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Kedves Szülők!
Információk a bölcsőde elkezdéséhez!

-

Fóti Boglárka Óvoda Bölcsőde Intézménye
Intézményvezető: Jusztinné Rick Éva
Bölcsőde: szakmai vezető Tóth Miklósné Anikó
Telefonszám: 0627/358015 0670/9021691
Email cím: boglarkabolcsodefot@gmail.hu

Sajnos az idei évben, a vírus fertőzés veszélye miatt, a szülői értekezlet egy rövid
megbeszélés keretében zajlik. A rövid megbeszélést a csoportok teraszán tartjuk,
megismerhetik a kisgyermeknevelőket, és lehetőség van kiválasztani a beszokatás időpontját,
jelet választani. A bölcsődei beszoktatás fokozatos, így az első napokban a szülő is itt van,
ezért mindent részletesen át tudnak beszélni a kisgyermeknevelővel. Ekkor kell kitölteni a
felvételi papírokat, megállapodást kötünk a bölcsődei ellátásról, és minden kérdésükre,
személyre szabott választ kapnak. A bölcsődei ellátásért fizetni nem kell, az étkezésért a
térítési díj, jelenleg 420 Ft./nap. Ékezési térítési díjat, a gyermekvédelmi törvény értelmében,
nem kell fizetnie annak:
- aki családjában 3 vagy annál több gyermeket nevel
- akinek gyermeke tartós beteg, SNI határozattal rendelkezik
- aki családjában tartós beteg gyermek van
- akinek gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
- akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem 139 184,5 forint alatt van / a család
összes jövedelme, osztva a családtagok számával/
Az első nap az étkezéssel kapcsolatos ingyenes nyomtatványt is ki kell tölteni, azoknak, akik
a fenti kritériumoknak megfelelnek.
Az étkezést előre kell befizni, ezért az első hónapban két egész hónapra kell majd befizetni. A
lemondásokat utólag számolják el. Az étkezés befizetése csekken történik, ennek elszámolása
elkészítése nem a bölcsőde hatásköre. A csekket borítékban adjuk át a szülőnek. Az étkezés
lemondását, előző nap 9 óráig kell jelezni a bölcsődevezetőnél telefonon! Ha valaki előre
tudja, mikor nem jön gyermeke bölcsődébe, ezt előre is megteheti.
Az bölcsődei felvétel első napján a következőkre van szükség:
-

-

A szülők munkába állásáról munkáltatói igazolás/ 3 hónapnál nem régebbi /. Fontos
információ, aki csak GYEDEN van gyermekével, az nem veheti igénybe a bölcsődei
ellátást, azonban ha extra GYED igénybevételéről van szó / gyed mellet dolgozik a
szülő/ igénybe vehető a bölcsődei ellátás. A munkáltatói igazolásnak pontosan
tartalmaznia kell, hogy konkrétan mikor áll munkába a szülő!
TAJ kártya, lakcímkártya fénymásolat gyermektől, édesanyától / A bölcsődei ellátás
napjától TAJ alapú elektronikus rendszerbe kerülnek fel a bölcsődei ellátást igénylő
gyermekek adatai, itt jelentjük az államkincstárnak a bölcsődei ellátás igényét
naponta. Kérjük, a fénymásolaton nyilatkozzanak, hogy a fénymásolásba
beleegyeztek, dátummal, aláírással. /
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a munkáltató igazolásokat, taj lakcím kártya másolat a beszoktatás előtti héten,
időpont egyeztetés után a bölcsődevezetőhöz kell behozni. Ekkor kitöltjük a
felvételhez szükséges nyomtatványokat is. A Szeptember elsején történő
beszoktatásoknál erre nem lesz lehetőség, ők az első napra hozzák a kért
igazolásokat!
3 napnál nem régebbi egészséges igazolás
Oltási könyv,
Üzenő füzet / üres kisalakú vonalas, vagy kockás füzet/ ebbe a családi füzetbe
kerülnek azok a feljegyzések melyeket a gyermekről a kisgyermeknevelő kollégák
írnak, illetve a bölcsőde életéről egyéb tájékoztatók. /
Gyermeknek váltócipő, szülőnek papucs a csoportszobában tartózkodás idejére.

Bölcsődénk reggel hat órától, délután fél hatig van nyitva.
A gyermek számára szükséges:
- ágynemű: a bölcsődei fektetőre, lepedő, kis takaró, aki igényli párna
- váltócipő, váltóruha / szobába, udvarra értendő. Zokni, alsónemű,bady, póló,nadrág,
stb//
- havonta tisztasági csomag /tartalma első nap egyeztetve/
A gyermek számára fontos, cumi, rongyika, saját alvós játék behozható és a gyermek, ha
igényli, mindig megkapja! A mostani helyzetre való tekintettel, kérjük ezek fokozott
tisztántartását. A cumiknak egy zárható, jellel ellátott dobozkát kérünk.
A bölcsőde a gyermekek életkorából adódóan, kifejezetten az egyéni bánásmódra törekszik,
azonban mint közösség is működik így bizonyos téren a közösségi érdekek is érvényesülnek.
A gyermekek számára egyéni, de egyforma személyre szabott ellátás, nevelés-gondozást
igyekszünk biztosítani! Ennek alapja a szülőkkel való szoros együttmükődés, ahol mindkét
oldal alkalmazkodik, figyelembe veszi a közösségi szabályokat / pl házirend, ezt az első
napon megkapják/, tiszteletben tartja ezeket. Természetesen a bölcsőde egy nyitott intézmény,
a „járvány helyzet” után szeretnénk ezt továbbra is folytatni. Rendezvényekkel, meghitt kis
ünnepekkel, nyílt délutánnal készülünk arra, hogy a szülők jobban megismerjék bölcsődénk
mindennapjait. A bölcsőde munkanapokon tart nyitva, egyéb kivételről például nyári
zárásáról írásban értesítjük önöket előre!
A mai járványügyi helyzet miatt fokozott óvintézkedéseket teszünk a bölcsődében a
gyermeke, szülők, dogozók érdekében. Fokozott fertőtlenítés, az egészségügyi szabályok
szigorú betartása! A három éven aluli gyermekek immunrendszere gyenge, sajnos hamar
elkapják a betegségeket. A mostani helyzetben a betegségek esetében fokozott
együttmükődést várunk a szülőktől. Amíg az időjárás megengedi, a teraszon keresztül
vesszük be a gyermekeket. Intézményen belül a szülők számára előírt a maszk, és a
védőtávolság betartása, illetve átadóinkban két szülő és gyermek tartozkódhat. Mivel a
járvány helyzet napról napra változik, nekünk is napról napra kell alkalmazkodnunk az
előírásokhoz. Kérjük fokozottan figyeljenek önök is a felhívásokra előírásokra! Segítségüket,
együttműködésüket előre is köszönjük
Jusztinné Rick Éva
Intézményvezető

Tóth Miklósné Anikó
bölcsőde szakmai vezetője
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