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Kéthely Község Képviselőtestületének a Kéthelyi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában 

működő Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020 – 2021-es tanévben induló csoportok 

számáról, gyermek és felnőtt létszámokról, tervekről. 

 

 
 
 
 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Bölcsődei nevelés, gondozás: 

 

2019.szeptember 1-vel megnyíló bölcsődénkben elkezdődött a bölcsődei nevelés-gondozás az 

érzelmi fejlődés, a szocializáció és egészséges életmód megalapozása. A személyi és tárgyi 

feltételek megteremtésével lehetőséget biztosítunk a kisgyermekeknek az önfeledt játékra, 

nyugodt pihenésre, az egészséges életmód megalapozására. 

Bölcsődénk nyitott a szülők és a szakemberek előtt, egyéb látogatót bejelentés útján 

fogadtunk. Egy Balatonberényi  csecsemő- és kisgyermeknevelő kolléga szakmai 

gyakorlatának bölcsődénkben való letöltését is vállaltuk, a nyáron.  A látogatóknak 

igazodniuk kell a Bölcsőde házirendjéhez, a gyermekek életrendjéhez. A Bölcsőde 

munkanapokon 6.30 – 17.00 óra között biztosítja a gyermekek nevelését, gondozását. 12 

kisgyermek iratkozott be, akik folyamatosan kezdték meg a beszoktatást.  



Már a télen egy kisgyermek, költözés miatt, egy pedig a szülői felügyelet megvonása miatt 

került el az intézményből.  

A megüresedett férőhelyet rövid időn belül feltöltöttük, így a maximális létszámmal 

üzemeltünk. 2020.Március 16-tól, a törvényi előírásokat figyelembe véve a vészhelyzet miatt 

a bölcsőde bezárt, de a Polgármester Úrral egyeztetve, a szülők igénye alapján napi 

felügyeletet ellátott. Ez időszak alatt egy kisgyermek járt rendszeresen az intézménybe. Május 

25-től, a 12 gyermekből 1fő nem látogatta a bölcsődét. A kialakult helyzet miatt minden 

beíratott gyermek után megkapjuk az egész évi támogatási összeget.  

A kisgyermekek, a szülők és saját egészségünk védelme érdekében szigorúan betartottuk, 

betartattuk a közegészségügyi szabályokat. 

 

A 2020-2021-es nevelési évi adatok: 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. § (1)A bölcsődében, egy bölcsődei csoportban legfeljebb 

tizenkét gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 

b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizennégy 

gyermek nevelhető, gondozható. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha 

a) egy bölcsődei csoportban egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tizenegy gyermek, 

b) egy bölcsődei csoportban kettő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek, 

c) egy speciális bölcsődei csoportban három-hat sajátos nevelési igényű, illetve korai 

fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető, 

gondozható. 

 

Szeptembertől 5 kisgyermek óvodába megy, ebből 4fő Kéthelyre, 1fő Balatonszentgyörgyön 

lakó, a Keszthelyi óvodába, 1 fő pedig családjával elköltözik településünkről. 

Mind az öt  szabad férőhelyet Kéthelyi gyermekkel betöltöttünk. 5 kisgyermek szeptembertől, 

egy 2021-től, igényli a bölcsődei ellátást. 

 



Személyi feltételek, szakképzettség:      
 
Bölcsődei szakmai létszáma és szakképzettségük megfelel a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 1. 

számú és 2 számú mellékletében előírt követelményeknek. 

2 fő kisgyermeknevelő 

1fő bölcsődei dajka 

Végzettség szerint: 1 fő csecsemő-és kisgyermeknevelő (BA),  

                                1 fő csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), főiskolai      

                                   tanulmányait jelenleg folytatja. 

1 fő bölcsődei dajka, (érettségi, óvodai dajka), a bölcsődei dajka  

képesítés előírását a nevelési évben megszerezte. 

A bölcsődei nevelésnek-gondozásnak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az 

emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia.  

A gyermekek – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg.   

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben a bölcsőde kiegészítő 

szerepet vállal. 

A kisgyermekek szakszerű és magas színvonalú nevelését-gondozását szakmailag jól 

felkészült, gyermekközpontú, gyermekszerető, kreatív szakemberek látják el.  

A bölcsődei dajka elvárásaink szerint fenntartja a bölcsőde rendjét, tisztaságát.  

Feladatai pontos, igényes elvégzése kiegészíti, segíti a kisgyermeknevelők munkáját. 

Folyamatos elvárás minden dolgozóval szemben: Szeresse és fogadja el a gyermekeket, 

legyen türelmes, a gyermek megismerésére nyitott. A kisgyermekek gondozási feladatainak 

elvégzéséhez rendelkezzen megfelelő fizikai adottságokkal, egészségügyi alkalmassággal. 

Nyugodt, rendszerető, következetes, kiegyensúlyozott legyen. 

Tárgyi feltételek: 

A bölcsőde épületben a - lehetőségekhez mérten- a funkciónak megfelelően alakítva működik.   

A bölcsőde helyiségei:  

Gyermekek által használt helyiségek: gyermekátadó, fürdőszoba, gyermekszoba, fedett terasz, 

só szoba.  

Egyéb helyiségek: előtér, folyosó, irodák, étkező, öltöző, WC-k, mosdók, - zuhanyzó, raktár, 

mosókonyha, babakocsi tároló, játékraktár, játszókert. 



Játékkészlet: az előírásoknak megfelelő, a korcsoport összetételt figyelembe vevő, a 

lehetőségekhez mérve folyamatosan cserélődő, bővülő. 

Tálaló konyha: Az óvoda és a bölcsőde tálaló konyhája közös, elkülönítve a bölcsődei 

edények, külön szekrényben. Az ételt tálaló kocsin viszi be a dajka a csoportba. A bölcsőde 

napi négyszeri étkezést biztosít.  

Bölcsődénk egytágas előteret, csoportszobát, egy fürdőszobát, gyermeköltözőt, kocsi 

tárolót,takarító szertárt, vasaló- és rakodó helyiséget, mozgáskorlátozottak számára mosdó, 

udvarról nyíló gyermekmosdó, só szobát, felnőtt étkezőt, irodát, felnőtt mosdó, zuhanyzót, 

öltözőt, tágas fedett teraszt foglal magába.   

Minden helyiség bútorzata, felszereltsége és a játékok biztosítják a kellemes, élmény dús 

időtöltést. A kisgyermekek immunrendszerére, a felsőlégutakra, gyakorolt jótékony hatását,a 

só szobában rendszeresen, élvezhetik gyermekek.  

A fedett terasz,esős időben is maximálisan biztosítja a gyermekek szabad levegőn történő 

játékához szükséges mozgásteret. Az udvar homokozóval, árnyékolóval, mobil csúszdával, 

mérleg hintával, bújócska játékeszközzel rendelkezik, augusztusban a térkövezés 

kiegészítésével biciklizni, autózni is lehet kint az udvaron. Egy stabil mozgásfejlesztő eszköz 

hiányzott az udvar felszereltségéből, amit pályázat útján sikerül beszerezni és talán még az 

ősszel élvezhetik a gyermekek fejlesztő, szórakoztató hatását. 

A bölcsőde játékkészlete megfelel az egészségügyi és pedagógiai szempontoknak. Az 

alapjátékok kívül biztosítottak a manipulációs, konstruáló utánzó és szerepjátékok eszközei a 

11. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet: Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről 

és felszereléséről előírás szerint. 

 

Óvodai nevelés: 

 

Óvodánk Pedagógiai programjának egyik prioritása a nevelés eredményessége. Célunk, hogy 

nevelőmunkánk eredményeként a gyerekek testileg, lelkileg egészségesek, 

kiegyensúlyozottak legyenek. Alapozódjanak meg az egészséges életmód szokásai. 

Alakuljanak ki azok a képességek, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai életmódra. 

Hatékony és eredményes nevelő munkánk elsősorban az óvodapedagógusoknak köszönhető, 

de nem nélkülözheti az alkalmazotti közösség egyéb tagjainak aktív segítségét, hisz a 

gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése csak nyugodt, higiénikus környezetben 

lehetséges, ugyanakkor tevékeny partnerek a nevelő munkánkban, elmaradhatatlan résztvevői 

a csoportok napi életének, a különböző programoknak.  



Elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik azokat, a szerint dolgoznak. 

Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek. Az idei nevelési évünk rendhagyó 

módon alakult, hisz Március 16-án, a vészhelyzet kihirdetése után, ügyeleti nyitva tartás alatt 

10 gyermek, majd 1-2 gyermek járt óvodába, Április közepétől változóan 5-10 gyermek volt 

naponta, egészen május végéig ez volt a jellemző létszám. Május 25-én, a rendes nyitva tartás 

visszaállítása után 48-60 fő a napi létszámunk, június közepéig, az iskolai szünet megkezdése 

után, 40-50fő között. A törvényi előírást figyelembe véve az óvoda nyári takarítási szünetre 

maximum 2hetet vehetett volna igénybe, de óvodánk ez idő alatt is, igény szerint felügyeletet 

biztosított. Ezt 5 gyermek szülei kérték, majd az utolsó héten mindenki visszamondta. Így, a 8 

munkanapon fertőtlenítő takarítás van az egész épületben és az udvaron. 

A gyermekek, a szülők és saját egészségünk védelme érdekében szigorúan betartottuk, 

betartattuk a közegészségügyi szabályokat az óvodában is! 

 

2019-2020-as nevelés évi adatok: 

 Kiscsoport            Középső csoport      Nagycsoport    

21fő                      26fő                        27fő       

Egy gyermek, év közben elköltözött. 

Iskolába beiratkozott gyermekek létszáma:22fő 

Óvodába beiratkozott gyermekek száma: 13fő 

2020-2021-as nevelés év várható adatai: 

 Kiscsoport            Középső- Nagycsoport      Nagy csoport    

19fő       23fő  ( +2) 22fő (+1) 

 

Az idei nevelési évet kettő kor szerinti elosztású csoporttal: Kiscsoport, és Nagycsoporttal és 

egy részben osztott Középső- Nagycsoporttal indítjuk. 

A csoportokhoz és a gyermeklétszámhoz a tárgyi feltételek megfelelőek, a sikeres pedagógiai 

munka megvalósítására elkötelezettek vagyunk, a fejleszthető területeinket megkeressük, a 

fejlődés megvalósulása érdekében folyamatosan dolgozunk.  

Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a Szülői Szervezettel, illetve a Kéthelyi 

Egyesületekkel, Szervezetekkel. 

 

Személyi feltételek: 

7 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 takarító.  



Az óvodapedagógusok közül ketten hosszabb szabadságon vannak( Gyes-ről visszatérő, egy 

kolléganő márciustól, egy, májustól) két kolléganő fizetés nélküli szabadságon van, GYED 

igénybevételével. A pedagógiai asszisztens GYED igénybevételével távol van 

helyettesítésére, a munkaügyi központ támogatásával alkalmazunk egy gyógypedagógiai 

asszisztensi végzettségű kollégát. Egy dajka nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejére is 

munkaügyi központ támogatásával alkalmazunk helyettesítőt.  

Egyik gyes-en lévő kolléganő, nem tér vissza hozzánk dolgozni, a helyettesítésére alkalmazott 

kolléganő is csak augusztus végéig tervez dolgozni, utána elhagyja a pedagógusi pályát. 

A Marcali munkaügyi központtal felvettem a kapcsolatot, két óvodapedagógus kolléganőt tart 

nyilván, akinek már kiajánlották a munkát, válasz még nem érkezett hozzánk. Szeptembertől 

az álláshelyet meghirdetjük, a még október végéig szabadságon lévő és a hiányzó kolléganő 

munkáját addig munkaidő átszervezéssel, helyettesítéssel oldjuk meg. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

Csoportszobák eddig is családiasak, barátságosak és esztétikusak voltak, a csoportban 

dolgozók egyéni arculatát tükrözték. A nyári szünetben egy csoportszoba fertőtlenítése, 

átrendezése megtörténik. 

Udvari játékeszközökek a szülők a nyáron átfestették, a balesetveszélyes eszközöket a nyáron 

eltávolítjuk. 

Az óvodai költségvetésben szereplő eszköz, az Alapítvány, a Szülői Szervezet által támogatott 

és a pályázatban elnyert játékok megrendelése, telepítése folyamatban, az ősszel remélhetőleg 

még használatba tudják venni a gyerekek! 

 

Pedagógiai munka: 

 

A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok 

rendelkezésére óvodában. Sok képességfejlesztést elősegítő eszközzel rendelkezünk. Torna 

felszereltségünk a Bozsik programban való részvételnek köszönhetően folyamatosan bővül. 

Új játék, eszköz vásárlása előtt, mindig szempont, mely terület fejlesztésére van szükség.   

Szakmai könyveket, folyóiratot kevesebbet rendelünk, az internetről sokkal több anyagokat 

töltünk le, nagy örömömre egyre többen használják a hiteles forrásból szerzett anyagokat. 

Az idei nevelési évben is megvalósultak a már hagyománnyá vált tehetséggondozó 

foglalkozások: ovi- aerobik,kézműves foglalkozás, néptánc, Bozsik foci, március közepéig. 



A személyi és tárgyi feltételeink megvannak, ezért az idei tanévben is délutánonként folytatni 

szeretnénk a közkedvelt foglalkozásokat. 

A fejlesztő foglalkozásokat szükség szerint beépítjük az óvodai élet megszervezésének elvei 

közé, egyéni fejlesztéseket az óvodapedagógusok is tartanak, de az utazó szakemberek 

segítségére is szükségünk van. 

Továbbra is szeretetteljes, befogadó óvodai légkörben biztosítjuk a gyermek életkori 

sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének megfelelő fejlődését, melyben a gyermeket 

megbecsülés, bizalom, szeretet övezi. 

A 2020-2021-es nevelési évet megfelelő tárgyi feltételekkel tudjuk indítani,személyi 

feltételek részben adottak, de a zökkenőmentes tanévkezdést nem akadályozzák.  

 

                                                                                        Tisztelettel: Szűcs Judit Magdolnask. 

 Kéthely, 2020-08-13.                                                    Intézményvezető 
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