
Éves beszámoló a Berzencei Bölcsőde 
2013. évi munkájáról 

 

1.Intézmény neve, székhelye: Szent Antal Óvoda és Bölcsőde 

Cím: 7516 Berzence, Kavulák u.10. 

Tel.: 06826/446-071 

Fenntartó neve, székhelye: Berzence Nagyközség Önkormányzata 

Cím: 7516 Berzence, Szabadság tér 19. 

Tel.: 0682/549-091 

 

2.Férőhelyek kihasználtsága, statisztikai és létszámmal kapcsolatos adatok 

Férőhelyek száma: 12 fő 

Az év közben megüresedő bölcsődei férőhelyekre, a folyamatosan jelentkezők kerülnek felvételre. 

Egész évben megforduló gyermekek létszáma: 24 fő 

2013. májusában a gyermekek beírt száma: 13 fő, decemberben: 13 fő 

Nyitvatartási napok száma: 236 nap 

A gondozási évben teljesített gondozási napok száma: 2180 

A gyermekvédelmi kedvezmény alapján igénybe vehető ingyenes étkeztetésben részt vevő 

gyermekek száma: 12 fő 

Az 50%-os díjkedvezményt 2 fő.. gyermek esetében kérték a szülők, mivel a családjukban 3 vagy több 

gyermek neveléséről gondoskodtak. 

 

3.Férőhely-gazdálkodási stratégia 

A harmadik életévüket betöltött gyermekek szeptemberben kerülnek át az óvodába. 2014 

februárjától a harmadik életévüket betöltő gyermekek folyamatosan mennek át az óvodába, s így 

tudjuk az év közben jelentkezőket felvenni. 

 

 



4. A gyermekek életkori megoszlása 

A gyermekek életkori megoszlása 2013. decemberi adat alapján:  

12-23 hónapos 3.fő 

24-36hónapos 10 fő 

 

5. A bölcsőde szakmai munkája 

A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő munkája nagy odafigyelést igényel. A kisgyermeknevelő 

feladata a gyermekek sajátos igényeit figyelembe véve, a gondozás-nevelés egysége a gyermek 

személyes adminisztrációjának vezetése, a folyamatos napirend betartása. A gyermek testi-lelki 

óvása. A gyermekek pillanatnyi fejlettségi szintje határozza meg a vele való személyes foglalkozás 

mikéntjét. Az egyéni bánásmód kialakítását segíti a saját gondozónő rendszer. A saját gondozónő 

rendszer lényege, hogy a gondozónő gondozáskor kizárólag csak a „saját” gyermekeit látja el, a 

társgondozó távollétében gondozhatja az ő gyermekeit is. Ez állandóságot jelent a gyermekeknek és 

nélkülözhetetlen az egészséges személyiség fejlődésnek.A kisgyermeknevelő az anya távollétében 

megadja a gyermeknek a biztonságot, szeretetet, amely segíti és fejleszti a gyermek testi, szellemi és 

érzelmi fejlődését. 

Bölcsődénk a következőket nyújtotta: 

- biztosította a gyermekek szakszerű gondozását, nevelését 

- jól összeállított napirenddel elősegítette az elmélyült aktív játéktevékenységet, az időjárástól 

függően a szobában, illetve a szabadban 

- segítette a gyermekek szókincs gyarapodását, a helyes beszéd elsajátítását és annak 

gyakorlását( sok mondóka, vers, beszélgetések  pl: időjárásról, ünnepekről stb.) 

- segítséget nyújtott a helyes szokások szabályok elsajátításában, az önállósodási folyamatok 

„én tudat” kialakulásában 

- a bölcsőde az egészséges fejlődést szolgálta 

- orvosi felügyelet biztosított 

- bölcsődénk nyitottsága lehetővé tette az elmúlt évben is a mindennapi találkozásnál a 

gyermekről való tájékozódást 

- lehetőséget adott a gyermekek bölcsődei életének megismerésére 

- megkönnyítette, hogy az óvodába való átmenet zökkenőmentes legyen. 

 

6. 2013-as évben ellenőrzések 

 

Szakmai ellenőrzés nem történt. 

 

 



7. Tárgyi feltételek módosulása, beruházások 

 

A minket körülvevő világ befolyásolhatja mindennapjaink komfort érzetét. Éppen ezért minden 

bölcsődei dolgozó a lehetőségeken belül igyekezett, a környezet szebbé, esztétikusabbá tétele 

érdekében mindent megtenni. Az ünnepieseményeket, az évszakváltozásokat, annak megfelelő 

dekorációval tettük hangulatosabbá. A bútorzat a gyermekek méretéhez igazodik, a játékok 

elérhetőek a gyermekek számára. Játékkészletünk hozzájárult a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez. 

Az épületet hangulatos játszó udvar veszi körül. A játszókertet gondosan összeválogatott a 

gyermekek mozgáskedvét felkeltő és mozgásukat- ezáltal fejlődésüket- sokrétűen előmozdító játékok 

teszik teljessé. A költségvetésünkön kívül a szociális szféra által plusz pénzt kaptunk, melyből az 

udvarra játszóházat vásároltunk.  2013-as évben a régi bútor (öltöző szekrények, 2db tároló 

szekrények) helyett új bútorok vásárlása történt, melyekkel szebbé, vált környezetünk. 

Játékeszközeinket karácsonykor a kisgyermekek nagy örömére bővíteni tudtuk.Ezúton is köszönjük az 

Önkormányzat pénzügyi finanszírozását. 

 

8. Összegzés 

 

A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermeki személyiség egészének fejlesztése egy biztonságos 

környezetben, amelyben megteremtjük a szomatikus, a mentális és a szociális fejlődés lehetőségét. 

Ezt a feladatot , célt minden bölcsődei dolgozó magáénak érezte 2013-ban is „ és érzi most is”! 

 

 

Berzence, 2014. május 14. 

 

 

                                                                                                                 Gubasóczi Istvánné 

                                                                                                                  szakmai vezető 


