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Az időszakos gyermekfelügyelet lehetőséget nyújt arra, hogy intézményi felvétel nélkül - a 

szülők igényeinek megfelelően - a gyermek néhány órát töltsön a bölcsődében. Az intézmény 

személyi és tárgyi feltételei megfelelőek az otthonról rövid ideig bölcsődébe érkező 

gyermekek számára. A bölcsődénk a szabad férőhelyein biztosítja az időszakos 

gyermekfelügyeletet, melynek térítési díját a fenntartó állapítja meg.  

Az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás célja: alternatív, rugalmas napközbeni 

gyermekfelügyelet létrehozása, melynek segítségével az anyukák könnyebben tudnak majd 

visszatérni a munkaerőpiacra, lehetőségük lesz ügyeiket elintézni, tanfolyamon részt venni. 

 

Az időszakos gyermekfelügyelet a szülő elfoglaltsága idejére, akár több órára is felügyeletet 

biztosít a gyermekek számára a szülő és a bölcsőde között létrejött megállapodás alapján. 

 

A szolgáltatást az alábbiak foglaljuk össze: 

 A szolgáltatásban 1-3 éves korú gyermekek számára biztosítunk felügyeletet. 

 A szolgáltatásban résztvevő gyermekek beszoktatásáról a szülőnek az bölcsődében 

szokásos módon gondoskodnia kell. 

 A bölcsődei alapellátásban részt vevő gyermekek a bölcsőde nyitvatartási idejében 

nem veheti igénybe a szolgáltatást. 

 A szolgáltatást csak egészséges gyermek veheti igénybe. A közösség egészsége 

érdekében lázas (37,5°C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, 

vagy fertőzésre gyanús gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban 

előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni kell. 

 Egy gyermek összesen heti max. 12 órában látogathatja az időszakos 

gyermekfelügyeletet. 

 A szolgáltatásra előre kell jelentkezni.  Az óvodában történt személyes jelentkezést 

követően az ellátást biztosító csoport kisgyermeknevelőjével fel kell venni a 

kapcsolatot. A jelentkezéssel egy időben a szolgáltatás térítési díját előre az óvoda 

pénztárába be kell fizetni. Minden órát egész óraként kell kifizetni. 

 Előzetesen maximum egy hónapra lehet időpontot lefoglalni. 

 A férőhely korlátozott, ezért a jelentkezőket a bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk.  
 Felügyelet csak regisztrált gyermek számára igényelhető. Ha korábban regisztrált 

gyermeke adataiban változás történt, az igénybevétel napján be kell jelenteni. 

 A szolgáltatásra az igénybe vétel előtt egy héttel lehet jelentkezni Ha a szülő 

bármilyen ok miatt nem hozza gyermekét, bejelentkezését egy nappal előtte 11 óráig 

le kell mondania. 

 Ha a kért időpontban nem jelenik meg, és nem mondta le az igényt, a szolgáltatási 

díjat ki kell fizetni és a következő hónapra kizárja magát a szolgáltatásból. 

 A bejelentett időpontot minden esetben szigorúan be kell tartani. Aki gyermekét az 

időponton túl, jelzés nélkül az intézményben hagyja, szintén kizárja magát a 

szolgáltatás igénybevételéből a következő hónapra. 

 Az első alkalommal a szülő bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást. 

o Ha a gyermek bent tartózkodása érinti étkezés időpontját, akkor kötelező azt 

igénybe venni, és az étkezési térítési díjat be kell fizetni.  

o Tízórai: 8.30-9.00 

 A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy gyermekeik tisztán, ápoltan érkezzenek a 

bölcsődébe. 



 A gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven 

aluli gyermek e feladattal nem bízható meg, és a kisgyermeknevelő nem adhatja ki a 

gyermeket olyan személynek sem, aki ittas. 

 Ha a gyermek napközben megbetegszik, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt vagy a 

szülő által kijelölt hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és 

telefonszám, amit regisztráláskor kérünk megadni. Kérjük, hogy ilyen esetben minél 

előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről illetve orvosi ellátásáról, ezzel is 

növelve a mielőbbi gyógyulás esélyét. 

 A bölcsődébe behozott tárgyakért, értékekért felelősséget nem tudunk vállalni. 

 Az időszakos gyermekfelügyeletet jelenleg az alábbi időpontokban lehet igénybe 

venni: 

• hétfő:  8-11óra 

• kedd:  8-11óra 

• szerda:  8-11óra 

• csütörtök: 8-11óra 

• péntek:  szolgáltatás nincs 

 

Őszintén reméljük, hogy gyermekfelügyeleti szolgáltatásunkat megelégedéssel fogja igénybe 

venni! Kérjük a szolgáltatás végén töltse ki az elégedettségi lapot és ha elégedett a 

munkánkkal ajánlja másoknak is. 

 

Köszönettel: 

a bölcsőde vezetése és minden dolgozója 

 

 


