
 

 

Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 

Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 

Tel.: 06-29/433-783 

E-mail: ovoda@gomba.hu 

Intézményvezető: Tóthné Szegedi Judit 

 

 

 

 

Mini bölcsőde bemutatkozása 

 

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 e-mail címe:  minibolcsode@gomba.hu 

A mini bölcsőde telefonszáma: 06-29-784-423 

A mini bölcsőde nyitva tartása:  hétfőtől péntekig reggel 7.30-tól du. 16.30-ig 

 

Kedves Szülők! Tisztelt Látogatók! 

Szeretettel üdvözöljük Önöket a gombai mini bölcsőde honlapján. 

Gomba község Pest megyében, Gödöllői dombság lankáin fekszik. A domborzat által 

meghatározott utcaszerkezet és a XVIII. századi műemlék épületek (református templom, 

kúriák), valamint a völgyekkel és mesterséges tavakkal szabdalt táj sajátos hangulatot 

kölcsönöz községnek. Az itt lakók és így már a kisgyermekek is szoros kapcsolatban állnak a 

természettel, élményeiket és tapasztalataikat is ebből környezetből merítik, továbbá a 

hagyományainkat éltető falubéliek, civil szervezetek és közösségek segítségével fennmaradt 

népszokásokkal is kapcsolatba kerülhetnek. A településen az alapvető szolgáltatások elérhetők, 

a megfelelő infrastruktúra kiépített. A községben polgármesteri hivatal, posta, óvoda, 

református egyházi fenntartású iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár működik, a közétkeztetést 

600 adagos konyha biztosítja. 

A hagyományos tradicionális családszerkezet és a női szerepek megváltozásával, a családok 

többnyire szűkös anyagi keretei miatt fontossá vált a munkavállalás mindkét szülő számára, 

ezért sok esetben a gyermekek ellátása a családban nem megoldott, a gyermekek napközbeni 

ellátása iránti igény megnövekedett. A bölcsődékről szóló NM rendelet módosítása alapján 

lehetőség nyílt községünkben a mini bölcsődei szolgáltatás kialakítására, ami egy megoldási 

alternatíva lehet a gyermekek napközbeni ellátásának megoldására. Így a Gombán lakó 

gyermekes szülők számára már a bölcsődés korosztálytól kezdve az általános iskola végéig 

lehetőség van a gyermekek napközbeni ellátására, intézményes nevelésére, oktatására. 
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A 2019 óta működő mini bölcsőde a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda-

bölcsőde intézmény része. A mini bölcsőde a község központjától nem messze, a bölcsődei 

ellátás funkcióinak megfelelően átalakított épületben egy gyermekcsoporttal működik, ahol 7 

kisgyermek ellátására van lehetőség. Az épületben egy csoportszoba és az előírásoknak 

megfelelően a gyermekek ellátásához szükséges kiszolgáló és személyzeti helyiségek állnak 

rendelkezésre. A mini bölcsődében a dolgozók létszáma megfelel a törvényi előírásoknak, egy 

kisgyermeknevelő, egy bölcsődei dajka és egy részmunkaidős bölcsődei dajka 

foglalkoztatására alkalmas munkakörrel rendelkezik. A szakszerű munkavégzés mellett 

lehetőséget biztosítunk a dolgozók folyamatos szakmai fejlődésére, a szakmai tudásuk 

bővítésére. 

A bölcsődei helyiségek berendezésénél törekszünk a gyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelő, esztétikus berendezési tárgyak elhelyezésére, és lehetőség szerint minél több 

természetes anyag használatára. A mini bölcsődét az egyszerű, igényes, saját készítésű 

dekorációk mellett a gyermekek alkotásaival tesszük otthonossá. A gyermekek számára 

megfelelő játék- és mozgásteret biztosítunk. A fedett terasz és az udvar alkalmas a gyermekek 

szabad levegőn való tartózkodására, szabad játéktevékenységekre, mozgásra, a különböző 

mozgásformák elsajátítására és gyakorlására. A mini bölcsőde csoportszobai és udvari 

játékkészletének összeállításánál az előírt pedagógiai-, higiénés-, és balesetmentes szempontok 

mellett, a minőségre, esztétikumra és a tartósságra nagy figyelmet fordítunk. 

A bölcsődei nevelés-gondozás kiegészíti a családi nevelést és a kettő szoros összhangja és 

együttműködése biztosítja a gyermek kiegyensúlyozott egyéni fejlődését. Fontosnak tartjuk, 

hogy megismerjük a gyermekek szociokulturális környezetét és családját, lehetőség szerint a 

beszoktatás előtt elmegyünk családlátogatásra, majd folyamatos segítséget nyújtunk a 

gyermekek neveléséhez a családok számára. A szakszerű nevelés-gondozás során a 

kisgyermekek számára biztonságot és állandóságot nyújtó folyamatos, rugalmas napirend 

biztosítása mellett kiemelt szerepet kap bölcsődénkben az empatikus, segítő- és támogató 

nevelési attitűd valamint a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés. 

Feladatunknak tartjuk olyan kisgyermekek nevelését, akik az életkoruk és egyéni fejlettségük 

szerint fokozatosan önállósodva készen állnak új tapasztalatok szerzésére, a környező világ 

felfedezésére, más gyermekekkel való kapcsolatteremtésre. Olyan sokoldalúan fejlődő, vidám, 

kiegyensúlyozott, óvodára kész gyermekekké váljanak, akik kíváncsiak, tudnak alkalmazkodni, 

az őszinteség, nyitottság és együttműködés jellemzi őket. Kötődnek a mesékhez, zenéhez, 

alkotó tevékenységekhez, szeretik és óvják a természet kincseit. 

A mini bölcsőde működési alapelveiről, a bölcsődei nevelés-gondozás átfogó tervéről, 

megvalósítandó feladatainkról, céljainkról és a programjainkról bővebb felvilágosítást nyújt a 

részletes a mini bölcsőde szakmai programja, mely intézményünk honlapján olvasható, továbbá 

az intézményvezetőnél és a mini bölcsődében is megtalálható. A mini bölcsőde házirendje a 

honlapon olvasható, illetve a mini bölcsődében a faliújságon megtalálható. A mini bölcsődébe 

történő felvétel folyamatát és a bölcsődei ellátás térítési díjra vonatkozó információkat a 

felvételi szabályzat tartalmazza. 

Szeretettel várunk minden érdeklődő családot és kisgyermeket! 

 

 Tóthné Szegedi Judit intézményvezető 

 és a mini bölcsőde dolgozói 

 


