
 

 

A gyermek számára szükséges eszközök:                                        

 

- benti/váltó cipő  

- elegendő váltóruha/játszóruha 

  (nadrágok, bodyk, felsők, kisbugyik, zokni stb.) 

- pelenka mindig legyen 

- nedves törlőkendő, popsikrém 

- nylon zacskók a szennyes ruháknak 

 

  

Gondozási díjtételek visszavonásig: 

 

  

A családban az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori 

kötelező legkisebb munkabér 

130%-át 

 

 
 A családban az egy főre jutó 

havi nettó jövedelem 

meghaladja a mindenkori 

kötelező legkisebb munkabér 

130%-át 

 

fizetendő 

gondozási 

díj/nap/hó (ft) 

térítésmentes 540 Ft 

 

 

Étkezési díjak:  

 

Teljes ellátás:  napi 4 normál étkezés:  654,- 

 

napi 4 diétás étkezés:    792,-  

 

 

 

Térítési díjak fizetése a kijelölt napokon előre történik.  

o készpénz befizetés a pénztárban  

  

 

 

 

 

A beszoktatásról  

 
Kérjük, e rövid kis tájékoztatót olvassa el figyelmesen, hogy segítségére legyen a 

beszoktatásban. 

Kérdéseire ezzel kapcsolatban és más témában is, szívesen válaszolunk. 

 

A jól sikerült beszoktatás megalapozza a gyermek bölcsődei életét, a szülő – gyermek - 

nevelő hármasának kapcsolatát. Kérjük, csak a saját gyermekével kapcsolatos teendőkben 

vegyen részt. A csoportban lévő más gyermekek ellátását bízza a nevelőkre. 

 

A befogadás a kisgyermeknevelő útmutatásával, a szülő aktív segítségével, 

együttműködésével történik. Ne jöjjön a beszoktatásra testvér vagy más rokon. Csak az a 

személy kísérje el a gyermeket, aki a szoktatást segíti. A befogadást segítő személy 

figyelmére és együttműködésére van szükségünk. Az Önök feladata, SAJÁT gyermekük 

segítése, az új környezet, a nevelők, társak megismerésében, elfogadásában. Ebben a 

folyamatban akadályozza Önt mobiltelefonja. Csak a csoporton kívül telefonáljanak!  

A beszoktatás előtt már jó begyakorolni a reggeli felkelés idejét. A kellemes ébredés a jó 

hangulatú nyugodt indulás, a jó reggel és jó nap első mozzanata, tehát érdemes rá időt 

szánni. 

A beszoktatás játékidőben kezdődik. A gyermek számára kellemes élményt nyújtó 

délelőtt(ök) után, fokozatosan nő a bölcsődében eltöltött idő, ami kb. 2 hét.  A beszoktatási 

idő végére a beilleszkedést segítő szülő is megismeri a bölcsődei nevelő-gondozó munkát, 

a bölcsőde életét, szokásait, a csoport napirendjét. Amíg a gyermek az új személlyel 

szemben tartózkodó, a szülő feladata a gyermek ellátása a nevelő jelenlétében.  

Naponta beszéljék meg a történteket, egyeztessenek a beszoktatás további folyamatáról. A 

gyermekek jól érzékelik a nevelő és szülő között alakuló bizalmat. 

A síró gyermeket nehéz szívvel hagyják a bölcsődében és nem is vitatjuk ennek érzelmi 

állapotukra nehezedő hatását, de sírás nélkül még jól kötődő gyermeket nem sikerült 

beszoktatni. A sírásra fel kell készülnie a szülőnek. Ez a sírás az Önnek szóló üzenet, -

„Veled szeretnék maradni!” 

Ha semmit sem sürgetünk, és lépésről-lépésre, jól összehangoljuk a folyamatokat az elválás 

egyre könnyebbé, a napok tartalmasabbá válnak.  

Amikor a búcsúra kerül sor, a búcsúzás legyen rövid.  

Biztosítsa a gyermekét arról, hogy siet érte. Közölje, mikor érkezik. Érkezzen(ek) érte 

abban az időben, amit megbeszéltek. Beszélgessen(ek) a kisgyermekkel, milyen volt a 

napja, kivel, mivel játszott, mit ebédelt, hogy érezte magát. A szülő-nevelő beszélgetésének 

gyakran fültanúja a gyermek is, ezért fontos, mit mond róla a nevelője, és hogy fogadja ezt 

az érkező szülő. A napi események pozitív, otthoni felidézése, akkor is fontos, amikor a 

gyermek még nem beszél jól. Az örömteli viszontlátás az Ön(ök) érkezésekor, a másnapi 

találkozás elő vetítése, elköszönés a társaitól, nevelőjétől, jó kiindulása lesz a következő 

napnak.      

 

Köszönjük. együttműködésüket! 

 
 


