
 
2019/2020 (2019. szept. 01.- 2020. aug.31) Nevelési évre 

 

Időpont:              2019. Április 29,30. (hétfő, kedd) 

       2019. Május 02,03. (csütörtök, péntek) 

8:30 – 15:00 óráig 

Helyszín:   2315 Szigethalom, Rákóczi F. 149/a 

 
 

A bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli, de az első életévét betöltött 

egészséges gyermekek napközbeni ellátását tudja vállalni az intézmény. 
 

Telephelyeink: 

Rákóczi Ferenc. 149/a: 

A bölcsőde a város zöldövezeti részében helyezkedik el a Vadaspark szomszédságában. 

A bölcsőde 2 egységében 4 csoportban fogadja a kisgyermekeket. A két különálló egységet egy 

aula köti össze, mely a kedvezőtlen időjáráskor teret biztosít a mozgásra. Az őszi-téli hónapokban 

preventív hatással ill. az immunrendszerre pozitívan ható, sószobával rendelkezünk, melyet a 

gyermekek a kisgyermeknevelők kíséretében térítési díj ellenében használhatnak. 

Minden csoportszoba közvetlenül kapcsolódik a kerthez. A játszókert utcazajtól védett, zárt 

területen, árnyékolókkal és telepített játékokkal került kialakításra.  

Csoportonként 2−2 szakképzett kisgyermeknevelő teremti meg a családias, nyugodt légkört, ahol 

a gyermekek önfeledten játszhatnak és nyugodtan pihenhetnek, akik munkáját gondozási 

egységenként egy-egy bölcsődei dajka segíti. 

 
Tipegő Bölcsőde- József Attila u.37-39. 

A bölcsőde a város központi részén a József A. utca és a Mátyás utca sarkán helyezkedik el. 

A bölcsőde 1 egységében 2 csoportban fogadja a kisgyermekeket. Egy különálló rész a kedvezőtlen 

időjáráskor biztosít teret a mozgásra. A játszókert utcazajtól védett, zárt területen, árnyékolókkal 

és telepített játékokkal került kialakításra. Csoportonként 2-2 szakképzett kisgyermeknevelő 

teremti meg a családias, nyugodt légkört, ahol a gyermekek önfeledten játszhatnak és nyugodtan 

pihenhetnek, akik munkáját gondozási egységenként egy-egy bölcsődei dajka segíti. 

 



 

Kérjük Önöket, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal: 

 

1. Gyermek Születési anyakönyvi kivonatának másolatát. 

2. Gyermek és Szülők szigethalmi lakcímét igazoló, lakcímkártya 

másolatát. 

3. Gyermek TAJ- kártyájának másolatát. 

4. Szülők munkáltatói igazolását, vagy a munkáltató 

szándéknyilatkozatát a foglalkoztatásról, amelyben meg van jelölve 

annak kezdési időpontja. 

5. Étkezési térítési díj megállapításához, 

a) szociális rászorultság esetén az ezt igazoló nyilatkozatokat, igazolásokat, 
b) emelt családi pótlékról, több gyermek esetén a Magyar Államkincstár 
igazolását, határozatát. 
 

6. Tartós, vagy krónikus betegségben szenvedő, továbbá étel-, és 

gyógyszerallergiás gyermek esetén szakorvosi véleményt arról, hogy a gyermek 

bölcsődében gondozható. 

 

Kérelem adatlap elérhető a helyszínen. 

 

Fénymásolást a helyszínen biztosítunk. 

Tájékoztatom Önöket, hogy az érkezési sorrend, nem befolyásolja a felvételt! 

 
Horváth Katalin -  intézményvezető 

 
 

Elérhetőségek: 
Cím: Szigethalom, Rákóczi F. 149/a 

Email: info@nobilishuman.hu 
Tel: 24/402-071 

mailto:info@nobilishuman.hu

