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ELŐTERJESZTÉS 
Beszámoló a bölcsődei beiratkozás tapasztalatairól 

 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetője megküldte a 2022/23-as gondozási 

évre vonatkozóan a beiratkozásról szóló tájékoztatóját. A 2022/23-as gondozási évre 70 
gyermek felvételére és 43 fő elutasítására került sor. Ilyen nagy létszámmal még nem 

kellett elutasítani bölcsődei felvételkor gyermekeket, gyakorlatilag háromszorosára 

emelkedett a jelentkezők száma előző évekhez képest. A bölcsőde 100%-os feltöltöttséggel 

működik. A beszoktatás folyamatos, a beiratkozni kívánók folyamatosan érdeklődnek a 

szabad férőhelyek tekintetében. 

 

A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

 

Biatorbágy, 2022. szeptember 14. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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                                                  Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
    …/2022. (IX. 29.) határozata  

 

Beszámoló a bölcsődei beiratkozás tapasztalatairól 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődei 

beiratkozás tapasztalatairól szóló beszámolót és az abban foglaltakat elfogadja.  

A bölcsődei beiratkozás tapasztalatairól szóló beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság 
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 Iktatószám: K 107 / 2022. 

 

 

Bölcsődei beiratkozás tapasztalatai 
 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

 GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 

 

 

 

„Ha semmi mást nem 

adsz a gyermekednek, 

csak példát, akkor már 

sokat adtál.” 

(Seneca) 

 

 

2022-2023-as nevelési év  
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                                                                                                        Iktatószám: K 107/ 2022. 

Címzettek: 

Tisztelt Polgármester úr  

Tisztelt Testület Tagjai 

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság Tagjai 

 

Tárgy:   

Beszámoló a 2022-23 nevelési évet érintő gyermekfelvételről 

            

Tisztelt Címzettek! 

Városunk gyermekintézményei azon munkálkodnak, hogy segítsék a szülőket a „Szülővé válás 

folyamatában”. Bölcsődénkbe járó gyermekekkel és családjaikkal a kapcsolatunk nagyon jó. 

Első olyan intézménye vagyunk Biatorbágynak, ahol a gyermekellátás szakszerű, módszertani 

elveken alapuló, szeretetteljes és jólfelszerelt. A minőségi ellátást képviseli 20 hetes kortól- 3 

éves korig, a gyermekek napközbeni ellátása területén. Tevékenységünkkel közösségünket 

erősítjük és elnyertük a családok bizalmát. Programjainkkal az igényekhez igazodunk, célunk 

a szülőikompetencia növelése és kapcsolataink elmélyítése. Mára már online-térben is 

találkozhatunk lehetőséget adva a gyermekneveléshez és fejlődésének egyéni megbeszéléséhez. 

A 2022-23. nevelési évre jelentkező családok több módon adhatták le jelentkezésüket, mivel 

személyestalálkozásra nem volt mindig lehetőségünk; postai úton, e-mailben, online 

jelentkezési felületen tehették. Voltak nehézségeink: többször leadott jelentkezési lapok 

jelentek meg a felületen és volt olyan is, akinek nem sikerült leadni az online térben. Mindezt 

a védőnők segítségével tudtuk korrigálni, kontroll alatt tartani. Az Elbíráló Bizottság Tagjaival 

telefonon, többszöri egyeztetés után sikerült első körben döntést hozni. Nagy választási 

lehetőségünk nem volt, a gyermekvédelem révén javasolt gyermekek, a 3 vagy több gyermeket 

nevelő családok gyermekei, az óvodából elutasított gyermekek (szeptemberi- októberi 

születéssel) és a többször elutasítottak közül kerültek be első körben. Minden évben, amíg 

várakozunk, a másodkörbe bekerülő fellebbezettek névsorára azt tapasztaljuk, hogy 

megváltozik a felvettek létszáma 3-4 gyermekkel. Ebben az évben ismét volt visszalépés, mivel 

az óvoda még átvett gyermeket, terhessége miatt visszamondta az anyuka, vagy munkahely 

megszűnése végett kényszerült ilyen döntésre. Jóbb irányban alakul a másodkörben bekerülő 

gyermekek lehetősége, de még mindig nem eléggé. A 43 elutasított, a 2 és 1 gyermeket nevelő 

családok közül került ki. Ilyen nagy létszámmal még nem kellet elutasítani bölcsődei 

felvételkor gyermeket. Az időpontok minden évben ugyan úgy történnek: május utolsó hetére 

egyértelmű döntés születik (első körben), június 2-ig postáztuk és ezen a héten emailben 

kiértesítettük azokat a szülőket, akik nem kapták meg (2-3 esetben volt rá szükség). Június 5-

ig mindenki megkapta a határozatát, 2 szülő még nem lakik a megadott címen, de emailben 

értesült. Kettő esetben nem volt visszajelzés, ezért telefonon érdeklődtem, de addigra mindenki 

megkapta postázva.  Másodkörben a fellebbezettek közül  öt családnak sikerült segítséget adni. 

Folyamatos a mai napig az érdeklődés bölcsődénk iránt, hogy miként tudnának bekerülni 
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csoportjainkba. Egyre agresszívebb a beköltöző családok érdeklődése. Mára már azt tudom 

mondani, hogy még egy bölcsődét megtudnék tölteni az érdeklődőkkel. 

Következő nevelési évet érintő nehézségeink: 

 

Nehézségeink: 

❖ Bővülő intézményünkre egyre nagyobb igény jelentkezik az alapellátások közül, 

minden évben a kisgyermekes családok munkába való visszatérését segítő napközbeni 

ellátását biztosítva.  

❖ Fontos szempont, hogy a múlt évben a felszabaduló helyeinkre 2,5 x annyi gyermek 

jelentkezett, mint amennyit eltudtunk látni. Ebben az évben közel 3 szorosára 

emelkedett a jelentkezők aránya. Ezt a növekedést befolyásolta az óvodába fel nem vett 

gyermekek száma, a folyamatosan beköltöző kisgyermekes családok aránya és a 

növekvő születések száma. 

❖ Az óvodai felvételről a határozati döntéseket megkapták a szülők, akik eddig nem 

gondolkodtak bölcsődei ellátásban, rákényszerültek (az őszi-téli születésű) gyermekeik 

bölcsődei beíratására. Most is azok a gyermekek jelennek meg az ellátásunk 

igénylésénél nagy létszámban, akik közel 3 évesek. Eddig „át tudta és fel tudta” venni 

az óvoda a szeptemberi születésű gyermekeket. A beköltöző családok többsége 

kisgyermeket nevel és egyre több gyermek születik, „aminek nagyon örülünk”, viszont 

leterhelődött az ellátórendszerünk és nem tudjuk kielégíteni az igényeket. 

Ami egyre nagyobb problémát jelent a környező települések leterheltségét illetően is. 

Budaörsi bölcsődék vezetője minden évben jelzi nehézségeit a náluk megjelenő 

elutasítottak tömeges megjelenésével kapcsolatosan. 

A 2022-2023-as a nevelési évre felvett gyermekek : első körben 65 fővel, másod körben felvett 

gyermekek 5 fővel kerültek be intézményünkbe. Óvodába ment 70 gyermek, minden 

megüresedet helyre gyermek került. A beszoktatás folyamatos és kettő hetes ciklusonként 

történik a szeptember- október- november hónapokra eléri a közel 100%- os feltöltöttséget. 

2023 január első hetére a maximum létszám 104 gyermek ellátásáról gondoskodik 

intézményünk. 

Biatorbágy, 2022. 09. 05.              Tisztelettel:  

                                                                         

 Regős Zoltánné/ intézményvezető 
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