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GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 

Mini Bölcsődénk Bemutatkozása 

 
 

 

 

 

 

 

Elérhetőségeink: 

 

Az intézmény Fenntartója:    Gomba Község Önkormányzata 

A Fenntartó címe:     2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

Intézmény neve:     Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 

Intézmény címe:     2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 6. 

Intézményvezető neve:    Tóthné Szegedi Judit 

Az intézmény e-mail címe:    ovoda@gomba.hu 

Az intézmény telefonszáma:    06/29/433-783 

A Mini Bölcsőde címe:    2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 20. 

A Mini Bölcsőde Szakmai Vezetőjének neve: Dr. Darabosné Vancs Andrea 

A Mini Bölcsőde e-mail címe:    minibolcsode@gomba.hu 

A Mini Bölcsőde telefonszáma: 

A Mini Bölcsőde nyitva tartása:   Hétfőtől péntekig reggel 7.30-tól du. 16.30-ig  
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Kedves Szülők, Tisztelt Látogatók! 

 

Szeretettel üdvözöljük Önöket a Gombai Mini Bölcsőde honlapján. 

Gomba község Pest megyében, a monori járásban, az Északi-középhegység legdélebbi 
kistájához tartozó Monor-Írsai dombság festői lankáin fekszik. A Gödöllői dombság déli lejtőin 
páratlan természeti környezet jutott az itt élőknek. 

A domborzat által meghatározott utcaszerkezet és a XVIII. századi műemlék épületek/ 
református templom, kastélyok, kúriák/, valamint a völgyekkel és mesterséges tavakkal 
szabdalt táj sajátos hangulatot kölcsönöz Gombának. A falu lakói, s így már a kisgyermekek is 
szoros kapcsolatban állnak a természettel. Kíváncsiságukat, érdeklődésüket, élményeiket és 
tapasztalataikat is e környezetből merítik. Továbbá a faluban még néhány élő, a 
hagyományainkat éltető, ápoló és őrző falubéliek, civil szervezetek és közösségek segítségével 
fennmaradt népszokásokkal is kapcsolatba kerülhetnek. 

Az alapvető szolgáltatások a faluban mindenki számára elérhetőek. A községnek önálló 
polgármesteri hivatala, óvodája, református egyházi fenntartású iskolája, védőnője, orvosa, 
fogorvosa és egy szociális kulturális intézménye van. Helyben található a posta és 
gyógyszertár, a közétkeztetést pedig 600 adagos konyha biztosítja. A település átlagos 
kereskedelmi ellátottsággal és jó közbiztonsággal bír. 

A Gombán lakó kisgyermekes szülők szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen a 
megvalósított mini bölcsődei ellátással, már a bölcsődés korosztálytól kezdve az általános 
iskola végéig, van napközbeni ellátás. 

A hagyományos tradicionális családszerkezet és az anya-női szerepek megváltozásával, 
a családok többnyire szűkös anyagi keretei miatt fontossá vált a munkavállalás mindkét szülőt 
tekintve, a gyermekek napközbeni ellátása iránti igény megnövekedett, sok esetben a 
gyermekek ellátása a családban nem megoldott. 

Egy megoldási alternatíva a gyermekek napközbeni ellátásának megoldására és a 
családok támogatására, melyet a legújabb gyermekjóléti törekvések szorgalmaztak. A 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. ( IV. 30.) NM. Rendelet módosítása alapján lehetőség nyílt a mi falunkban is, 
mini bölcsődei szolgáltatás kialakítására. 

Bölcsődénk, mint a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde többcélú intézmény 
kihelyezett telephelyén, önálló szakmai intézményegységeként, a mini bölcsődei ellátás 
funkcióinak megfelelően átalakított épületben egy gyermekcsoporttal működik. Mini 
bölcsődénk a falu központi helyének közelségében, szinte, a mostanra már 
Néphagyományőrző Mester Óvodaként funkcionáló öt gyermekcsoportos óvoda, a Gombai 
Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde székhelyének a szomszédságában található meg. 
Épületünkben egy tágas, világos, otthonos csoportszoba és az előírtaknak megfelelően, a 
gyermekek ellátásához szükséges kiszolgáló és személyzeti helyiségek állnak rendelkezésre. A 
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bölcsődei helyiségek berendezésénél igyekeztünk és törekedni fogunk az esztétikus, a 
gyermekek igényeit kielégítő, minél több természetes anyag használatának alkalmazására és 
elhelyezésére. 

A gyermekek számára megfelelő és elegendő játék- és mozgásteret biztosítottunk. A 
kialakított fedett terasz és az előírásoknak megfelelő, természet-közeli udvar is alkalmas a 
gyermekek minél több szabad levegőn való tartózkodására, az örömteli, spontán 
játéktevékenységük megvalósítására és az életkori sajátosságaiknak megfelelő önfeledt, 
szabad mozgásra, a különböző mozgásformák elsajátítására és gyakorlására. Bölcsődénk 
játékkészletének kialakításánál az előírt pedagógiai-, higiénés-, és balesetmentes szempontok 
figyelembe vétele mellett, a minőség, esztétikum és a tartósság tényezőkre is kellő gondot 
fordítunk, mint a csoportszobában, mint az udvaron található játékainknál. Célunk, 
bölcsődénk egyszerű, de ugyanakkor igényes, az általunk készített díszítések mellett, a 
gyermekek alkotásaival, apró műveikkel való dekorálása, ezzel is kiegészítve és támogatva a 
családbarát, otthonos és, mint a hozzánk járó gyermekek, mint az itt dolgozók számára élhető 
intézmény bölcsődei hitvallásunkat. 

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük, milyen szociokulturális környezetből, milyen 
miliőből érkeznek a gyermekek a bölcsődénkbe, továbbá fontosnak tartjuk a családok 
megismerését, a velük való első kapcsolatfelvételt, a kölcsönös bizalom megalapozását, ezért 
minden beiratkozott gyermekhez, lehetőség szerint, még a beszoktatás előtt elmegyünk 
családlátogatásra. A bölcsődei nevelés-gondozás kiegészíti a családi nevelést és a kettő szoros 
összhangja és együttműködése biztosítja a gyermek kiegyensúlyozott egyéni fejlődését és a 
helyes értékrendjének kialakulását. Mindezeket szem előtt tartva szülőként és 
kisgyermekgondozóként sem kívánhatunk többet. 

Fontos feladatunknak tartjuk a munkánk során, hogy a kisgyermekeket nevelő családok 
segítséget kapjanak gyermekük neveléséhez, mindez a családokkal kialakított folyamatos, 
őszinte, kölcsönös bizalomra épülő és kooperatív kapcsolat megteremtésével és 
fenntartásával válik teljessé. A szakszerű nevelés-gondozás során, a kisgyermekek számára 
biztonságot és állandóságot nyújtó folyamatos és jól szervezett, rugalmas napirend 
biztosítása mellett, kiemelt szerepet kap bölcsődénkben az empatikus, az odafigyelő-, 
megértő-, segítő- és támogató nevelési attitűd valamint a gyermekközpontú pedagógiai 
megközelítés. 

Intézményünkben a szakdolgozók létszáma megfelel a törvényi előírásoknak, mini 
bölcsődénk két szakmai alkalmazott – egy kisgyermekgondozó és egy bölcsődei dajka - illetve 
további 0.5 fő bölcsődei dajka foglalkoztatására alkalmas munkakörrel rendelkezik. A 
szakszerű és szakmai tisztességgel elvégzett munkánk mellett is hangsúlyt fektetünk a 
folyamatos szakmai felkészültségünkre és a hiteles működésünkre. 

Feladatunknak tartjuk olyan kisgyermekek nevelését, akik családbarát 
bölcsődénkben, az életkoruknak, fejlettségüknek az egyéni szükségleteiknek, a megfelelő 
érzelmi, értelmi és mozgásfejlődésüknek a biztonságos környezetben történő biztosításával, 
az önállóságukra nevelés megvalósításával, valamint új tapasztalatok gyűjtésére, 
felfedezésére, más gyermekekkel való kapcsolatteremtésre és az örömteli játék 
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lehetőségének megadásával, kiegyensúlyozott, felszabadult, képességeik szerint megfelelni 
tudó óvodáskorú gyermekké váljanak. 

Mindezt bölcsődénk vidám, szeretetteli, családias légkörében eltöltve, oly módon, 
hogy a nálunk töltött idő alatt nem csak elérjék életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét, 
hanem élményekkel gazdagodva, új tapasztalatokat szerezve legyenek a mindennapokban. 

Olyan sokoldalúan fejlődő vidám, kiegyensúlyozott gyermekek, akik kíváncsiak, tudnak 
felfedezni, az őszinteség, nyitottság, kommunikálás és együttműködés jellemzi őket. Tudnak 
alkalmazkodni, aktívak és tevékenyek. Kötődnek a mesékhez, zenéhez, alkotó 
tevékenységekhez, szeretik és óvják a természet kincseit. A kisgyermekgondozó és a dajka 
segítségével kiépül bennük a bizalom, a megbecsülés érzése.  

A Gombai Mini Bölcsőde működési alapelveiről, a bölcsődei nevelés-gondozás átfogó 
tervéről, megvalósítandó feladatainkról, céljainkról és a programjainkról bővebb 
felvilágosítást nyújt a részletes Bölcsődei Szakmai Programunk, mely intézményünk 
honlapján olvasható, továbbá intézményünkben az intézményvezetőnél és a bölcsődében is 
megtalálható. Bölcsődénk Házirendje a honlapon olvasható, illetve bölcsődénkben a 
tájékoztató faliújságunkon található meg. A Mini Bölcsődébe történő felvétel folyamatát és 
a bölcsődei ellátás térítési díjra vonatkozó információit, a Mini Bölcsődei Felvételi 
Szabályzata tartalmazza. A kisgyermekek betegség miatti hiányzásukra, vagy egyéb okból 
történő távolmaradásukra vonatkozó szülői kötelességeket, továbbá az erre vonatkozó 
kéréseinket Bölcsődénk Házirendje részletesen tartalmazza. A bölcsőde nyári zárásáról a 
fenntartó dönt, melynek időpontjáról minden év február 15.-éig tájékoztatja a szülőket. 

 

 

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ CSALÁDOKAT ÉS A GYERMEKEKET! 

 

A Gombai Mini Bölcsőde dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 


