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TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

Az óvodai és bölcsődei beiratkozásról  
 

 
Hingyiné Molnár Ildikó a Benedek Elek Óvoda intézményvezetője és Regős Zoltánné a 
Gólyafészek Bölcsőde vezetője elkészítették a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó 
beiratkozásról szóló tájékoztatójukat. 
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvodába 209 kisgyermek felvételét kérték a 2020/2021-es 
nevelési évre, melyekből felvételről szóló határozatot 173 fő kapott. Elutasításra 36 fő került, 
közülük 13-an fellebbeztek. A fellebbezettek közül végül mindenkit sikerült elhelyezni az 
óvoda, vagy a bölcsőde kötelékében.  
A Gólyafészek Bölcsődébe 48 gyermek nyert felvételt és 43 gyermek került elutasításra, 
mely az eddigi évek közül a legmagasabb elutasított létszám. Bölcsődevezető asszony 
tájékoztatása szerint sok, közel 3 éves gyermek jelentkezik az intézménybe, akiknek már az 
óvoda sem tud helyet biztosítani a beköltöző kisgyermekes családok magas száma miatt. 
 
Az intézményvezetők által megküldött anyagok a tájékoztató mellékleteként olvashatók.  
 
 
Biatorbágy, 2020. június 18. 

 
Tisztelettel: 

 
 

Tarjáni István s.k. 
   polgármester 

 
 
 

 







  

      

                           

                            Biatorbágy Város Önkormányzat 

Gólyafészek Bölcsőde 

2051. Biatorbágy, Szent István u. 2. 

Tel: 06 23 820-100 

E-mail:regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                              Iktatószám: K 95/2020. 

 

Címzettek: 

 

Tisztelt Polgármester úr  

Tisztelt Testület Tagjai 

Tisztelt Varga László Elnök /Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság Tagjai 

 

 

Tárgy:   

Beszámoló a 2020-21 nevelési évet érintő gyermekfelvételről 

Következő nevelési évet érintő nehézségeink, célok és javaslataink 

            

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 2020-21. nevelési évre jelentkező családok több módon adhatták le jelentkezésüket, mivel 

személyestalálkozásra nem volt alkalmunk; 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 a szülőket. Június 5-ig 

mindenki megkapta a határozatát, 2 szülő még nem lakik a megadott címen, de emailben 
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értesült. Kettő esetben nem volt visszajelzés, ezért telefonon érdeklődtem, de addigra mindenki 

megkapta postázva.  Másodkörben a fellebbezettek döntéséről június 24-én lesz végleges 

határozat és a bölcsődei felvételt nyert gyermekek listája innentől mondható véglegesnek.           

Folyamatos a mai napig az érdeklődés bölcsődénk iránt, hogy miként tudnának bekerülni 

csoportjainkba.  

Következő nevelési évet érintő nehézségeink, célok és javaslataink: 

 

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 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 és októberi 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 jelezte nehézségeit a náluk megjelenő elutasítottak 

tömeges megjelenésével. 

Célok és javaslatok: 

❖ Mit biztosítsunk tehát egy, a XXI. században megszületett kisgyermek számára? Talán 

a legfontosabb a barátságos, szenzitív környezet, a játékos mozgás, a zene, a megfelelő 

táplálkozás, az állandó beszéd, a szeretet és a kötődés folyamatos érzése. Rendkívül 

fontos még: a biztonságérzet, a félelemmentes kisgyermekkor, izgalmas lehetőségek, 

kihívások és a végtelen kalandok megléte.  

❖ Sok szülőnek nyújtunk hatékony tanácsadást.  

❖ A fejlesztő szakemberek segítsége és napi szintű jelenléte intézményi szinten nagyon 

fontos, a gyermekek koragyermekkori nehézségeinek segítésére, kezelésére. Mindez a 

későbbiek során megtérülő befektetésként jelenik meg. 

❖ Ami a családok számára rendkívül fontos, hogy amíg gyermekére szakemberek 

vigyáznak el tud menni dolgozni és törleszteni tudja a hitelét. 
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❖ A másik fontos szempont, hogy a munkaerőpiac komoly gondokkal küzd és az anyák 

munkába való visszatérése társadalmi szempontból is kiemelten nagy hangsúlyt kap.  

❖ Javasolnánk, a nehézségek orvoslására a magánszféra bevonását. Megoldás lehet a 

családok ellátottságára és a feszültség oldására. A magánbölcsőde és családok terheinek 

enyhítésére, akár alapítvány, akár pályázat kiírása, akár finanszírozási lehetőségek 

megfontolása adhatna segítség a terhek enyhítésére.  

❖ A magánszférában lévő bölcsődék: Biatorbágy, Herceghalom és a Budapest szélén lévő 

intézmények nyitottak az ellátottak körét illetően. 

Ebben az évben az előre nem látható nehézségek, nagyban befolyásolták munkánkat, de a segítő 

szakemberek önzetlensége átsegített minket az elszigeteltségen. Új lehetőségek jelentek meg, 

amelyeket még fejleszteni kell és a gyakorlatban alkalmazni, hogy egyre jobb tapasztalatokat 

szerezzünk és kiküszöböljük a hibáit. 

Biatorbágy, 2020. 06. 17.              

                                                    Tisztelettel:  

                                                         Regős Zoltánné/ intézményvezető 
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