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2014/2015. NEVELÉSI ÉV 

BÖLCSŐDEI MUNKATERV 

Készítette: 

Kisgyermeknevelők munkaközössége 

„Foglalkozzunk meleg, sugárzó  szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek.” 

                                                                                                   E. Fromm 

 

 

 

 

 



DÁMK Bölcsődei Intézményegység alkalmazottai:2014-2015-ös nevelési évben 

 

Kisgyermeknevelők:Adamik Lászlóné /Katica csoport/ 

Ambruzsné Ignácz Ildikó /Katica csoport/ 

Sántáné Nagy Erzsébet  /Pillangó csoport/ 

                                      Somogyi Tünde  /Pillangó csoport/ 

Bölcsődei dajka:Kecse Sándorné 

Karbantartó :Zrena József 

Bölcsődeorvos:Dr Demeter Erzsébet 

Közfoglalkoztatott Kisgyermeknevelő:Kürti Éva 

A DÁMK bölcsődéjének munkatervét a fenntartói elvárások, az intézményi munkaterv és a 
helyi sajátosságok figyelembe vételével készítettük el.Az évi feladatainkat ,a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ,gyermekvédelmi intézmények,valamint személyek 
szakmai feladatairól  és működésük feltételeiről szóló 15/1998/IV.30/NM rendelkezése 
alapján határozzuk meg.Kiemelt szakmai feladatoknál meghatározónak tartjuk a DÁMK 
szerkezetén belül a nevelési egységek közötti együttműködés lehetőségeit,valamint az előző 
év tapasztalatait.  

A cél:A szakmai programban megfogalmazottak tervszerű,magas szintű megvalósítása. 

Értekezletek időpontja: 

- alkalmazotti értekezlet 

- tanulmányi kirándulás 

- tanévnyitó/ záró értekezlet 

Bölcsődei kérelmek és elbírálásának időszaka: 

Bölcsődei beíratás, szülői értesítés,tájékoztató szülői értekezlet, 

 

 

 

 

 



Felelős: 
Határidő: 

Feladatok Módszerek,eszközök 
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Új gyerekek fogadása  
Szülővel történő beszoktatás. 
Biztonságot nyújtó szeretetteljes 
légkör kialakítása. 

Beszoktatás folyamatának dokumentálása.  
A fokozatosság alkalmazása. 

Saját gondozónői rendszer 
kialakítása 
 

Személyi állandóság folyamatos 
biztosítása.  
Az egy személyhez való érzelmi kötődés 
megvalósítása,de a társ gondozónő 
elfogadása is fontos. 

A gyermek és a család 
figyelemmel kísérése, szükség 
esetén segítése,tájékoztatása. A 
családtámogató rendszerről való 
tájékoztatás,lehetőségek 
igénybevételének biztosítása. 
Újonnan érkező gyermek esetén 
családlátogatás. 
A gyermek pszichoszomatikus 
fejlődésének elősegítése. 

Jelzőrendszer  
Együttműködés a védőnői szolgálattal,  
családsegítővel, gyámhivatallal, 
gyermekorvossal.  
A bölcsőde orvos havi rendszerességgel jár 
a bölcsődébe. 

Határozatok kitöltése és 
feldolgozása, az étkezési díjak 
megállapításához 

Határozatok összegyűjtése, csoportosítása 

Ingyenes étkezésre jogosult 
gyerekek felmérése 

Nyilatkozatok,határozatok 

Gondozás-nevelés feladatainak 
ellátása 

Egészséges fejlődés 
elősegítése(élelmezés,pihenés-
,alvás,öltözködés,egészségvédelem,nyugodt 
légkör biztosítása,zavartalan 
játéktevékenység biztosítása.)Érzelmi 
fejlődés elősegítése. Egyéni gondozás és 
egyéni bánásmód alkalmazásának elve. 
Személyes fejlődés elősegítése. 

Levegőztetéssel kapcsolatos 
feladatok 

Az udvari élet megszervezése,játékok 
előkészítése,megfelelő mennyiségű 
játékkészlet biztosítása.A mozgás 
megszerettetése,játékosan. 

Munkatársi értekezlet megtartása Emlékeztető 
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Szülőkkel való kapcsolat kiépítése, 
kölcsönös  megértése,elfogadása és 
bizalomra épülő kapcsolattartás,szülői 
érdekképviseleti fórum hatékony működése. 
SZMK  választás. 

Első 
találkozás,beszoktatás,folyamatos 
tájékozódás,napi 
kapcsolattarás,üzenő füzet,szülői 
értekezlet,beszélgetés,szervezett 
családi programok,játszó 
délutánok/bölcsi kukk,/ 
 
 



Dokumentáció vezetése a gyermekekről 
Taj alapú nyilvántartás vezetése. 

Napi jelenlét kimutatása a 
csoportnaplóban,családlátogatás 
írásos dokumentálása,törzslap 
vezetése. Üzenő füzetek 
elkészítése és negyed évente 
tájékoztatás a szülőknek. 

Óvodával való folyamatok kapcsolat 
megvalósítása. 
Az óvodába menő gyerekekről információ 
átadás,az óvodapedagógusoknak. 

Egymás munkájának 
megismerése,délutáni közös 
játék(szükség szerint),óvodába 
menőkkel óvodalátogató. 

Élelmezéssel kapcsolatos feladatok 
Étlap készítés havonta,élelmezés vezetővel és 
bölcsőde orvossal. 
Gyümölcs, zöldség  napi rendszerességgel az 
étrendben. 
Szűrt ivóvíz  fogyasztása . 

A gyermek fejlődéséhez 
szükséges étlapok 
összeállítása.Az egészséges és 
korszerű táplálkozási szokások 
kialakítása. A HACCP 
szabályainak betartása. 
Az étkezés folyamatosságának 
kialakítása. 

Folyamatos napirend biztosítása Napirend írásos 
rögzítése,évszaktól és a 
gyermekek személyes igényeitől 
függően. Egyéni gondozásra 
kellő idő fordítása 
életkortól,csoport létszámtól 
függően. 

A biztonságos munkafeltételek biztosítása A dolgozók munkavédelmi és 
balesetvédelmi 
oktatása,dokumentálással. 

Tűzoltóság által előírt szabályok betartása Tűzvédelmi oktatás tanév 
kezdetén. 

 

 

 

Szeptember Fokozatos beszoktatás  az anyával /anyás beszokatás/ 
Étkezi támogatáshoz nyomtatványok beszedése. 
Anamnézis lapok kitöltése,üzenő füzetek elkészítése,törzslapok 
kitöltése. 
Taj alapú nyilvántartás folyamatos vezetése./naponta/ 
Bölcsőde orvos kitölti az új gyerekek felvételi státuszát. 
Gondozónői megbeszélés. 
Havi étlap készítése. Felelős:Sántáné Nagy Erzsébet 
Tökfesztiválon barkácsolás közösen a szülőkkel,gyerekekkel. 
Szülői értekezlet,SZMK vezető,ÉF szülői képviselőjének 
megválasztása. 
 

Október Folyamatos dokumentáció naprakész vezetése,oltási könyvek 
bekérése,oltások dátumát pontosan rávezetni a törzslapra. 



Csoportszobák díszítése,őszi dekoráció készítése,őszi 
falevelek,termések gyűjtése közösen a gyerekekkel. 
Az őszi színekkel való ismerkedés, falevelek satírozása 
zsírkrétával. 
Gondozónői megbeszélés 
Táncház a kisgyermeknevelők részvételével. 
Étlap készítés:Ambruzsné Ignácz Ildikó 

November Bölcsi kukk szervezése,ismerkedés,közös játék  a leendő 
bölcsisekkel. 
Dokumentációk naprakész vezetése 
Havi jelentés elkészítése:Sántáné Nagy Erzsébet 
Gondozónői megbeszélés 
Mikulás dalok versek,ráhangolódás a télapóvárásra. 
Étlap készítés:Adamik Lászlóné 

December Csoportszobák díszítése,Mikulás  érkezése, csomagot és játékot 
kapnak a gyerekek. Karácsonyi hangulat, versekkel, dalokkal. 
Egyszerűbb díszek készítése a gyerekekkel. 
Só liszt gyurmából hóember készítés.(gömbölyítés) 
Somogyi Tünde:furulyázik  karácsonyi dalokat 
Dokumentációk naprakész vezetése 
Gondozónői megbeszélés 
Téli szünet 
Karácsonyi fényképek készítése 
Étlap készítés:Somogyi Tünde 
Havi jelentés elkészítése:Sántáné Nagy Erzsébet 

Január Folyamatos beszoktatás lebonyolítása. 
Dokumentáció naprakész vezetése. 
Havi jelentés:Sántáné  Nagy Erzsébet 
Alapítványi bál előkészületeiben való részvétel,szereplés. 
Statisztikai kérdőív kitöltése:Ambruzsné Ignácz Ildikó 
KSH részére adatlap küldése:Somogyi Tünde 
Étlap készítés:Sántáné Nagy Erzsébet 
Gondozónői megbeszélés. 

Február Dokumentáció naprakész vezetés 
Havi jelentés:Sántáné Nagy Erzsébet 
Farsangi előkészületek,dekorálás,szemüvegek készítése közösen 
a gyerekekkel. 
„Farsangi buli”:fánk evés,tánc,üdítő, Zene hallgatás,a gyerekek 
és a gondozó nénik jelmezbe öltöznek. 
Étlap készítés:Adamik Lászlóné  
Szülőcsoportos beszélgetés :Szülők, kisgyermeknevelők. 

Március Dokumentáció vezetése 
Havi jelentés:Sántáné Nagy Erzsébet 
Tavaszi dekoráció elkészítése,a tavasz színeinek felfedezése. 
Étlap készítés: Ambruzsné Ignácz Ildikó 
 

Április Dokumentáció naprakész vezetése 
Óvoda látogatás az óvodába menő gyermekekkel,házon belül és 
házon kívül is. 
Havi jelentés: Sántáné Nagy Erzsébet 



Tavaszi ünnepkör előkészítése 
Húsvéti versek,mondókák gyakorlása 
Bölcsőde hívogató,szülőknek,leendő bölcsiseknek. 
Bölcsődék napja. Megyei szintű továbbképzés szervezése 
Beiratkozás 
Étlap készítés:Adamik Lászlóné 

Május Dokumentáció vezetése 
Havi jelentés:Sántáné Nagy Erzsébet 
Csoport kép készítése. 
Anyák napjára ajándék készítése,melyet a gyerekek adnak át 
anyukájuknak. 
Gyereknapi programok a Művelődési házban , ugráló vár,arc 
festés,gyerek műsorok,barkácsolás. 
Egy kis apró ajándék minden kis bölcsődésnek,gyermeknapra. 
Szabadságolási terv elkészítése:Sántáné Nagy Erzsébet 
Étlap készítés:Somogyi Tünde 
Tablókészítése ,az óvodába menő gyerekekről. 
 

Június Dokumentáció vezetés 
Havi jelentés:Sántáné Nagy Erzsébet 
Tanév értékelés elkészítése. 
Cd készítés a leendő ovisoknak a bölcsődei pillanatokról. 
Új gyerekek szüleinek szülői értekezlet. 
Szabadságok megkezdése,munkabeosztás megtervezése 
Étlap készítés:Adamik Lászlóné 

Július Szabadságolások,ügyeleti rendszer lebonyolítása. 
Dokumentumok lezárása. 
Étlap készítés:Ambruzsné Ignácz Ildikó 

Augusztus Szabadságolások,ügyeleti rendszer lebonyolítása. 
Taj alapú nyilvántartásból kiírni az óvodába menő gyerekeket. 
Nagytakarítás 
Augusztus végére új csoportok kialakítása 
Étlap készítés:Sántáné Nagy Erzsébet 

 

      
 …………………………………………………………………… 

Sántáné Nagy Erzsébet 

Kisgyermeknevelő 

Dévaványa,2014.09.10 


