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Bölcsődei elhelyezés feltételei 

 20 hónapos kor betöltése és az anyuka munkába állása 

 Szakértői bizottság javaslata 

 Gyermekorvosi vagy védőnői javaslat 

 Szociális rászorultság esetén 

 

Nyílt nap 

Minden évben tavasszal nyílt napot tartunk. Ilyenkor várjuk az érdeklődő szülőket és a gyermekeket. 

A délelőttöt velünk tölthetik és betekintést kaphatnak egy kicsit a bölcsődei életünkbe. Ezen a napon, 

minden felmerülő kérdésre választ kaphatnak a hozzánk ellátogató szülők. 

 

Beiratkozás 

A nyílt napot követően történik a beiratkozás. Ennek a pontos idejéről a honlapunkon, Facebook 

oldalunkon és a városi sajtóban adunk tájékoztatást. 

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok  

           Szülők                                                                                            Gyermek 

- Személyi igazolvány                                                                -  Anyakönyvi kivonat 

-  Lakcímkártya                                                                           - Lakcímkártya 

- Taj-kártya                                                                                  - Taj-kártya 

 

Bölcsődénkben folyamatos, egész évben biztosított a beiratkozás. 



 

Beszoktatás 

 

A beiratkozás után a bölcsőde vezető szülői értekezletet tart. A szülők igényeinek figyelembe vételével, 

ilyenkor történik a beszoktatási terv elkészítése. 

Így a beszoktatás egy előre egyeztetett időpontban kezdődik. A gyermekek 2 hetes folyamatos 

beszoktatással kerülnek a saját csoportjukba. Ez az idő pár nappal kitolódhat, vagy esetleg rövidülhet, 

hiszen minden kisgyermek más és más, és az ő lelki állapotuk a legfontosabb számunkra. 

A beszoktatás a szülő jelenlétével együtt történik. Az édesanya elfoglaltsága esetén, bármely közeli 

családtag átveheti ezt a szerepet. A gyermekek így sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat és 

könnyebben ismerkednek meg az új környezettel és velünk, kisgyermeknevelőkkel. 

A beszoktatás során a fokozatosság és az egyéni bánásmód elve a legfontosabb számunkra, hogy a 

gyermekek lelki állapotát figyelembe véve segítsük az érzelmi biztonságuk kialakulását.  

 

 

Napirend 

Bölcsődénk reggel 6 órától, délután 17 óráig tart nyitva. 

6.00 - 8.00          Az érkező gyermekek fogadása 

8.00 - 8.30          Reggeli 

8.30- 9.30           Játéktevékenység 

9.30                     Tízórai 

10.00- 10.50      Játék a szabadban 

11.30 -12.00      Ebéd 

12.00 -14.30      Csendes pihenő 

15.00 - 15.30      Uzsonna 

15.30 - 17.00      Játéktevékenység, gyermekek folyamatos haza adása 

17.00                    Zárás 

 

 

 

 

 

 



Eseménynaptár 

 Szeptember 

- Az új gyerekek csoportba való beszoktatása 

 Október 

- Vitamin hét 

- Zöldség és gyümölcsnap 

 November 

- Adventi készülődés 

 December 

- Mikulás érkezése 

- Karácsony a bölcsődében 

 Január 

 Február 

- Mackónap 

- Farsang 

 Március 

- Nemzeti ünnep 

 Április 

- Bölcsődei nyílt nap 

- Húsvét 

- Beiratkozás 

 Május 

- Anyák napi ajándék készítés, édesanyák köszöntése 

 Június 

- Az új gyermekek szülei részére a szülői értekezlet megszervezése 


