.07. – 11.11. 
 
 

11.09. 
 

11.17. 
 

11.21.-11.25. 
 

11.28.- 12.07. 

Mézeskalácssütés 
csoportonként 

 
Színház - BÁK 

 
Koraszülöttek világnapja 

 
Alkotó délután 

 
Karácsonyi vásár 

11.07 - 11.11. 
 
 
 
 

11.17. 
 

11.21.-11.25. 
 

12.01.- 12.09 

Mézeskalácssütés 
csoportonként 

 
 
 

Koraszülöttek világnapja 
 

Alkotó délután 
 

Karácsonyi vásár 

12.05. 
 

12.06. 
 

12.20. 

Zenés foglalkozás 
 

Mikulás 
 

Családi karácsony 

 
 

12.06. 
 

12.19. 

 
 

Mikulás 
 

Családi karácsony 
 

 
 
 
Semmelweis Bölcsőde Ünnepei  
 
 
2022.01.03.-07. Karácsony: 
 
A karácsonyt kollektíven családi ünnepnek tartjuk, s nem szerettük volna elvenni a 
családoktól azt az élményt, hogy ezt a gyermekek először a családi körben éljék meg, 
így karácsony eltelte után januárban vártuk a gyermekeket a csoportnak szánt 
ajándékokkal. Minden csoport az említett időpont keretein belül választott egy 
napot, amikor már többen voltak, s délelőtt, illetve délután meglepték a gyermekeket 
a játékokkal. Minden csoportban a gyerekek lelkesen bontogatták és vették birtokba 
az új játékokat. 
 
Természetesen 2021. decemberében már hangolódtak a karácsonyra a gyerekekkel a 
kisgyermeknevelők, versekkel, énekekkel, karácsonyi zenék hallgatásával, illetve 
egyéb karácsonyi kratívkodásokkal.  
 
Az idei évvégén viszont tervezem, hogy kipróbálnánk, hogy karácsony előtt egy 
szülős karácsonyi délutánt tartanánk, ahol a szülőkkel együtt várhatnák a gyerekek a 
csoportnak szánt ajándékokat.  
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02.17. Farsang: 
 
A gyermekek a kisgyermeknevelőkkel együtt egy vidám délelőttöt töltöttek a 
csoportokban. Szinte mindenki beöltözött, s vidám játékokban vettek részt. A 
csoportok átlátogattak egymáshoz, s közös játékokat találtak ki számukra a 
kisgyermeknevelők. Finom fánkot kaptak a gyermekek tízóraira, s délután boldog, 
élményekkel telt gyermekek mentek haza a szülőkkel. Öröm volt látni a gyermekek 
boldog, vidám arcát, s hogy a hazamenetel során (öltözködés közben) szinte 
megállás nélkül mesélték a szülőknek, hogy mi történt, mit csináltak délelőtt a 
bölcsiben. A kisgyermeknevelők által készített „Farsangi fotó paraván” -nál idén is 
készültek fotók a gyermekekről, illetve délután a szülőkkel együtt fotózkodhattak. 
Illetve idén a farsangi délelőttön lehetőség nyílt a gyermekek számára, hogy 
homokszórásos képeket készítsenek, melyeket haza is vihettek délután. 
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03.08. Színház BÁK – Boribon cicája 

 

A 2022-es évben először próbáltuk ki, hogy a nagyobb gyermekeinkkel a BÁK-ba 
átsétálunk bábelőadásra. 

A BÁK felhívására lehetőségünk nyílt bábelőadás megtekintésére. A gyermekekkel 
egy kedves, s a kisebb gyermekek számára is érdekes, figyelemfelkeltő előadást 
láthattunk.  

A szülők engedélyével sétálva mentünk át  a BÁK-ba, ahol a gyermekek kíváncsi 
szemekkel, és érdeklődve nézték végig az előadást, majd a bölcsibe visszasétálva 
még átbeszéltük a látottakat. A gyermekek számára ugyan kicsit fárasztó,de nagyon 
élmény dús délelőttöt tudtunk biztosítani, s minden színházban járt gyermek 
vidáman, és csacsogva fogadta délután a szüleiket. S vidáman meséltek a sétáról, és a 
színházi előadásról, s örömmel vitték haza a színházban kapott, a meséhez 
kapcsolódó színező lapot. 

Reméljük, hagyományt tudunk teremteni, s rendszeres színházba járók lesznek a 
bölcsisek. ☺  

 

 

            

 

        

 

 

03.22. Víz világnapja 

 

Az elmúlt nevelési évben már másodszor tartottuk meg a víz világnapját a 
gyerekekkel. A kisgyermeknevelők a vízzel kapcsolatos programokat kínáltak a 
gyermekeknek. A víz fontossága mindenben megjelent ezen a napon. Beszélgettek a 
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gyermekekkel a vízről, a vízben élő élőlényekről, a vízzel kapcsolatos meséken 
keresztül nyújtottak ismereteket. A kreatív foglalkozások is a vízhez kapcsolódtak, s 
lehetőséget biztosítottunk a gyermekek számára horgászás során arra, hogy kicsit 
„pancsoljanak”, s siker élményük legyen a hal kifogásában. S kicsik és nagyok 
egységesen kék színű felsőben, pólóban töltötték ezt a napot a Víz világnapja 
jegyében. Uzsonnára finom halacska formájú kekszet kaptak a gyerekek, amelyeket 
helyben készítettünk számukra. 

 

 

                  

 

           

 

 

Általában az egyik legmozgalmasabb hónapunk  az április, hiszen akkor a Húsvétot 
a Föld napját, és a Könyv hetet is ünnepelhettük.  

 

 

04.11. – 15. Könyvhét 

 

Az elmúlt évben is sikerült a tervezett módon megtartani. Egész héten a 
kisgyermeknevelők a szülőkkel közösen a könyvekre, a mesékre helyezték a 
hangsúlyt. Fontosnak tartjuk az olvasás megszeretetését, a mesék nem képi 
megjelenítését, ezzel is fejlesztve a kicsit fantázia világát, képét. Nem csak a 
napjainkba építettük bele a meséket, de a dekorációinkban is megjelentek. 

A gyermekeknek a szokásosnál több mesét olvastunk. Meseolvasás volt reggel, ebéd 
utáni alvásnál, s délután, délelőtt báboztak, diavetítettek (árnyékbábozás is) a 
kisgyermeknevelők a gyermekeknek. S „házi feladatként” a szülőket is kértük az esti 
meseolvasásra, illetve hogy ha lehet, hozzanak be olyan mesekönyvet, amit a 
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gyermek szívesen hallgatnak otthon is. Az egyik kedves anyukánk ezen a héten két 
alkalommal is ellátogatott a csoportokba, s interaktív kisszínházat teremtett a 
csoportokban. A gyerekek lelkesen vettek részt a bábelőadáson, s örömmel 
ismerkedtek az előadás után a bábokkal, s hangszerekkel. 

 

 

        
  

 

                  

 

                   

  

   

04.20. Húsvét 

           

Húsvétkor a gyerekekkel húsvétra készülődve kreatív foglalkozásokat tartottak a 
kisgyermeknevelők, ragasztottak, festettek, s egy vidám, zenés délelőttöt tölthettek el 
a bölcsödében. Az udvaron lehetőség volt tojáskeresésre, s minden csoportnak 
játékokat, labdákat hozott a nyuszi, melyeket a gyermekek az udvaron vidáman, 
lelkesen keresgéltek, s birtokba vettek. A folyóson pedig csoportonként 
ismerkedhettek állatokkal, Peti bácsi segített a gyermekeknek megismerkedni a 
nyuszikkal, csirkékkel. A gyermekek etethették, simogathatták őket, a bátrabbak az 
ölükbe is fogták a pici nyuszikat. A gyerekeknek nagyon nagy élményt és újdonságot 
nyújtott az állatok megismerése.  
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A kisgyermeknevelők csoportonként egyéni ajándékokat készítettek, melyeket 
délután a kicsit vidáman vitték haza.  

 

                

 

 

        

 

 

04.22. Föld Napja: 

 

A Föld napján a gyermekek a kisgyermeknevelőkkel virágokat ültettek, melyet utána 
együtt gondoztak ez nagyon sok lehetőséget nyújt az információszerzéshez, 
növényekről, színekről, formákról, illatokról. Az ültetés is már maga egy 
ismeretszerzési folyamat, de ez a program is sok sok héten keresztül kamatoztatja 
magát, hiszen a gyerekek több héten keresztül a kisgyermeknevelőkkel együtt 
nevelik, locsolják a virágokat, figyelik fejlődésüket, s nem utolsó sorban a szép 
virágok esztétikai képét is növeli bölcsődénk udvarának. 

Az ültetésen kívül egyéb kreatív foglalkozásokba foglalva is beszélgettek a Föld 
fontosságáráról, s a Föld napja jegyében egységesen zöld pólókban voltak a gyerekek 
és a dolgozók is. 
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A díszítésben is megjelent a FÖLD napjára vonatkozó jellemzők. A 
kisgyermeknevelők késztettek egy falat, amely az űrt jelképezte, s űrhajós sisakot is 
készítettek, s a gyermekeknek lehetőségük volt az „ŰR-be utazni”. ☺ 

    

     
  

 

05.02. – 03. Anyák napja: 

 

Az anyák napját májusban minden csoport egyénileg szokta ünnepelni, most is nagy 
szeretettel készítették a különböző ajándékokat a bölcsődében a gyermekek az 
édesanyáknak. A kisgyermeknevelők pedig biztosították a meghitt átadás 
lehetőségét hazamenetelkor. 

 

                   

 

 

05.10. Madarak és fák napja: 

 

Az idei Madarak és fák napjára is a gyerekek a kisgyermeknevelőkkel együtt 
festettek ezzel a témával kapcsolatosan, s madarakat készítettek rá 
(kézlenyomatokkal), amelyeket kint a folyóson helyeztek el, hogy a szülők is 
megcsodálhassák, majd később haza is vihették a gyerekek. Meséken és bábozásokon 
keresztül ismerkedtek meg a gyerekek a különböző madarakkal és fákkal.  
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Volt olyan csoportunk, akik madáreleséget készítettek, amit már egyszer a tél 
folyamán is elkészítettek. 

 

                     

     

 

06.07.-10. Óvodalátogatások: 

 

A 2022. évben újra lehetőségünk nyílt ellátogatni z óvodákba azokkal a gyermekkel, 
akiket szeptembertől átvesz az óvoda. Most már sikerült úgy szerveznünk, hogy a 
számunkra messzebb óvodákba is eljutottunk az önkormányzati busz segítségével, 
melyet ezúton is köszönünk az önkormányzatnak, és Sebestyén Lászlónak. 

A Bálint Ágnes oviba 07.-én kedden 8 gyermekkel látogattunk el. Az óvodában a 
gyerekek megismerkedhettek a környezettel, a gyerekekkel, óvónőkkel, és örömmel 
vették birtokba az udvart. 

A Falusi oviba 08.-án szerdán sétáltunk át 10 gyermekkel, a gyerekek kíváncsian, 
érdeklődéssel, s kérdésekkel telve tették meg az utat, folyamatosan beszélgettek hol 
egymással, hol a kisgyermeknevelőkkel. Az óvodában kedvesen és szeretettel telve 
fogadtak minket, a gyerekek gyorsan felfedezték mind a csoportokat, mind az 
udvart. A sok játék, és nasi után fáradtan, de boldogan sétáltak vissza a bölcsődébe. 

A Mosolyország oviba 7 gyermekkel, és a Tompa utcai telephelyre 2 gyermekkel 
sétáltunk át. Mindkét helyen nagyon nagy örömmel fogadtak minket, s a 
gyermekeink is kíváncsian és boldogan vették birtokba az udvart, szobákat. A 
hazafele séta is boldog, csacsogós volt.  

A Tündérkert oviba 1 gyermekkel mentünk át ismerkedni az óvónőkkel, és az 
óvodával, a csoportszobákkal, udvarral. A kislány nagyon jól érezte magát, boldogan 
mesélt délután is az anyukájának az óvodai élményeiről. 

A többi gyermek is boldogan mesélt délután az érte jövő szülőjének, s csacsogva, 
élményeit mesélve öltözködött hazamenetelkor. 

Az óvónők elmondásai alapján, hiszen már több éve megyünk júniusban ismerkedni 
az ovikkal, pozitív hatással vannak ezek a látogatások az ovikezdésre, hiszen már 
egy ismerős helyre mennek a gyerekek. 
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06.20. Apák Napja: 

 
Már hagyományként tartottuk meg az Apák napját, idén is már az összes csoport 
készült meglepetéssel az apukák számára, s akikért tudtak apukák jöttek délután, s 
hasonlóan, mint az anyák napjánál, a gyerekek adták át az elkészített kis ajándékot, s 
akikért nem tudott jönni, nekik a gyermekek hazavitték. Az apukák örömmel 
fogadták a kedvességet, s büszkén vitték haza a számukra készített ajándékot. Erre 
az ünnepre is már jobbnál jobb ötletek, ajándékok készülnek.   
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06.25. Gyermeknap: 

 

A gyermeknapot 2022-ben már újra együtt tartotta a két intézmény. A Tipegők 
Bölcsődébe június 25.-én szombat délelőtt került megrendezésre, ahova mindkét 
bölcsődébe járó gyermekeket, és családját vártuk sok sok szeretettel. Ezen felül 
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy jövőbeli és a volt bölcsiseink is részt vehessenek 
a rendezvényen.  

A gyermeknapunkon különböző programokkal vártuk a gyerekeket, voltak 
kézműves foglalkozások, csillám tetoválás, a szobákban bábelőadások, kreatív 
foglalkozások, az udvaron különböző játéktevékenységek biztosítása: horgászat, 
célba dobás, nagymozgásos játékok, légvár, kosárhinta, s rendőrautó, rendőrmotor és 
tűzoltóautó is érkezett hozzánk, amik a gyermekek kedvencei voltak. Ezen felül 
finom ételekkel, és italokkal vártuk a családokat a büfében, ahol „Aranytallérral” 
lehetet fizetni, illetve a programok végén Tombolasorsoláson rengeteg játék, ajándék, 
és különböző kuponok kerültek kisorsolásra. A tombola ajándékokat vecsési cégek és 
a szülők közösen ajánlották fel, melyeket ezúton is nagyon köszönünk. 
Elmondhatom, hogy ez az esemény mindenki számára kellemes és egy jó élmény 
volt, a szülők részéről is sok pozitív visszajelzést kaptunk, a gyerekek vidáman 
meséltek a szombati napról még a következő héten is. S a szülőknek és a 
dolgozóknak is nagyon szívmelengető volt látni a gyermekek csillogó szemeit, és 
ragyogó mosolyukat. Szeretnénk, hogy hagyománnyá váljon az, hogy egy nyári 
szombaton meg legyen tartva ez a jeles nap, s reméljük a közeljövőben mindig így 
tarthatjuk majd meg ezt a programunkat. 
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08.25., és 26. Búcsúztató az óvodába menő gyermekek részére: 
 
Az óvodába menő gyermekek és szüleik részére egy búcsú uzsonnát szerveztünk. 
Délután 15 órára vártuk a kedves szülőket kint az udvaron, majd csoportonként, 
tarisznyákkal a vállukon, kimentünk énekelve (Bújj, bújj zöldág …., Kicsi vagyok én 
….,), s miután pár szóban elköszöntünk az elmúlt évtől, a gyerekektől, a szülőktől, s 
megköszöntük az együttműködést az évek során, csoportonként egy-egy galamb 
eleresztésével elköszöntünk a gyerekektől, s jelképesen elengedtük őket a óvodába. 
A gyerekek és a szülők csodálattal, és meghatódottsággal figyelték ahogy a 
galambok köröztek a bölcsőde felett, majd szépen sorban elrepültek.  
Az elmúlt évi búcsúztatón 8 szülőnek egy-egy oklevéllel, saját készítésű 
selyemvirággal, s egy üveg borral (mert már apukánk is volt lelkes segítő ☺) is 
megköszöntük az év-évek folyamán nyújtott segítséget.  
Majd minden csoport a saját szobájában uzsonnával, s további programokkal várta a 
szülőket és gyermekeiket. Volt több csoport is, ahol az évek során készült képekből 
csinált egy videót, s ezzel lepte meg a vendégeket, melynek a szülők nagyon örültek. 
Volt csoport, ahol a gyermekek napjairól készült életképekkel díszített terem várta a 
szülőket, de volt olyan csoport, ahol a szülők egy CD-t kaptak, amin a gyermekek 
bölcsődei napjai voltak képekben.  
Minden gyermek egy-egy búcsú ajándékot, s egy saját jellel ellátott fakanalat kapott a 
kisgyermeknevelőjétől, a bölcsődétől, illetve az év során összegyűjtött alkotások 
kerültek átadásra. 
A folyóson kialakítottunk egy „Búcsúzunk” foto sarkot, ahol a gyerekek, szülők 
fotókat készíthettek. 
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10.24.-28. Tökfaragás: 
 
Egy egész héten át tartottuk a Halloween-t, mely során minden nap egy-egy csoport, 
a korosztályuknak, és a kisgyermeknevelők egyéni elképzeléseiknek megfelelően 
készítettek „halloween” alkalmából tököket. A csoportokban a gyerekekkel együtt 
készültek a különböző alkotások. Voltak, akik hagyományosan faragtak, volt, aki 
festett vagy ragasztott rá, s egyéb módon díszítették fel a tököt. Az elkészült tököket 
a bejárati ajtó előtt helyeztük el, ahol minden reggel és hazafelé menet a gyerekek és 
a szülők megnézhetek, s a nagyobbak már vidáman mesélték a szülőknek, hogyan is 
készült, s ő mit is segített. A konyha pedig pénteken sütőtökös muffin-t készített 
uzsonnára a gyermekek részére. Ezen felül a folyosó díszítésében is megjelentek a 
halloweeni motívumok, melyeket a gyerekek nagyon élveztek. 
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11.07. és 11.11. között Mézeskalácssütés: 
 
A 2022. nevelési évben is már „megszokott” programként a Mézeskalácssütést is 
megtartottuk. A szakácsnő, és a konyhalányok segítségünkre voltak abban, hogy 
előre bekeverték a tésztákat. 
Minden nap egy-egy csoport gyermekei a csoportszobában nyújtották a tésztát, 
szaggatták a formákkal, s tepsibe helyezték. A kisgyermeknevelők folyamatosan 
információkat adtak a tésztáról, milyen az állaga, miért készítjük, milyen formákat 
használunk. A gyermekek közül sokan meg is kóstolták a begyúrt tésztát. A tepsibe 
helyezett sütiket a kisgyermeknevelők a gyerekekkel együtt – megfelelő 
elővigyázatosság mellett – a konyhába vitték, s a gyermekek megnézhették, hogy 
kerül a sütőbe, hogy hol sül meg. Délután boldogan mesélték a szülőknek, hogy 
bemehettek a konyhába. Másnap, díszítésre visszakapták a kisült mézeskalácsokat, 
cukormázzal, cukrokkal díszítettek. Szép egyedi mézeskalácsaink születtek. Majd 
ezeket kis csomagokba csomagoltuk, s a vásárban megvásárolhatóak voltak. 
 

                           
 
    
 

11.09. Színház BÁK – Boribon autózik 

 

A gyermekekkel egy kedves, s a kisebb gyermekek számára is érdekes, 
figyelemfelkeltő előadást láthattunk.  

A szülők engedélyével sétálva mentünk át a BÁK-ba, ahol a gyermekek kíváncsi 
szemekkel, és érdeklődve nézték végig az előadást, majd a bölcsibe visszasétálva 
még átbeszéltük a látottakat. A gyermekek számára ugyan kicsit fárasztó, de nagyon 
élmény dús délelőttöt tudtunk biztosítani, s minden színházban járt gyermek 
vidáman, és csacsogva fogadta délután a szüleiket. S vidáman meséltek a sétáról, és a 
színházi előadásról, s örömmel vitték haza a színházban kapott, a meséhez 
kapcsolódó színező lapot. 
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11.17. Koraszülőttek világnapja:       
 
A 2022-es nevelési évben kapcsolódtunk először be ebbe az új programba, 
eseménybe. Igazából ez program a szolidaritásról szól, s ezt leginkább azzal tudtuk 
„igazolni”, hogy minden dolgozónk, s a bölcsis gyeremek lilába öltöztek ezen a 
napon, s ezzel kifejezhettük az empátiánkat, odafigyelésünket, támogatásunkat a 
koraszülött gyermekek és szüleik felé. 
A kollegákkal fontosnak tartottuk, hogy bekapcsolódjunk a programba, hiszen a 
hivatásunk a gyermekkről szól, s átérezzük, tudjuk milyen fontos, hogy minden 
gyermek egészséges, boldog, vidám életet élhessen. 
 
 

  
 
 
 

11.21. és 25. között alkotó délutánok: 
 
A Semmelweis Bölcsődében már másodszor taottuk ezt a programot. A karácsonyra 
hangolódás jegyében a kisgyermeknevelők előre elkészített karácsonyi díszekhez 
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sablonokkal készültek. Amit a szülők a gyerekekkel együtt készítettek el, s így 
lehetőség nyílt egy beszélgetős, játszós délutánt eltölteni a gyermekeikkel, a 
kigyermeknevelőkkel, és a csoporttársas szülőkkel. A karácsonyi készülődés, 
hangulat mindig egy meghittebb, nyugodtabb környezetett ad, s ilyenkor egy kicsit 
mindenki vissza vesz a rohanásból, s örül a pillanatnak. A szülők szívesen vették ezt 
a programot is. A kisgyermeknevelőknek az előző évi potzitív élmények, 
visszajelzések miatt már nem volt kétségük, hogy idén is jól fog sikerülni ez a 
program, s már előre készültek, s most is jó volt látni a mosolygós gyermek, és felnőtt 
arcokat.  
Azt gondolom ez  program is rendszeressé fog válni, s egyre nagyobb örömmel, és 
lelkesedéssel készülnek majd a kisgyermeknevelők az újabbnál újabb programokra.  
Már a 2021-es évben jól sikerült program miatt elgondolkodtunk, hogy a 
karácsonyunkat is decemberben tartanánk meg a januári időpont helyett, s ezt a 
2022-es évben ki is próbáltuk.  
 
   

  
 
 
 
11.28. és 12.07. között Karácsonyi vásár: 
 
 
Az idei karácsonyi várásunk is több mint egy héten keresztül zajlott. A felügyeletes 
csoportot átalakítottuk „Manó műhely”- é, oda a szülők a gyerekekkel minden 
délután betérhettek vásárolni. Minden nap más-más kolléganő várta a kedves 
vásárlókat, a lányok már örömmel készültek, örömmel vállalták az eladói feladatkört 
is, s igazából az ő ötletük alapján rendeztük be először is műhelynek a kis szobánkat, 
s ezt a továbbiakban is támogatták. 
 
A kisgyermeknevelőkkel közösen készített karácsonyi ajándéktárgyak, koszorúk, 
asztaldíszek, melyeket egyre nagyobb lelkesedéssel készítenek, kerültek eladásra. A 
gyermekek által készített mézeskalácsok is eladásra kerültek a szülők részére. Az 
újabban bevezetett programoknak mind a kisgyermeknevelők mind a szülők nagyon 
örültek.  
 
A vásárból befolyt összegeket a gyermekeket fogadó környezetre, díszítésre, s kisebb 
játék eszközökre fordítottuk.  
 
Az elmúlt 2 évben bevezetett, még kisebb méretekben, csoportonként megvalósításra 
kerülő alkotó délutánokat, tervezzük egy nagy közös alkotó délutánná bővíteni, s az 
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ott készült tárgyak is eladásra kerülhetnek vagy a belső vásárunkon, vagy a 
Mindenki Karácsonya vásáron.  
 

    
 
 
12.05. Zenés foglalkozás: 
 
Szülői támogatással egy kedves hölgy érkezett hozzánk, aki online és személyesen is 
zongorás - bábos gyerekfoglalkozásokat tart bölcsis gyermekeknek.  
A 20-30 perces énekes, mondókás, zenés játékok keretin belül a gyermekek interaktív 
foglalkozáson vehettek részt zongorával, bábokkal és sok könnyen megszólaltatható 
hangszerekkel. 
A gyermekek igen aktívak voltak, s nagy kiváncsisággal, és örömmel vették a 
hangszerek használatát, s szívesen vettek részt a közös bábozásban. 
Köszönjük a szülőtől kapott lehetőséget, hogy egy újabb színes, eseménydús 
programot tudtunk biztosítani a gyermekeknek. 
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12.06. Mikulás: 
 
December 6.-án a gyermekek és a kisgyermeknevelők lelkesen, énekelve, 
mondókázva várták a Mikulást a csoportjaikban. Idén is a csoportok látogattak el a 
megfáradt Mikuláshoz, aki a folyóson kis kandallónk előtt ült le. A gyerekek 
kíváncsian, s néhányan félénken, de a nagyobbak már bátran jöttek ki énekelve, s 
boldogan köszöntötték a Mikulást. A Télapó egy-egy kis csomaggal, s pár jó szóval 
megköszönte a szép dallamokat, s mondókákat.  
A gyermekek nagyon sok szeretettel, és vidáman várták Őt, még a legkisebbek közül 
is volt, aki boldogan ment oda hozzá. 
A mikulástól kapott csomagokat, s a kisgyermeknevelők által készített ajándékokat a 
gyermekek délután boldogan vitték haza, s boldogan mutatták a kandalló melletti kis 
fotelt, hogy ott ült a Mikulás. 
Ezúton is nagyon szépen köszönjük a segítséget Sebestyén Lászlónak, mindenki 
Mikulásának az aktív közreműködést. 
 

               

                 
 

 
                                              
12. hó Mindenki Karácsonya: 
 
A 2021-es évben egy újabb programmal bővítettük a repertoárunkat, mely nagyon jól 
sikerült, s a 2022-es évben is nagyon vártuk a Mindenki Karácsonyát. ☺ 
Sajnos a Mindenki Karácsonya az elmúlt évben nem került megrendezésre, s így csak 
a saját kis karácsonyi vásárunkat tartottuk meg bölcsődéinken belül. 
Elmondhatom, hogy minden kollega nagyon várta, és nagyon szomorú volt, hogy 
elmarad a Karácsonyi vásár. Reméljük a következő évben újra megrendezésre kerül. 
 
2021. évi emlék: 
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12.20. Családi Karácsony: 
   
Mint fentebb is említettem már többször felmerült az a kérdés, hogy kipróbálnánk 
egy új program keretén belül a családi karácsonyt az ünnepek előtt, decemberben. 
A 2022 –es évben erre sort is kerítettünk, s azt gondolom jól sikerült. 
A szülők is örömmel vették, hogy egy kellemes, zenés, karácsonyi hangulatú 
délutáni programmal váruk őket és a gyermekeket karácsony előtti napokban. 
A kisgyermeknevelők, a konyha, s minden dolgozó igyekezett kellemes karácsonyi 
hangulatot teremteni a díszítéssel, szobánkénti kicsi feldíszített fákkal, ajándékokkal, 
sütikkel, teával. 
Minden kedves családtagot szeretettel vártunk december 20.-án délután, hogy egy 
kellemes uzsonna keretein belül együtt is megünnepeljük a szeretet ünnepét. 
A gyerekek és a szülők is lelkesen, és boldogan bontogatták együtt a csoporthoz 
hozott karácsonyi ajándékokat, amivel utána együtt játszottak, vagy együtt 
megnézték a kapott karácsonyi mese diafilmet. 
Késő délután boldog, mosolygós arccal, és sok új élménnyel mentek haza. 
 
 

            
 
 
 
 
Tipegők Bölcsőde Ünnepei 
 
 
2021.01.03.-07. Karácsony: 
 
A karácsonyt kollektíven családi ünnepnek tartjuk, s nem szerettük volna elvenni a 
családoktól azt az élményt, hogy ezt a gyermekek először a családi körben éljék meg, 
így karácsony eltelte után januárban vártuk a gyermekeket a Tipegők Bölcsőde 
csoportjaiban is, a csoportoknak szánt ajándékokkal. Minden csoport az említett 
időpont keretein belül választott egy napot, amikor már többen voltak, s délelőtt, 
illetve délután meglepték a gyermekeket a játékokkal. Minden csoportban a gyerekek 
lelkesen bontogatták és vették birtokba az új játékokat. 
Természetesen 2022. decemberében már hangolódtak a karácsonyra a gyerekekkel a 
kisgyermeknevelők, versekkel, énekekkel, karácsonyi zenék hallgatásával, illetve 
egyéb karácsonyi kretívkodásokkal. A csoportok a folyóson a kandalló melletti 
karácsonyfánál találták meg az csoport ajándékokat. 
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A Tipegők Bölcsődében is felmerült a gondolat egy családi karácsonyi délutánra, 
melyet decemberben az ünnepek előtt tartanánk, s terveink között szerepel, hogy 
egységesen mindkét intézmény kipróbálja az év végén. 
 

                                                   
 
 
02.16. Farsang: 
 
A gyermekek a kisgyermeknevelőkkel együtt egy vidám délelőttöt töltöttek a 
csoportokban. Szinte mindenki beöltözött, s vidám játékokban vettek részt. A 
csoportok átlátogattak egymáshoz, s közös játékokat találtak ki számukra a 
kisgyermeknevelők, s lehetőségük volt homokszórásos képeket is készíteni, melyet 
délután hazavihettek. Finom fánkot kaptak a gyermekek tízóraira, s délután boldog, 
élményekkel telt gyermekek mentek haza a szülőkkel. Öröm volt látni a gyermekek 
boldog, vidám arcát, s hogy a hazamenetel során (öltözködés közben) szinte 
megállás nélkül mesélték a szülőknek, hogy mi történt, mit csináltak délelőtt a 
bölcsiben. A Semmelweises kisgyermeknevelők által készített „Farsangi fotó 
paravánt”ebben az évben is elkértük, ahol délelőtt is készültek fotók a gyermekekről, 
illetve délután a szülőkkel együtt fotózkodhattak. 
 

          
 

 
    
03.22. Víz világnapja: 
 
A víz világnapja alkalmából a kisgyermeknevelők a gyerekekkel vizes játékokat 
játszottak, a víz fontosságáról beszélgettek. 
Egész délelőtt olyan játékokat játszottak, készítettek, amik a vízhez kapcsolható, pl: 
hajócskákat hajtogattak, s úsztatták a kádban, vagy szivaccsal különböző vízi 
állatokat készítettek, szivaccsal festették, majd krepp papírral díszítették, műagyag 
kupakokat horgásztak csipesszel. S ehhez hasonló játékokat. A gyerekek nagyon 
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élvezték, hiszen a víz, a pancsolás mindig csábító a gyermekek számára. Uzsonnára 
finom halacska formájú kekszet kaptak a gyerekek, amelyeket helyben készítettünk 
számukra. 

 

                             
 
 
 
04.11.-15. Könyvhét: 
 
Az áprilisi hónap mindig kicsit aktívabb, hiszen sok program kerül megrendezésre, s 
végre ebben a nevelési évben már a Tipegők Bölcsőde is aktívan tudott készülni, nem 
voltak karanténok, lezárások. 
A könyvhétre minden csoportban a kisgyermeknevelők mind a díszítésben, mind a 
programokban készültek a témához kapcsolódó ötletekkel, alkotásokkal, mesékkel. 
A napi programoknál, alap esetben is fontosnak tartjuk a meséket , a saját képi világ 
kialakulását, s ezen a héten erre még inkább hangsúlyt fektettünk. S igyekezetek több 
ötlettel a szülőket is bevonni ezekbe a programokba, „házi feladatként” kérték, 
biztatták őket, hogy este kerüljenek elő a különböző mesekönyvek, esetleg bábok 
lefekvés előtt, s egy közös, élmény dús programot tartassanak a gyermekeikkel.  
Volt csoport, ahol a kisgyermeknevelő, kinyomtatott minden napra több mesét is, 
melyet kihelyezett az átadóba, hogy a szülőknek újabb, újabb meséket nyújtsanak, 
vagy internetes elérhetőségeket adtak meg érdekes, és vidám mesékhez. 
Előkerültek a mesepárnák, a bábok, papírszínház, melyeket a gyerekek is vidáman 
használtak, s a hét vége felé már ők meséltek az eszközökkel. 
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04.19. Húsvét: 
 
 
Húsvétkor a gyerekekkel húsvétra készülődve kreatív foglalkozásokat tartottak a 
kisgyermeknevelők, ragasztottak, festettek, s egy vidám, zenés délelőttöt tölthettek el 
a bölcsödében. Az udvaron lehetőség volt tojáskeresésre, s minden csoportnak 
játékokat, labdákat hozott a nyuszi, melyeket a gyermekek az udvaron vidáman, 
lelkesen keresgéltek, s birtokba vettek. A folyóson pedig csoportonként 
ismerkedhettek állatokkal, Peti bácsi segített a gyermekeknek megismerkedni a 
nyuszikkal, csirkékkel. A gyermekek etethették, simogathatták őket, a bátrabbak az 
ölükbe is fogták a pici nyuszikat. A gyerekeknek nagyon nagy élményt és újdonságot 
nyújtott az állatok megismerése.  

A kisgyermeknevelők csoportonként egyéni ajándékokat készítettek, melyeket 
délután a kicsit vidáman vitték haza. 

 

           

                     
 
04.22. Föld Napja: 
 
A Föld napján a gyermekek a kisgyermeknevelőkkel virágokat ültettek, melyet utána 
együtt gondoztak ez nagyon sok lehetőséget nyújt az információszerzéshez, 
növényekről, színekről, formákról, illatokról. Az ültetés is már maga egy 
ismeretszerzési folyamat, de ez a program is sok sok héten keresztül kamatoztatja 
magát, hiszen a gyerekek több héten keresztül a kisgyermeknevelőkkel együtt 
nevelik, locsolják a virágokat, figyelik fejlődésüket, s nem utolsó sorban a szép 
virágok esztétikai képét is növeli bölcsődénk udvarának. 

A Tipegők bölcsődében a kisgyermeknevelők színes gumiabroncsokat készítettek 
erre a napra, s ezt az udvar több területén is elhelyezték, s csoportonként a kijelölt 
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helyekre ültettek, s a gyerekek utána követni tudták, melyek az ő csoportjuknak a 
virágjai, s melyeket „nevelnek” ők. 

Az ültetésen kívül egyéb kreatív foglalkozásokba foglalva is beszélgettek a Föld 
fontosságáráról, s a Föld napja jegyében egységesen zöld pólókban voltak a gyerekek 
és a dolgozók is. 

A díszítésben is megjelent a FÖLD napjára vonatkozó jellemzők.  

 

                           

 

 

05.02. – 03. Anyák napja: 

 

Az anyák napját májusban minden csoport egyénileg szokta ünnepelni, most is nagy 
szeretettel készítették a különböző ajándékokat a bölcsődében a gyermekek az 
édesanyáknak. A kisgyermeknevelők pedig biztosították a meghitt átadás 
lehetőségét hazamenetelkor. 

 

 
 

 

 

05.10. Madarak és fák napja: 

 

Az idei Madarak és fák napjára is a gyerekek a kisgyermeknevelőkkel együtt 
festettek, ragasztottak ezzel a témával kapcsolatosan, különböző motívumokat, 
madarakat készítettek rá (kézlenyomatokkal),  s az elkészült alkotásokat kint a 
folyóson helyeztek el, hogy a szülők is megcsodálhassák, majd később haza is 
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vihették a gyerekek. Meséken és bábozásokon keresztül ismerkedtek meg a gyerekek 
a különböző madarakkal és fákkal.  

 

 

 

 

06.07.-10. Óvodalátogatások: 

 

A 2022. évben újra lehetőségünk nyílt ellátogatni z óvodákba azokkal a gyermekkel, 
akiket szeptembertől átvesz az óvoda. Most már sikerült úgy szerveznünk, hogy a 
számunkra messzebb óvodákba is eljutottunk a kolleganők segítségével, melyet 
ezúton is köszönünk Lázár Mónikának, és Kovács Krisztinek, s a szülőknek, hogy 
engedélyüket adták arra, hogy a gyermekeket autóval átvihettük a választott 
óvodába. 

A Bálint Ágnes oviba 07.-én kedden 6 gyermekkel látogattunk el. Az óvodában a 
gyerekek megismerkedhettek a környezettel, a gyerekekkel, óvónőkkel, és örömmel 
vették birtokba az udvart. 

A Mosolyország oviba 1 gyermekkel jött át az édesanya, a kolleganőkkel. Nagy 
örömmel fogadtak minket, s a kisfiú is kíváncsian és boldogan vette birtokba az 
udvart, szobákat.  

A Tündérkert oviba 11 gyermekkel mentünk át ismerkedni az óvónőkkel, és az 
óvodával, a csoportszobákkal, udvarral. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, 
boldogan meséltek délután is az anyukájuknak az óvodai élményeikről. 

A többi gyermek is boldogan mesélt délután az érte jövő szülőjének, s csacsogva, 
élményeit mesélve öltözködött hazamenetelkor. 

Az óvónők elmondásai alapján, hiszen már több éve megyünk júniusban ismerkedni 
az ovikkal, pozitív hatással vannak ezek a látogatások az ovikezdésre, hiszen már 
egy ismerős helyre mennek a gyerekek. 
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06.20. Apák Napja: 
 
Már hagyományként tartottuk meg az Apák napját, idén is már az összes csoport 
készült meglepetéssel az apukák számára, s akikért tudtak apukák jöttek délután, s 
hasonlóan, mint az anyák napjánál, a gyerekek adták át az elkészített kis ajándékot, s 
akikért nem tudott jönni, nekik a gyermekek hazavitték. Az apukák örömmel 
fogadták a kedvességet, s büszkén vitték haza a számukra készített ajándékot. Erre 
az ünnepre is már jobbnál jobb ötletek, ajándékok készülnek.   
 
 
 
06.25. Gyermeknap: 

 

A gyermeknapot 2022-ben már újra együtt tartotta a két intézmény. A Tipegők 
Bölcsődébe június 25.-én szombat délelőtt került megrendezésre, ahova mindkét 
bölcsődébe járó gyermekeket, és családját vártuk sok sok szeretettel. Ezen felül 
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy jövőbeli és a volt bölcsiseink is részt vehessenek 
a rendezvényen.  

A gyermeknapunkon különböző programokkal vártuk a gyerekeket, voltak 
kézműves foglalkozások, csillám tetoválás, a szobákban bábelőadások, kreatív 
foglalkozások, az udvaron különböző játéktevékenységek biztosítása: horgászat, 
célba dobás, nagymozgásos játékok, légvár, kosárhinta, s rendőrautó, rendőrmotor és 
tűzoltóautó is érkezett hozzánk, amik a gyermekek kedvencei voltak. Ezen felül 
finom ételekkel, és italokkal vártuk a családokat a büfében, ahol „Aranytallérral” 
lehetet fizetni, illetve a programok végén Tombolasorsoláson rengeteg játék, ajándék, 
és különböző kuponok kerültek kisorsolásra. A tombola ajándékokat vecsési cégek és 
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a szülők közösen ajánlották fel, melyeket ezúton is nagyon köszönünk. 
Elmondhatom, hogy ez az esemény mindenki számára kellemes és egy jó élmény 
volt, a szülők részéről is sok pozitív visszajelzést kaptunk, a gyerekek vidáman 
meséltek a szombati napról még a következő héten is. S a szülőknek és a 
dolgozóknak is nagyon szívmelengető volt látni a gyermekek csillogó szemeit, és 
ragyogó mosolyukat. Szeretnénk, hogy hagyománnyá váljon az, hogy egy nyári 
szombaton meg legyen tartva ez a jeles nap, s reméljük a közeljövőben mindig így 
tarthatjuk majd meg ezt a programunkat. 

 

 

 

             

 

               

 
 
08.26. Búcsúztató az óvodába menő gyermekek részére: 
 
Az óvodába menő gyermekek és szüleik részére egy búcsú uzsonnát szerveztünk. 
Délután 15 órára vártuk a kedves szülőket kint az udvaron, majd csoportonként, 
tarisznyákkal a vállukon, kimentünk énekelve (Bújj, bújj zöldág …., Kicsi vagyok én 
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….,), s miután pár szóban elköszöntünk az elmúlt évtől, a gyerekektől, a szülőktől, s 
megköszöntük az együttműködést az évek során. 
Az elmúlt évi búcsúztatón 5 szülőnek egy-egy oklevéllel, és bonbonnal is 
megköszöntük az év folyamán nyújtott segítséget. A szülők is megköszönték a 
gondoskodást, a sok sok szeretetett, amit a gyermekeik kaptak az elmúlt év során, s 
búcsúzóul  csoportonként 1-1 szalagot, melyen a gyermekek neveit írták fel, kötöttek 
fel a szívecskénkre, majd végezetül a Tipegők bölcsődében is galambok reptetésével 
búcsúztunk a ballagó gyermekeinktől.  
Majd minden csoport a saját szobájához tartozó teraszán várta uzsonnával, s további 
programokkal a szülőket és gyermekeiket. Minden gyermek egy-egy búcsú 
ajándékot kapott a kisgyermeknevelőjétől, illetve az év során összegyűjtött alkotások 
kerültek átadásra. 
 

                          
 

 
  

10.24.-28. Tökfaragás 
 
Miután a csoportok kiválasztottak 1-1 tököt, azt a csoportszobába vitték. A gyerekek 
megnézhették egészben is, majd a kisgyermeknevelők levágták a tök tetejét. A 
gyerekeknek lehetőségük volt megfigyelni a tök tulajdonságait. Hogy kívül kemény, 
belül puha, a színét, és mivel segítettek a tök belsejének kikaparásában, az állagát is.  
Ezután minden csoportban egyéni ötlet alapján folytatták a munkát, a tök díszítését. 
Van ahol közösen festettek rá, mások tovább faragták vagy ragasztottak rá. 
Az elkészült művek pedig a csoportszobák előtti folyosót díszítették.  
 

                                
 
 
 
                 



 39 

11.07. és 11.11. között Mézeskalácssütés: 
 
Az idei nevelési évben is már ismert programként a Mézeskalácssütést is 
megtartottuk. A konyhalányok segítségünkre voltak abban, hogy előre bekeverték a 
tésztákat. 
Minden nap egy-egy csoport gyermekei a csoportszobában nyújtották a tésztát, 
szaggatták a formákkal, s tepsibe helyezték. A kisgyermeknevelők folyamatosan 
információkat adtak a tésztáról, milyen az állaga, miért készítjük, milyen formákat 
használunk. A gyermekek közül sokan meg is kóstolták a begyúrt tésztát. A tepsibe 
helyezett sütiket a kisgyermeknevelők a gyerekekkel együtt – megfelelő 
elővigyázatosság mellett – a konyhába vitték, s a gyermekek megnézhették, hogy 
kerül a sütőbe, hogy hol sül meg. Délután boldogan mesélték a szülőknek, hogy 
bemehettek a konyhába. Másnap, díszítésre visszakapták a kisült mézeskalácsokat, 
cukormázzal, cukrokkal díszítettek. Szép egyedi mézeskalácsaink születtek. Majd 
ezeket kis csomagokba csomagoltuk, s a vásárban megvásárolhatóak voltak. 
                

      
 

 
 
 
 
11.17. Koraszülőttek világnapja:       
 
 
A 2022-es nevelési évben kapcsolódtunk először be ebbe az új programba, 
eseménybe. Igazából ez program a szolidaritásról szól, s ezt leginkább azzal tudtuk 
„igazolni”, hogy minden dolgozónk, s a bölcsis gyeremek lilába öltöztek ezen a 
napon, s ezzel kifejezhettük az empátiánkat, odafigyelésünket, támogatásunkat a 
koraszülött gyermekek és szüleik felé. 
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A kollegákkal fontosnak tartottuk, hogy bekapcsolódjunk a programba, hiszen a 
hivatásunk a gyermekkről szól, s átérezzük, tudjuk milyen fontos, hogy minden 
gyermek egészséges, boldog, vidám életet élhessen. 
 
 

 
 
 
 

11.21. - 25. között alkotó délutánok: 
 
A Tipegők Bölcsődében a nyitása óta minden évben megvalósulhatott ez a program. 
A karácsonyra hangolódás jegyében a kisgyermeknevelők előre elkészített 
karácsonyi díszekhez sablonokkat, különböző anyagokat készítettek elő. Amit a 
szülők a gyerekekkel együtt készítettek el, s így lehetőség nyílt egy beszélgetős, 
játszós délutánt eltölteni a gyermekeikkel, a kigyermeknevelőkkel, és a csoporttársas 
szülőkkel. A karácsonyi készülődés, hangulat mindig egy meghittebb, nyugodtabb 
környezetett ad, s ilyenkor egy kicsit mindenki vissza vesz a rohanásból, s örül a 
pillanatnak. A szülők szívesen vették az új programot, a maszk használat ellenére, 
hiszen mindenkinek sok volt már elmúlt időszak bezártsága. A kisgyermeknevelők 
már nagyon lelkesen várták ezt a programot, s a mostani tapasztalatok, 
visszajelzések biztosítékot adtak arra, hogy érdemes volt készülni, s jó volt látni a 
mosolygós gyermek, és felnőtt arcokat.  
Reményeim szerint, ez  program is hagyományteremtő módon be fog épülni a 
programjainkba, s mindig nagy örömmel, és lelkesedéssel készülnek majd a 
kisgyermeknevelők az adott programokra. 
 Az ismét jól sikerült program miatt már tavaly is elgondolkodtunk, hogy a 
karácsonyunkat is decemberben tartanánk meg a januári időpont helyett, melyet idén 
ki is próbálunk.  
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12.06. Mikulás:  
 
A Télapó a délelőtt folyamán látogatta meg a bölcsődébe járó gyermekeket, s a 
megfáradt Télapó a folyóson a kandalló mellé leülve várta a hozzá érkező 
gyermekeket a csoportokból.  
A gyermekek a kisgyermeknevelőikkel hangos éneklés mellett, vidáman jöttek ki, s 
örömmel mentek Mikuláshoz. 
Egy –két bátor gyermek is volt, aki az ölébe is leült, de voltak félénkebbek is, akik 
csak a szaloncukrot vették el tőle. 
A Mikulás a szaloncukron kívül a kisgyermeknevelők által készített kis csomagokat, 
meglepetéseket. Minden gyermek számára a kisgyermeknevelők egyéni ajándékokat 
is készítettek. 
Délután vidáman mutatták a szülőknek, hogy hol találkoztak a Mikulással. 
 

        
 

 
         
12.01.-12.09. Karácsonyi vásár 
 
A kisgyermeknevelők által készített ünnepi hangulatú díszek, ajándéktárgyak, 
kézműves szappanok mellett a gyermekek által készített mézeskalácsokat lehetett 
megvásárolni. Ezen 1,5 héten keresztül hétköznapokon, a reggeli és a délutáni 
órákban is biztosítottunk lehetőséget, illetve online is tartottunk vásárt. A szülők és a 
gyermekek is örömmel fogadták, szívesen válogattak a szebbnél szebb ajándékok 
között. 
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12. hó Mindenki Karácsonya: 

    
A Tipegők Bölcsőde dolgozói is nagyon nagy lelkesedéssel vettek részt a 2021. évi 
mindenki karácsonyán, az előkészületekben, a vásárra készülő ajándéktárgyak 
készítésében, s a maga a vásári forgatagban.  
A két intézmény között ez is egy nagyon jó csapatépítő programnak is beillet, hiszen 
a helyettesemmel, Anikóval figyeltünk arra, hogy a vásári forgatag segítésében 
vegyesen legyenek a lányok beosztva, ezzel is segítve a két intézmény közötti 
ismerkedést, összekovácsolást.  
Sajnos ezt a fajta „csapatépítő programot” a 2022 évben nem tudtuk megvalósítani. S 
a Tipegős lányok is szomorúan vették tudomásul, hogy nem kerül megrendezésre a 
Mindenki Karácsonya.   
 
 
12.19. Családi Karácsony: 
 
A 2022 –es évben sort kerítettünk arra, hogy családi karácsonyt tartsunk  szülőkkel 
együtt az ünnepek előtt, s azt gondolom jól sikerült. 
A szülők is örömmel vették, hogy egy kellemes, zenés, karácsonyi hangulatú 
délutáni programmal váruk őket és a gyermekeket karácsony előtti napokban. 
A kisgyermeknevelők, a konyha, s minden dolgozó igyekezett kellemes karácsonyi 
hangulatot teremteni a díszítéssel, szobánkénti kicsi feldíszített fákkal, ajándékokkal, 
sütikkel, teával. 
Minden kedves családtagot szeretettel vártunk december 19.-én délután, hogy egy 
kellemes uzsonna keretein belül együtt is megünnepeljük a szeretet ünnepét. 
A gyerekek és a szülők is lelkesen, és boldogan bontogatták együtt a csoporthoz 
hozott karácsonyi ajándékokat, amivel utána együtt játszottak, vagy együtt 
megnézték a kapott karácsonyi mese diafilmet. 
Késő délután boldog, mosolygós arccal, és sok új élménnyel mentek haza. 
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Munkatársaink ünnepei 
 
 

Az idei évben a rendezvényeinket már a szokásos módon igyekeztünk megtartani. 
A Bölcsődék napján minkét intézmény együtt ment el kirándulni Székesfehérvárra, 
ahol egy tartalmas és boldog napot töltöttünk. S ősz folyamán egyszer tartottunk 
csapatépítő programot nyugdíjas búcsúztatóval egybe kötve.   
 
 

• Bölcsődék Napja 

• Csapatépítő, nyugdíjas búcsúztatóval egybe kötve. 
 

 
Bölcsődék Napi kirándulásunkat az idén Székesfehérvárra szerveztük, ahol nagyon 
sok programon vettek részt a lányok.  
A Semmelweis Bölcsődében a lányokkal egy beszélgetős, mozis napot tartottunk, 
amin mindenki nagyon szívesen vett részt, s egy kellemes napot töltöttünk el. 
Az együtt utazás, az egész napos közös program jó lehetőséget biztosított az 
ismerkedésre, a közös kollektívaépítésre. Így lehetőségük volt jobban megismerni 
egymást, beszélgettek, csapatépítő játékokat játszottak a buszon.  
 
 

                      
 
 
 
Csapatépítő program:  
 
November 25.-én tartottuk a nyugdíjas búcsúztatóval egybe kötött csapatépítő 
programunkat, melyen a dolgozók 70%- jelen volt. Az egy szem férfi kollegánkat, Wirth 
Józsefet köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából.  
Egy kellemes, vidám péntek estét töltöttünk el együtt, vacsorázással, beszélgetésekkel, 
táncolással. A nyugdíjba vonuló kollega vendégelt meg minket mindenféle finomsággal, sült 
és rántott falatokkal, s több féle finom süteménnyel. 
A kollegák, és Józsi, illetve a felesége is nagyon jól érezték magukat, s örültek, hogy egy 
kicsit kikapcsolódva, önfeledten tudtak beszélgetni. 
A visszajelzések alapján többször is szívesen vennének részt több ilyen programon a 
dolgozók, amint lesz rá lehetőségünk. A közeljövőben, amint lehet ismét szervezünk hasonló 
programokat, s remélem a következő években több ilyen napokat tudunk majd szervezni. 
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 A Szociális Munka Napi ünnepségünk a 2022. évben november 14-én került 
megrendezésre a Házasságkötő teremben.  
 
 
Karácsonyi alkotó délutánunkat, melyeket közösen a bölcsődében tartanánk, sem 
tudtuk a szokásos formában megtartani. A karácsonyi vásárra az alkotások otthon, 
illetve alvás időben a csoportokban, vagy munkaidőn túl délutánonként készült.  
       
 
A 2022. évben a dolgozók gyermekeinek szánt Mikulás ünnepségünket sem 
tartottuk, mert még mindig nem merték vállalni a csoportos összejöveteleket a 
kollegák.  
                            
A felnőtt karácsonyt a 2022-es évben kötetlen módon tartottuk. A két intézmény 
dolgozói szerettek volna egy közös programot, ahol mindenki jól szórakozhat, s 
senkinek sem kell hozzá igazán készülnie. Így közösen egy péntek esti bowlingozás 
mellett döntöttek, s Üllőn foglaltunk le 4 pályát, ahol egy kötetlen, jó hangulatú estét 
töltöttünk. Nagyon jól sikerült, s a dolgozók 80%-a részt vett. 
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Szakmai programok 
 
Bölcsődék Napján, április 21-én kirándulással egybe kötött csapatépítő napot 
tartottunk, s Székesfehérvárra utaztunk. Székesfehérváron jártunk a Bory –várban, 
majd a városban kisvonattal körbenéztünk, s meglátogattuk a Hetedhét játék 
múzeumot, s meghallgattuk a harangjátékot. A közös programok után egyéni 
sétákra, város felfedezésre mentek a lányok, s hazaindulás előtt utunkat egy közös 
fagyizással zártuk. A két bölcsőde ismerkedésére, és a jobb csapatépítésre is nagyon  
jó alkalom volt ez a nap, mindenki nagyon jól érezte magát, s több hétig emlegették is 
a kollegák. 
Bölcsődéinkben egy gyermek sem kérte erre a napra az ügyeletet. 
 

       
 
 
 
 
 
Bölcsődék II. Országos Kórustalálkozó: 
 
A 2022-es évben a két intézményből 6 fővel látogattunk el a Bölcsődék II. Országos 
Kórustalálkozójára, amolyan „jutalomként” kaptak lehetőséget a részvételre, azok a 
kollegák, akik zenei téren is sokat nyújtanak a csoportokban a gyermekek részére. 
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A kolleganők nagyon jól érezték magukat, s kellemes, színvonalas műsort láttunk, 
ahol pozitív feltöltődést kaptunk.  
 

       
 

                                            
 

 
 

A kisgyermeknevelői dokumentáció-adminisztráció 
 

A bölcsőde a gyermek fejlődésének segítése, a gyermekről való lehető legmagasabb 
színvonalú gondoskodás elősegítése érdekében dokumentációt vezet. 
A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok: tárgyszerűség, hitelesség, az 
árnyaltság. 
A gyerekről vezetett dokumentációnak részét képezi a percentil táblázat, a fejlődési 
napló vezetése. Az ezekben található bejegyzések jellemzik, de semmiképp nem 
minősítik a gyermeket. A kisgyermeknevelőnek viszont sok segítséget jelentenek 
ahhoz, hogy a gyermek egyéniségéhez, pillanatnyi fejlettségéhez, a helyzethez 
igazítottan, az élményekre támaszkodva, a megerősítés, a továbblépés irányába 
mutatóan tudják alkalmazni. 
A gyerek fejlődésének nyomon követése rendkívüli jelentőségű a vele folytatott 
munkában. A hatékony munka érdekében nem elég figyelmünket pusztán a jelenre, 
az adott pillanatra összpontosítanunk. Fontos, hogy át tudjuk tekinteni a fejlődés 
egész folyamatát, ennek érdekében pedig szükséges időről időre dokumentálni is a 
gyerekek tevékenységét, viselkedését. Tudatosan figyeli a gyermek fejlődését, és a 
legkisebb változásokra is tudjunk reagálni. 
 
A kisgyermeknevelői dokumentációval folyamatosan foglalkoztam, 
szúrópróbaszerűen ellenőriztem a kisgyermeknevelők által vezetett dokumentációt, 
és észrevételeket és javaslatokat tettem a kisgyermeknevelők felé a hibák kijavítására. 
A rendszeres ellenőrzések, tudatosabb odafigyelést követelnek a kisgyermeknevelő 
részéről, mely segíti a gyermek jobb megismerését, a hiányosságok észrevételét, vagy 
a lemaradások időben történő észlelését.  
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Kisgyermeknevelők által vezetett dokumentáció: 
o Csoportnapló 
o Gyerekekről vezetett napi jelenléti kimutatás 
o Bölcsődei törzslap  
o Családi füzet 
o Fejlődési Napló 

 Családlátogatásról szóló feljegyzés 

 Beszoktatási összefoglaló 

 Fejlődési összefoglaló 

 
 
 
Élelmezés 
 
 
A dietetikus - élelmezésvezető alkalmazása az étkezés korszerűsítésében, az új 
elvárások megfelelésében, a bölcsődékben történő jelenlétével nagy segítsége a 
konyhai dolgozóknak. Szakmai hozzáértésével irányítja a diétás étkezést, az étlapok 
megtervezésével elősegíti az egészséges táplálkozás megvalósulását. Figyelemmel 
kíséri a NÉBIH által előírt szabályokat és azok betarttatására törekszik.  
 
 

 
Ellenőrzések 
 
Az intézményben a 2022. év folyamán az alábbi hatósági ellenőrzések történtek: 
 

• Pest Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzése, a Semmelweis és Tipegők 

Bölcsőde „Éves munkarendben meghatározott hatósági ellenőrzését” végezte 

– 2022. 05. 19.  A vizsgálat során mindent rendben találtak. 

• A Pest Megyei Kormányhivatali ellenőrzés kapcsán 2022-ben nem volt 

indokolt a szakmai ellenőrzés, mivel nem találtak problémát. 

Népegészségügyi ellenőrzés 2022.05.27. történt a Kormányhivatali 

ellenőrzéshez kötötten.  A Népegészségügyi ellenőrzés során is mindent 

rendben találtak mindkét intézmény esetében. 

• Közegészségügyi ellenőrzés mintavétellel egybekötve 2022.06.13.-án történt. 

Az ellenőrzés során rendben találtak mindent, a konyha és a hozzátartozó 

helységek tisztaságát, a papírok rendszeres és helyes vezetését. Az elvitt 

ételmintával is mindent rendben találtak. 

 

• Rendszeres ellenőrzések: 

➢ Tűzgátló és füstgátló ajtók ellenőrzése: A Semmelweis Bölcsődében 

2022. 06. 03. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. Majd 

2022.12.02.-án II. féléves ellenőrzés során is mindent rendben találtak.  

A Tipegők Bölcsődében 2022.06.16., és 2022.12.08. A rendszeres 

karbantartási ellenőrzés során mindent rendben találtak.  
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➢ Hő és füstelvezető rendszer: A Semmelweis Bölcsődében 2022. 06. 03., 

és 2022.12.02. Mindent rendben találtak. A rendszer üzemszerű, 

üzembiztos, éles.                            

A Tipegők Bölcsődében nincs kiépítve Hő és füstelvezető rendszer. 

➢ Beépített tűzjelző berendezések: A Semmelweis Bölcsődében 2022. 06. 

03., és 2022.12. 02. az éves ellenőrzések megtörténtek.                        

A Tipegők Bölcsődében 2022.06.16., és 2022.12.08.-án az éves 

ellenőrzések megtörténtek.                                                                                                                                                                                        

Az ellenőrzések során mindent rendben találtak, tisztítást végeztek 

csak.  

➢ A beépített tűzjelző berendezéseknél a Semmelweis Bölcsődében 

rendkívüli ellenőrzések is voltak a téves riasztások miatt: 2022. 02. 17., 

2022. 07. 11.,. 

A Tipegők Bölcsődében rendkívüli ellenőrzés 2022.11.21.-én volt, a 

akkumlátor hiba miatt, mely cserélve lett.  

 
 
Belső kontroll 
 
Az intézmény belső kontroll rendszerét, mind szakmai tervezés, mind gazdálkodás 
területén működtetheti. A 2022. év során a belső kontroll a szakmai ellenőrzésekre 
koncentrálódott. 
 
 
Intézményvezetői belső kontroll 
 
2022. év során az alábbi ellenőrzéseket végezték a bölcsődében: 
 
 

Téma Bölcsőde Ideje 

 
 

Ebédeltetés ellenőrzése 

Bölcsőde csoportjai 
(Manó, Mókus, 

Méhecske, 
Napocska,Katica, 
Bari, Cica, Süni, 

Nyuszi) 

 
 

2022. évben 
kétszer 

Kisgyermeknevelői adminisztráció Semmelweis 
Bölcsőde csoportjai 

(Manó, Mókus, 
Méhecske, 

Napocska,Katica) 

2022. 
szúrópróbaszerűen 

egész évben 

Kisgyermeknevelői adminisztráció Tipegők Bölcsőde 
csoportjai (Bari, 

Süni, Nyuszi, Cica) 
 

2022. 
szúrópróbaszerűen 

egész évben  
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Bölcsődéink alapfeladataikon túli szolgáltatásaik teljesítése 
 
Az év folyamán intézményünk az alaptevékenységen túl a gyermekfelügyeleti 
szolgáltatással segítette a városban élő családokat. 
 
                              
 
Gyermekfelügyelet 
 
 
Ezzel a szolgáltatással olyan szülők részére ajánljuk segítségünket, akik időszakosan 
szeretnék megoldani gyermekük felügyeletét, vagy, akik nem jogosultak bölcsődei 
alapellátás igénybevételére. (nem dolgozik a szülő) 
A szolgáltatás egy kisméretű csoportszobában működik. 
 
 
A szolgáltatások igénybevétele orvosi igazolás nélkül történik, de a szülőnek 
nyilatkoznia kell a gyermek egészségi állapotáról és kötelező védőoltásairól.  
 

 
 

A városban a gyermekfelügyeleti ellátásra jelentkezettek és felvettek adatai (2022) 
 
 
 

 

2022 Jelentkezett  
felvettek 

száma 
Elutasítottak 

száma 

 14  8 6 

Összesen: 14  8 6 

 
 

A gyermekfelügyeletei ellátásra jelentkező gyermekeket csak külön kialakított 
csoportba lehet fogadni. A törvény nem teszi, lehetővé az alapellátásos 
csoportjainkban való elhelyezésüket, illetve csak az üres férőhely terhére történő 
elhelyezést teszi lehetővé. 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 44. § (3) „Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára 
a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban, az e célra kialakított csoportban 
vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás.”  
 
Speciális diéta 
 
Intézményünk diétás étkezést is biztosított az étel allergiás gyermekek számára. 
Dietetikus állítja össze a gyermekek számára külön- külön az étlapokat. 
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Speciális étkezési igények 2022-ben 
  

diéta típus fő 

tejmentes 3 fő 

laktózmentes  

tojásmentes  

tej-tojás mentes  

tej-tojás-
paradicsom 

mentes 

 

tej-tojás-szója 
mentes 

 

Olajos mag 
mentes 

 

sertésmentes  

tej-tojás-
olajosmag mentes 

 

tojás-rozs-
mogyoró mentes 

 

fruktóz 
intolerancia 

 

összetett allergia 
(tej, tojás, rizs, 

csirke, napraforgó 
olaj, 

mogyorófélék, 
eper, málna) 

 
 
  

Diétázók 
összesen: 

3 fő 

 
 
 Összesen 3 gyermek részesült diétás étkeztetésben. A diétás ételeket a szakács 
készíti el, és a dietetikus felügyelte, egyedül az összetett allergén gyermek számára 
kértük a szülő segítségét az étel hozatalában, melyhez ANTSZ-i engedély is meg van. 
 
 
 

Tárgyi feltételek 
 

Működési feltételek közé tartozik az épületek állapotának javítása, a tárgyi feltételek 
és a humánerőforrások biztosítása.  
 
Az intézmények közül nagyobb felújításra és nagyobb mértékű karbantartásra csak a 
Semmelweis Bölcsődében volt szükség.  
A nyári zárás alatta Semmelweis Bölcsődében a mosókonyha teljes felújítása történt 
meg, újra csempézés, illetve a vasaló szoba kartonozása.  
A nyári karbantartás alatt pedig a Semmelweis Bölcsődében 2 csoportszoba festése 
történt az önkormányzat részéről, s a másik 3 csoportszoba pedig szülői és dolgozói 
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segítséggel lett kifestve. Ezen felül mindkét intézmény teljes épületének takarítása is 
megtörtént. 
Ezúton is köszönöm a dolgozók és hozzátartozóik segítségét, hogy szebbé tudtuk 
varázsolni a csoportszobákat. 
A Tipegők Bölcsőde nyári zárása alatt a folyosó, átadók, s teakonyha festése történt 
meg. 

 
 
Gazdálkodás 
 
 
A fenntartási költségek, valamint a dologi kiadásokra kapott összegek fedezték az 
alap szintű működést.  
Az alapdokumentumok aktualizálása mellett legfontosabb az Intézmény 
fenntartásához biztosított fedezettel való megfelelő gazdálkodás.  
Az önkormányzati épület, valamint a berendezések és eszközök állagának 
megőrzésére munkatársaink nagy gondot fordítottak. 
A karbantartásokat saját pénzügyi kereteinkből biztosítottuk, sok esetben társadalmi 
munkával is.  
Például: festések, eszközök mázolása, játékok karbantartása, javítása. 
Arra törekedtünk, hogy bölcsődénk az ellátottak számának és az épület nagyságának 
megfelelően részesüljenek a költségvetésből.  
Az intézmény saját költségvetésének alakulása a 2022. évben, amely hozzájárult a 
működési feltételek biztosításához, a szükséges karbantartáshoz. 
  
 
Kiadási teljesítési adatok  
 

Megnevezés 2022.12.31 mód 
Előirányzat 

2022.12.31 
teljesítés Ft-ban 

Teljesítés ezer Ft 

Bér+ bérjellegű 
kiadások 

164 245 401 161 060 072 161 060 

Munkaadói 
járulékok 

25 514 370 25 783 562 25 783 

Dologi kiadás 
 

35 316 772 27 253 626 27 253 

Kiadás 
 Mind Összesen 

225 076 543 214 097 260 214 096 

Év végi pénz 
maradvány 

 10 979 283  
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Bevételi teljesítési adatok 
 

Megnevezés 2022.12.31 mód 
Előirányzat 

2022.12.31 teljesítés 
Ft-ban 

Teljesítés ezer Ft 

Egyéb klf 
szolgáltatások 

bevétele 

3 168 250 2 508 006 2 508 

Intézményi ellátási 
díjak 

10 219 249 9 009 942 9 009 

ÁFA 1 319 626 1 082 512 1 082 
Intézményi 
működési 
bevételek 

14 707 125 13 726 730 13 726 

Intézményi 
támogatás 
összesen 

248 432 479 230 912 683 230 912 

Bevétel 
mindösszesen 

263 139 604 244 639 413 244 639 

 
 
Karbantartás 
 
A működéshez elengedhetetlen kötelező szerződések pl. ProDius Integrált rendszer, 
Civil Kft, és a Bird-led Kft vagyonvédelmi rendszerek, Fodorné Juhász Mária Tűz és 
munkavédelmi ellenőrzésért felelős személy, Biofilter Zsírfogó tisztítás és veszélyes 
hulladék elszállítás, MK Agro-Hydro Ker. és Szolg. Bt, által végzett folyamatos 
intézményt érintő kisebb épületen belüli karbantartási illetve elhárítási munkák 
megtörténtek. 
 
Az intézményben a karbantartó által a karbantartási munkálatokat folyamatosan 
végeztük. Ezáltal biztosítottuk a folyamatos megfelelő működést (villanyszerelés, 
dugulás elhárítás, vízvezeték javítások stb.).  
 
Az intézmény saját hatáskörében végzett karbantartása, a kötelező szerződések 
alapján végzett folyamatos intézményt érintő kisebb elhárítási munkák, ellenőrzések 
a működéshez elengedhetetlenek. Az előírásokat minden esetben figyelembe vettük. 
 
 

 

Tárgyi eszköz beszerzés 
 
Az intézményben a tárgyi eszközök beszerzése folyamatos. Az intézmény minden 
lehetőséget megtett, hogy a gyermekek egészséges nevelési körülményeit javítsa.  Az 
intézmény tárgyi eszközeinek vásárlásánál figyelembe lett véve azon területek ahol a 
legnagyobb problémák merültek fel. 
Az éves költségvetési összegből, valamint külön összegekből (Bölcsődei Alapítvány) 
folyamatosan eszközöket vásároltunk, melyek a következő területen történtek meg. 
Az intézményben a tárgyi eszközök beszerzése területén fokozott növekedés 
tapasztalható  
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A következő tárgyi eszközök beszerzése történt meg az év folyamán: 
 

• Bölcsődei csoportban játékok pótlása, irodába kiegészítő bútorok, (pl: irattartó 
szekrény,)  

• Poharak, edények, üveg tálak, tányérok folyamatos pótlása, 

• Alapjátékok pótlása, mesekönyvek, bábozáshoz eszközök, és szakmai agyagok 
folyamatos beszerzése. 

 
 

Humánerőforrás 
 
 
A bölcsőde 37 státuszára 39 fő volt felvéve a 2022. évben (37 fő 8 órás, és 2 fő 4 órás), 
következő megosztásban: 29 fő szakmai és 10 fő technikai személyzet.  
Az elmúlt évben az intézmény személyi feltétel változásainak okai mögött terhesség, 
munkahelyváltás, nyugdíjba vonulás állt. A távozó kollegák helyére igyekeztem 
szinte azonnal új munkaerőt felvenni, ám nem minden esetben volt erre lehetőség. A 
várandós kismamák esetében a terhesség 20. betöltött hétéig, hiába volt addig is 
betegállományban a kollega, nem vehettem föl új kollegát, ez sokszor megnehezítette 
a munkánkat, mert jellemzően már 6-7 hetes terhesen elmentek betegállományba a 
kollegák.   
 
 
A személyi feltételek változásának alakulása 2022 évben: 

 

 

 Semmelweis 
Bölcsőde 

 
 szak tech 
belépő 
5 

    1 4 

kilépő 
4 

0 4 

nyugdíjazás 
1 

0 1 

Gyed – Gyes 1 0 

 
 
A kilépők száma a várandós kismamák miatt több mint a belépők száma, hiszen az ő 
helyükre határozott nem azonnal vettük fel az új kollegákat. Elmondható, hogy az 
elmúlt évekhez képest kevesebb a fluktuáció, igazából csak a fiatal dolgozók 
gyermek vállalása miatt történnek a személyi változások, illetve az elmúlt évben 
kisgyermeknevelők lakhelyhez közelebb, vagy magasabb pozíciójú állás miatt léptek 
ki, illetve az idősebb kollegák nyugdíjazása miatt.  
Az esetleges távozás többnyire a technikai dolgozók körében fordult elő, s az ő 
pótlásuk nehezebb is a kevesebb bér juttatása miatt. 
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Juttatások: 
 
Az intézmény költségvetéséből a munkavállalók részére a következő juttatásokat 
biztosította: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1főre jutó juttatás:   23 012 841/ 39 fő = 590 073,-Ft/ fő   

 
Szakképzés – Képzés 
 
2022.-ben főiskolai tanulmányokat folytató kisgyermeknevelőnk 1 fő volt, s többen 
tervezték, s beadták a felvételi kérelmüket a főiskolára, de sajnos nem nyertek 
felvételt.   
 
 
Továbbképzés  
 
Az alapfeladatainkat, a gyermekek ellátását folyamatosan javítjuk, de az állami 
normatíva elvonása nem tette lehetővé az akkreditált képzésben való nagyobb 
létszámú részvételt.  
2022. évben akkreditált képzésen nem nagyon volt lehetőségünk részt venni, az 
elmúlt időszak vírushelyzete miatt, lassabban indulnak vissza a képzések. 
Online képzések indultak, melyek uniós kereteken belül ingyenesek voltak, s melyen 
8 fő vett részt az elmúlt évben, volt kolleganő, aki kettőn is részt vett. 
 
A fejlődés érdekében minden lehetőséget megragadunk a képzésekre, állami, 
ingyenes, házi és önképzés keretében. 
 

 
Továbbképzések, szakmai konferenciák 2022 

 

 Program részt 
vevők 

 

I. Nyelvi- és beszédfejlődés 1  
 

6 fő térítésmentes 

II. Játék tevékenység és elmélete 5 fő térítésmentes  

IV. Éves gyermekvédelmi 
Tanácskozás 

1 fő 
 
 

városi 

Sorsz. Megnevezés 2021 évi teljesítés 

1 Jubileumi jutalom 3 999 074 

2 Cél jutalom 2 249 315 

3 Egyéb sajátos jutalom 8 984 424 

4 Közlekedés ksg. térítés 406 450 

5 Étkezési hozzájárulás 6 930 578 

6 Egyéb költségtérítés 443 000 
 Összes juttatás 23 012 841 



 55 

A kreditpontos kötelező továbbképzéseket csak korlátozott létszámban tudjuk 
biztosítani kisgyermeknevelőink számára. A 2022-es évben a kolleganők 
térítésmentes továbbképzésre tudtak menni.  
 
 
Gyakorló területi feladataink 
 
Az ELTE Tanító- és Óvóképző kar, kisgyermekgondozó – nevelő felsőfokú képzésről 
(E) 5 fő, Károli Gáspár Református Egyetem, kisgyermekgondozó–nevelő szakáról 1 
fő, s az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, kisgyermekgondozó-nevelő szakáról 1 fő 
érkezett intézményünkbe gyakorlati területre. Az, hogy minden évben minimum 1 fő 
jön hozzánk gyakorlatra munkánk szakmai elismertségét jelenti, s azt kiemelten 
pozitívnak tartom, hogy több főiskoláról is jönnek hozzánk hallgatók.  
AZ ELTE Tanító-és Óvóképző kar óvónői szakáról 3 fő érkezett hozzánk gyakorlatra. 
Intézményeink a 2022. évben 1 diáknak biztosított lehetőséget a iskolai közösségi 
szolgálat teljesítéséhez. A diákok felügyelet mellett tölthették le a hiányzó óráikat, s a 
visszajelzések alapján jól érezték magukat, élvezték a gyermekekkel töltött időt. 
 

 
Az intézmény kapcsolatrendszere  
 
Szülői Fórum 
 

Továbbra is minden csoportban működik a Szülői Fórum. A Szülői Fórum tagjai 
segítettek a rendezvények megszervezésében, támogatásában.  
 

 
Pihe-Puha Bölcső a Vecsési Gyermekeknek Alapítvány 

 
Az Alapítvány, mint külső támogató vett részt a bölcsődék támogatásában. Játékokat 
és eszközöket, valamint szolgáltatásokat vásárolt bölcsődénknek.  
 
Az Alapítvánnyal az együttműködésünk jó, az alapítvány tagjai reálisan tudják 
felmérni igényeinket, és elfogadják a szakmai véleményünket, ez által a kéréseinket, 
igényeinket.  
 
 
Társintézményekkel való kapcsolattartás 
 
 
Óvoda 
 
Főleg az óvodába menő gyermekek felvételi időszakában tartjuk a kapcsolatot a 

város óvodáival. Ezen felül telefonon, és személyes találkozások alkalmával az év 

folyamán is napi kapcsolatot ápolunk.  

S az elmúlt évben a Falusi Nemzetiségi Óvodába, és a Mosolyország Óvodába, a 

Tündérkert Óvodába, illetve a Bálint Ágnes Óvodába mentünk át, ismerkedni az 

óvodával, a gyerekekkel és az óvónőkkel az adott óvodába felvett gyermekekkel. 
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Az óvodák az elmúlt években a beiratkozást megelőzően, áprilisban szülői 

értekezleten ismertették az óvodáikkal kapcsolatos tudnivalókat. A szülők örömmel 

szoktak részt venni ezeken a szülői értekezleten. 

   

Védőnői Szolgálat 
 
Évek óta a védőnőkkel megfelelő munkakapcsolatot alakítottunk ki, amit a 

továbbiakban is szeretnénk fenntartani. Több esetben felvételi kérelmet javaslatukkal 

támogatták. A kapcsolattartás főleg telefonon történik, de az év folyamán a 

személyes találkozás is többször előfordult, rendszeresen látogatják intézményünket, 

s segítik a kisgyermeknevelők munkáját.  

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
A Gyermekjóléti Szolgálattal a kapcsolattartás szükséges esetekben valósul meg.  Az 

év folyamán a Gyermekvédelmi Tanácskozáson (online, személyes) a bölcsődevezető 

helyettes rendszeresen részt vett, s amennyiben lehetőség volt én, mint vezető is 

elkísértem. A gyermekfelvételek elbírása esetén egyeztetés történt a 

családgondozókkal a rászorultság elbírálásának megállapítása érdekében, illetve a 

felvételi kérelmeket egy-egy esetben ők is javaslatukkal támogatták. 

A 2022. évben 3 gyermeket gondoztunk intézményünkben a javaslataik alapján. A 

gyermekek szociális helyzete, illetve a testi, szellemi fejlődése indokolta a bölcsődei 

felvételt.  

Az év folyamán a két intézményben: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapott 7 fő 

• Veszélyeztetett gyermekek száma 0 fő 

• 3 vagy több gyermekes családok száma 27 fő 

• Egyedülálló szülő száma 12 fő 

• Tartósan beteg gyermek: 9 fő  
 
Bölcsődénként a következő képen alakult: 
 
Semmelweis Bölcsőde: 
 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapott 4 fő 

• Veszélyeztetett gyermekek száma 0 fő 

• 3 vagy több gyermekes családok száma 9 fő 

• Egyedülálló szülő száma 5 fő 

• Tartósan beteg gyermek: 8 fő 
 
Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapott 3 fő 

• Veszélyeztetett gyermekek száma 0 fő 

• 3 vagy több gyermekes családok száma 18 fő 

• Egyedülálló szülő száma 7 fő 

• Tartósan beteg gyermek: 1 fő 
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Külső kapcsolataink 
 

• ELTE Tanító-és Óvóképző Kar, Csecsemő és Gyermeknevelő-gondozó szak 
hallgatói képzés.  

• Raul Wallenberg Szakképző iskola Gyermeknevelő- gondozó szak 

• Váci Egyházmegyei Felnőttképzési Nonprofit Kft 

• Krúdy Oktatási Központ 

• Az óvodákkal való együttműködés a bölcsődei felvételek alkalmával volt a 
legszorosabb. Május-június hónapban az egyeztetések folyamatosan zajlottak.  

 
 
Összegzés 
 
Intézményünk munkatársai az alapfeladatok és a szolgáltatások teljesítésének eleget 
tettek. 
A megvalósítási feladatok olyan vezetői jelenlétet igényelnek, akinek tisztában kell 
lenni elméleti tudásával, meg kell felelni a gyermek, szülők és kollektíva 
elvárásainak, át kell látnia az intézmény működését, jelen kell lennie a csoport 
életében és ezeken túl mindig valami új gondolatot, célokat kell kitűznie a jövőt 
illetően. 
Kiemelt feladatnak kell tekinteni az intézmény jó hírnevének építését, a lehetőségek 
feltárását, a fejlesztési feladatok szakszerű, pontos megvalósítását, a lakosság 
igényeinek elfogadását, és lehetőségeihez mérten való kiszolgálását.  
A gyermekek jogait tiszteletben tartva biztosítatni kell, hogy koruknak és fejlettségi 
szintjüknek megfelelő, teljes körű ellátásban részesüljenek. Igyekezni kell, hogy a 
napközbeni ellátás során valamennyi kisgyermeket továbbra is jó gondozó-nevelő, 
hatások érjék. Támogatni az elveiben és módszereiben egységes gondozó-nevelő 
munka, folyamatos fenntartását. 
Munkánk során a lelkiismeretesség, felelősségvállalás mellett a következetességnek, 
igazságosságnak és segítőkészségnek kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani. 
Személyes beszélgetések és munkatársi értekezletek keretében törekedni kell arra, 
hogy figyelembe vegyük, s egységesítsük az intézményvezető, és a kollegák 
véleményét a feladatok teljesítéséről, a továbblépés lehetőségeiről.  Arra kell 
törekedni, hogy munkatársaink folyamatosan lehetőséget kapjanak az önképzésre, 
továbbképzésre, valamint a szakirányú tanulmányok elvégzésére. 
Az elmúlt évek során a technikai kisegítők bérének rendezése folyamatos, mely talán 
kicsit segítette a fluktuáció csökkentését, de még mindig nehezebb technikai 
munkakörbe (főleg a konyhai, karbantartói részre, ahol csak szociális pótlék van) 
keresni új kollegákat. Nehezebb megtartani őket, mert még mindig alacsonyabb a 
bérük, mint egy versenyszférás munkahelyen.  
Az elmúlt évek bérrendezése egy-egy feladatkörben már jól rendeződött, viszont 
nagyon nehezen követhető, s magyarázható el a kollegáknak, hogy ki, miért, mennyit 
keres, illetve kit, hova lehet besorolni. Ezzel kapcsolatosan folyamatban vannak 
olyan tárgyalások, ahol az egységes bölcsődei bérrendezés, minden bölcsődei 
dolgozóra kiterjedő, igazságos, kiszámítható és átlátható önálló bölcsődei bértábla 
kialakítása sokat javítana ezeken a problémákon.  
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Zárszó 
 
 
A Semmelweis Bölcsőde intézményvezetőjeként 2018. március 1.-vel kezdtem meg 
munkámat Vecsésen, s majd 2023. márciusával újra megnyertem az 
intézményvezetői pozíciót. 
 
Az elmúlt 5 év tekintetében azt gondolom, hogy elindultak az intézmények egy 
olyan szakmai változáson, ami az én elképzeléseimben szerepel, vannak kisebb, 
nagyobb súrlódások, melyeket az évek során, úgy érzem, meg fogunk tudni oldani. 
Természetesen, továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon sok időnek el kell még 
eltelnie, míg azt mondhatom, hogy most már fejleszteni, fejlődni nem szükséges, 
hanem csak az állandó frissítést, szinten tartást kell megőrizni. Azt gondolom a 
harmadik bölcsőde megnyitása után 2-3 évvel már majd beszélhetünk az „állandó 
frissítés, szinten tartásról”, hiszen addig annyi változás, létszám növekedés, 
fluktuáció, történik, hogy a folyamatos fejlesztésre kell koncentrálni. 
Úgy gondolom, hogy sok szakmai dologban, kellő biztatással, sok kolleganő akar és 
tud is fejlődni, illetve a rejtett szakmai tudását előhozta. 
Most már szívesebben veszik, hogy mindig mindenben kikértem véleményüket, 
segítségüket, de továbbra is úgy gondolom, hogy egy közös, jól együttműködő 
kapcsolat alap pillére a bizalom, őszinteség, s az együttműködés.  
A folyamatos változásokat továbbra is igyekeztem mindig szakmailag alátámasztani, 
s megértetni a kollégákkal, hogy ez által az ő munkájuk is jobb minőségű lesz, melyet 
most már el is fogadnak. 
 
Az elmúlt években az új kollegák érkezése, a létszám növekedése, az új intézmény és 
a régi közti rivalizálás, a fluktuációs változások (fiatal kollegák – sok sok gyermek 
vállalás, Tipegőkben a megnyitás óta 7 gyermek születet a kollektívában, s 1 a 
Semmelweisben, a már GYES-en lévő kollegák a második gyermekeikkel vannak 
otthon) okozott némi nehézséget, melyre számítottam, s igyekszem, s igyekeztem is 
megoldani.  
Azt gondolom nagy részben sikerült is, viszont, ami még folyamatos nehézséget 
okoz, az a megfelelő kommunikáció. Pontosabban az, hogy a kollegák megtanulják, 
hogy nem csak a közvetlen kollegával kell mindig megfelelően kommunikálni, 
hanem a kollektíva mindegyikével, s a szülőkkel, gyerekekkel egyaránt. S nem utolsó 
sorban fontos, hogy megértsék, hogy senki sem gondolatolvasó, ezért nagyon fontos 
a kommunikáció.  
 
A jól együttműködő, azonos elveket való, azonos jó szakmai munkát végző 
intézményben, boldog, kiegyensúlyozott, s örömmel dolgozó kollégák dolgoznak, s 
így a családok, gyermekek igényei megfelelően kielégíthetők.  
 
Az elmúlt évek alatti munkámat igyekeztem mindig maximálisan végezni, s 
megfelelni minden követelménynek, s remélem a rám irányuló bizalomnak, 
elvárásnak megfeleltem. 
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„Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni.” /Véghelyi Balázs/ 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vecsés, 2023. március 24. 
 
 
      
  Káldy Györgyné  
                                                                                      Intézményvezető 
 


