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Az intézmény bemutatása:
Megnevezése:
Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
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Kölcsey utcai Bölcsőde 2600 Vác, Kölcsey u. 4.
Szegfű utcai Bölcsőde 2600 Vác, Szegfű u. 1.
Fejlesztő Napközi Otthon 2600 Vác, Kölcsey u. 4.
Fogyatékosok Napközi Otthona 2600 Vác, Tabán u. 28.
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566841000

Adószám:

15566843-2-13

Statisztikai számjel: 2493413000
Szakágazat:

889101

Sorszám:

1052

Szakmai tevékenység szöveges beszámolója
2021. év elemzése

Az Intézmény általános beszámolója:
Az intézmény működése a koronavírus járvány miatt nem minden részlegben volt folyamatos.
A nagyszámú megbetegedések miatt, - ami nem minden esetben volt covid - a konyha
működtetése 2021. 03. 10-től bizonytalanná vált, ezért segítséget kértünk és kaptunk a
Gazdasági Hivataltól. Ezután a Petőfi Sándor Általános Iskola konyhája biztosította az
étkezést a részlegeknek 12 munkanapon keresztül.
A Szegfű utcai bölcsőde szintén a megbetegedések miatt 2021. március 12-én leállt, 2021. 03.
29-én nyitott újra.
A Baba utcai bölcsőde 2021. 03. 22-től 1 hétre bezárt.
A Fejlesztő Napközi Otthon és az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona folyamatosan
működött.
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A dolgozók táppénzen vagy szabadságon voltak.
A Gazdasági csoportban a munkatársak hosszú időn keresztül home office-ben dolgoztak.
Szeptember 27-től a Gazdasági csoport helyileg átkerült a Vác, Zöldfa utca 33. szám alá.
A két megüresedő helyiségből az egyik kisgyermeknevelői szoba lett, melynek meglétét
jogszabály írja elő.
A másik helyiségben, adományból demonstrációs/bemutató szoba kerül kialakításra, hogy az
intézményünkbe érkező tanuló kisgyermeknevelők ott végezhessék gyakorlatukat, nem
zavarva a csoportokban lévő nevelő-gondozó munkát.
A munkatársak között kilépés és belépés miatt történtek személyi változások.
11 fő kilépés, 9 fő belépés történt.
Két bölcsődébe új vezető érkezett.
A dolgozók minden részlegben megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.
A nevelő-gondozó munkát a bölcsődékben 1 fő szaktanácsadó segíti, aki az I. negyedévtől
igazgatóhelyettesi feladatokat is lát el.
A gyermekorvos keresése a 2021-es évben is folyamatos volt, de még nem sikerült szerződni
senkivel.
A továbbképzések a koronavírus miatt az első félévben elmaradtak, míg a második félévben
megkezdődhetett az oktatások pótlása. Felügyeletét, szervezését a szaktanácsadó végezte.
17 fő vett részt „Munkakörhöz kötött” továbbképzésen, 3 fő felsőfokú, és 14 fő középfokú
végzettségű kisgyermeknevelő és gondozónő.
A helyszínt intézményünk, azon belül a Kölcsey utcai Bölcsőde biztosította, a 2021. 12. 3-4. és
2021. 12. 10-11.-i időpontokban.
A kreditpontok megszerzése így továbbra is folyamatosan történhetett.

Bölcsődék:
Az intézmény részlegeiben jelentős szakmai változás nem történt. Továbbra is a Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Váci Tagintézménye látja el 4 fővel a Baba utcai Speciális Bölcsődei
csoport ellátottjainak korai fejlesztését.
A Bölcsődékben összesen 24 fő kisgyermeknevelő és 3 fő részlegvezető látott el nevelési,
gondozási feladatokat, ebből 18 fő nevelő az általános bölcsődei csoportokban naponta
átlagosan 29,44 fő gyermeket, a speciális csoportokban pedig 6 fő kisgyermeknevelő 11,34 fő
gyermeket gondozott. Az összes nyitvatartási napok száma 663 volt.
Időszakos ellátást 3 fő gyermek vette igénybe az év folyamán.
A bölcsődei férőhelyek száma 138 fő, a 2021. év adatai alapján a feltöltöttség 85,90 %-os, a
kihasználtság 64,03 %-os.
A 2021-es évben 86 fő gyermek ment óvodába a részlegekből és 146 fő gyermek iratkozott be.
Egyéb okból 6 fő távozott.
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Minden bölcsődében volt második életévét be nem töltött gyermek, így a felvehető maximális
létszám elmarad az engedélyezett férőhelyek számától. Az általános bölcsődei csoportban
második életévüket be nem töltöttek csoportjában 12 gyermek, második évüket betöltötteknél
14 gyermek a maximális felvehető létszám.

Feltöltöttség és kihasználtság:

Férőhely Nevelők
száma
száma

2021.
2021.
éves
éves
feltöltöttség kihasználtság

Teljesített
gondozási
napok
száma

Baba Bölcsőde

44

10+1
vezető

86,12

63,88

6240

Kölcsey Bölcsőde

52

8+1
vezető

91,93

66,38

7594

Szegfű Bölcsőde

42

6+1
vezető

78,23

61,31

5691

Összesen:

138

24+3
vezető

85,90

64,03

19525

Nem csak a bölcsődékben bent lévő gyermekekre volt lehetőség 2021-ban lekérni az állami
normatívát, hanem a férőhelyek 80%-ra, vagy annál magasabb naponta gondozott létszámra. A
10 napot meghaladó hiányzásokat sem kellett figyelembe venni továbbra sem a vírushelyzet
miatt.

Napközi Otthonok

A Fejlesztő Napközi Otthonban /Kölcsey utca/ 1 fő részlegvezető-gondozónő, 1 fő gondozónő
illetve 1 fő gyógypedagógiai asszisztens/gondozónő, és 1 fő ápolónő látja el feladatait. A
kormányhivatali ellenőrzéskor az egyik munkatárs végzettségét kifogásolták, mivel az
egészségügyi érettségije, ápoló bizonyítványa és az óvodapedagógusi végzettsége, nem
megfelelő a feladat ellátásához.
A beíratottak száma 15 fő 2021. január 1-én.
A 2021-es évben 2 fő ellátott iratkozott ki.
A gyógypedagógiai fejlesztő nevelés-oktatást az intézmény alkalmazottja nem végezheti. 2018.
szeptember 1-jétől erre a feladatra a Cházár EGYMI lett kijelölve, így az ellátottak közüli 12
fő tanköteles gyermek fejlesztő nevelés - oktatását a Cházár András EGYMI utazó
gyógypedagógusai – májusig 3 fő, utána 2 fő - látják el a Szakértői Bizottság által előírt
óraszámban.
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A Fejlesztő Napközi Otthonban nem minden gondozott veszi igénybe az ellátást minden nap,
csak átlagosan 8,7 fő, ez 54,93 %-os kihasználtságot jelent.
A nyitvatartási napok száma 232 volt.

A Fogyatékosok Napközi Otthonában /Tabán utca/ a szakmai munkát 1 fő részlegvezető, 1 fő
terápiás munkatárs, 3 fő gondozónő, 1 fő konyhai kisegítő/technikai munkatárs látja el. Minden
dolgozó megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, bár a kormányhivatali ellenőrzéskor az egyik
több éve ott dolgozó gondozónő végzettségét kifogásolták, mivel az új szabályozás szerint már
nem megfelelő.
A beíratottak száma 2021. január 1-én 26 fő volt.
A 2021-es évben senki nem iratkozott be és távozott a részlegből.
A részlegben nem az összes beiratkozott veszi igénybe az ellátást a hét minden napján, csak
átlagosan 16,11 fő gondozott, ez 53,70 %-os kihasználtságot jelent.
A nyitvatartási napok száma 232 volt.
A részlegben az év folyamán1 fő pszichológus és 1 fő gyógytornász segítette a szakmai munkát.

Férőhely Nevelők
száma
száma

Teljesített
2021.
2021.
gondozási
éves
éves
napok
feltöltöttség kihasználtság
száma

Fejlesztő Napközi Otthon

16

3+1
vezető

87,28

54,93

2013

Fogyatékosok Napközi
Otthona

30

4+1
vezető

95,20

53,70

3851

A 2021-es évben a két részleg munkatársai a nyári önkormányzati napközis táborba jelentkező
ellátottaknak, 2-2 fő részére biztosítottak felügyeletet a saját épületükben, 6 hétig.

A tárgyi feltételek tekintetében a 2021. évben történt változásokat, a Gazdasági rész szöveges
beszámolója tartalmazza.

Élelmezési üzemegység
Intézményünk még a 2020-as évtől 350 adagos főzőkonyhával működik, mely a bölcsődéket, a
Fogyatékosok Napközi Otthonát, a Fejlesztő Napközi Otthont, a Kölcsey utcai és a Deákvári
főúti Óvodát látja el egészséges, jó minőségű étellel.
A főzőkonyhán az ételek elkészítése a jelenleg hatályos 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírásokról alapján történik.
Naponta 2021. évben 3 étlapot készített a konyha (csecsemő, bölcsődés, óvodás/felnőtt).
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A 2021-es évben is megmaradt az emelkedő tendencia a diétás étkezés iránt, mely ételeket a
gyermekek és gondozottak, összesen 14 fő számára a Gazdasági Hivatalon keresztül biztosítjuk.
A január 1. - december 31. közötti időszakban 1170 adag étel került kiszállításra.
2021. évben a főzőkonyhán a bölcsődék részére 17631 adag, az óvodáknak 18054, a fogyatékos
ellátásnak 4437, az alkalmazottaknak és vendégeknek 5203 adag étel készült, összesen: 45325
adag.
Az élelmezési üzemegység 2 fő szakácsnőt/szakácsot, 5 fő konyhai kisegítőt és 1 fő
élelmezésvezetőt alkalmaz.
A 2021-es évben 2 fő kilépés és 4 fő belépés történt.
A beszállítói szerződések valamennyi termékcsoport vonatkozásában –1 új belépővel-, de
folyamatosak voltak.

Kérem a beszámoló szíves elfogadását!

Vác, 2022. február 28.

Sívóné Cseh Katalin
igazgató
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