
 
Kiserdei Bölcsőde  

9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 94.  
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E-mail: bolcsode@dunakiliti.hu 
  

Kedves Kisgyermekes Szülők! 
 

Minden kisgyermekes család életében egy nagyon fontos esemény, amikor gyermekük 
közösségbe kerül. Sokszor igen nehéz és komoly döntés eredménye, hogy 3 éven aluli 
gyermeküket bölcsődébe hozzák. Egyre többen kényszerülnek azonban erre Önök közül anyagi-, 
egzisztenciális- vagy egyéb okok miatt. 

A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, a jelentkezés egész évben folyamatos, az 
ellátást igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) írásbeli kérelmére történik.  

A bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart. 
A Kiserdei Bölcsőde Dunakilitin, 2021. január 1-től megnyitotta kapuit. Az intézményben 

egy gondozási egység, kettő csoport (Süni és Mókus) található, melyekbe 12-12 gyermek ellátására 
van lehetőség. 

 Jelenleg 24 beiratott gyermekünk van, és ahhoz, hogy az ellátás folyamatosan, 
akadálymentesen tudjon működni, előzetes bölcsődei igényfelmérést végzünk a Dunakilitin, 
Feketeerdőn, Bezenyén, Dunaszigeten, Mosonszentmiklóson, Mosonmagyaróváron és Püskin élő 
20 hetes - 3 éves gyermekek szülei körében. Célunk, azon szülők segítése, akik a munkába való 
visszaállás, iskola, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni 3 év alatti gyermekük 
napközbeni ellátásáról. „Bölcsődei igényfelmérő lap" kitöltése a 2023. szeptember 1- 2024. 
augusztus 31-ig tartó időszakot szolgálja. kitöltése nem jelent beíratást, a Kiserdei Bölcsőde 
részéről ellátási kötelezettséget. Kérjük, hogy a kitöltött igényfelmérő lapokat mielőbb, legkésőbb 
2023. június 30-ig aláírást követően, szkennelve vagy fénykép formájában küldjék el 
bolcsode@dunakiliti.hu email címre, vagy dobják be a Kiserdei Bölcsőde (9225 Dunakiliti, 
Kossuth Lajos u. 94.) bejáratánál található postaládába. 

A nyilatkozat kitöltésével a Kiserdei Bölcsőde zökkenőmentes feladatellátásának 
megszervezését segíti elő. 

A bölcsődében magyar nyelven történik a nevelés, de szívesen fogadunk külföldi, 
Magyarországon élő gyermekeket is, amire már volt is példa. 

Bölcsődei nevelőmunka „A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” alapján 
történik, ezenkívül a helyi adottságokat kihasználva a környezeti nevelésre nagy hangsúlyt 
fektetünk. Intézményünk alapellátást nyújtó intézmény, jelenleg egyéb családtámogató szolgáltatás 
nem működik a Kiserdei Bölcsődében. 
Célunk a szakmai programunk megvalósításával: 
- egyre jobban az ellátottak egyéni szükségleteinek biztosítása, 
- az egészséges életmód alakításának segítése, 
- a természet szeretetének kialakítása, 
- a hagyományőrzés megteremtése. 
A gyermekeknek lehetőséget adunk arra, hogy közelről is megfigyelhessék az általuk már ismert 
állatokat. Fontos számunkra, hogy a gyermekek ne csak megismerjék a körülöttük lévő 
környezetet és állatokat, hanem meg is szeressék és védjék őket. Valamint fontos, hogy a 
gyermekek a közvetlen tapasztalatszerzéssel jussanak minél több információhoz az adott 
ökológiai környezetről. A bölcsőde nagy udvarral rendelkezik, ahol minden eszköz a gyermekek 
mozgásigényének a kielégítésére szolgál. Az udvaron belül a gyermekek részére külön lekerített 
udvarrész került kialakításra. 

 



Bölcsődei igényfelmérő lap 

Alulírott___________________________________________________________________ 

szülő/törvényes képviselő_____________________________________________________ 

szám alatti lakos ________________________________________________________ nevű 

gyermekem részére bölcsődei ellátást szeretnék igénybe venni Dunakilitin. 

Az igénybevétel kezdete: 

□ 2023. szeptember 

□ későbbi időpont: ___________________________ 

Értesítési telefonszám, e-mail cím: 

___________________________________________________________________________ 

A gyermek adatai: 

Név:_______________________________________________________________________ 

Szül.hely, idő:________________________________________________________________ 

Anyja neve:__________________________________________________________________ 

Lakcím:_____________________________________________________________________ 

TAJ: _ _ _-_ _ _ -_ _ _ 

Kelt: __________________, 2023. ________________________________ 

 

 

____________________________ 

szülő/törvényes képviselő 

 


