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A bölcsődei beiratkozással kapcsolatos információk
A bölcsődei ellátás igénybevételére 1997.évi XXXI.tv. 41.§ szerinti jogosultság:
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon
gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
-

akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

-

akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban
részesül a gyermek 1 éves koráig, illetve gyermekgondozási díjban részesül és a gyermek 1
éves kora után nem vállal munkát,

-

akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

A bölcsődébe a felvétel a fent leírtak figyelembevételével és a jelentkezés sorrendjében történik.
Egy bölcsődei csoportban 12 gyermek gondozható. Így lehetséges az év közbeni bekerülés
életkor függvényében, elbírálás után. Jelentkezésüket szeptember 01-től – április 31-ig tehetik meg,
a leírtak alapján a következő tanévre. Ez azért fontos, mert az óvoda szeptember 01-től veszi át az
augusztus 31-ig születetteket, 3. életévüket betöltött, „érett” gyermekeinket. A felszabaduló
helyekre tudjuk fogadni az újonnan érkező csöppségeket, (szeptember1-től- augusztus 31-ig
tartóan) az óvodába menő 3. életévüket betöltött gyermekeket, a kisebbek maradnak életkoruknak
megfelelően a következő tanév végéig.
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Bölcsődei ellátást Szülő/ gondviselő / törvényes képviselő akkor kérhet:
 ha egyik szülője munkaképtelen,
 ha munkába kíván állni,
 ha egyedülálló,
 ha 3 vagy több gyermekes,
 ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
 ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább tanul, vagy átképzésre,
képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja igazolni.
 ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a
gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,
 ha a Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védőnő, Orvos javasolja a szülő,
gondviselő beleegyezésével.
Felvételkor előnyben részesül az:
 védelembe vett gyermeket
 akit egyedülálló szülő nevel,
 akinek családjában három, vagy több gyermek van,
 akinek egyik szülője munkaképtelen,
 akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn,
 aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával:
 a körzeti védőnő,
 a házi gyermekorvos, vagy házi orvos,
 szociális- illetve családgondozó,
 gyermekjóléti szolgálat,
 gyámhatóság kezdeményezheti.
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Felvételi kérelem feltétele továbbá, hogy a család a Közép-Répcementi Intézményfenntartó
Társulás ellátási területén (Csepreg, Tömörd, Tormásliget és Lócs települések) bejelentett állandó
lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával igazolni tudja.
A szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor legalább munkahelyi
szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a munkáltató vagy a leendő munkáltató nyilatkozik
arról, hogy a Szülő alkalmazásban áll, vagy egy- másfél hónapon belül alkalmazni fogja. A
gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely és rászorultság függvénye. A bölcsődei
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermeket, akinek szülője, törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A gyermek felvételekor a gyermek jelenlegi fejlettségi szintjéről a védőnője ad tájékoztatást,
az erre rendszeresített védőnői környezettanulmány formájában. A gyermekeket bölcsődeorvos
látogatja, fejlődésükről, észrevételeiről dokumentációt vezet.
A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 100%-át nem haladhatja túl. Taj szám
alapján történik az országos adatbázisban való rögzítése gyermekeinknek, napi szintű lejelentési
kötelezettséggel történik minden munkanapon.
Bölcsődénkbe a jelentkezéseket személyesen egész évben elfogadjuk, érkeztetni a
jelentkezésüket az intézményvezetőnél lehet megtenni időpont egyeztetés után.
Maximovics Veronika Intézményvezető, telefonszám: +3694/365-065 vagy 06-30/5791726
Segítség lehet a családoknak, hogy nem egy-egy nap áll rendelkezésükre, hanem egész
évben beadhatják igényüket a következő tanévre. Az következő nevelési évre az igényfelmérés
időpontjában illetve tárgyév április utolsó napjáig bezárva tudják leadni a jelentkezésüket.
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A felvétel nem érkezési sorrendben történik, minden „nevelési évre” új jelentkezési lapot
kell kitölteni, vagy személyesen kérni a következő évre igényüket. Kérjük, hogy a Csepregi Óvoda
és Bölcsőde KIKI honlapján található „Bölcsődei felvételi kérelem” lapot kitöltve, a szükséges
mellékletekkel együtt hozzák magukkal, de személyesen intézményünkben is kérhetik.
Az adott férőhelyszámnak megfelelően a felvételt nyert gyermekek meghívót kapnak szülői
értekezletre és „Bölcsődekóstolgatónkra”. Itt a nap folyamán, játszó időben, lehetőség nyílik arra,
hogy megismerkedjenek intézményünkkel és a leendő kisgyermeknevelőkkel. Körül nézhetnek a
csoportszobában, kipróbálhatják a játékokat, megkóstolhatják a gyermekek részére készített
falatkákat. A szülők betekintést kapnak a gyermekek napirendjébe, jelet választanak és tájékoztatást
kapnak minden olyan kérdésre, amely a gyermekek bölcsődébe kerülésével kapcsolatos,
családlátogatás, beszoktatás üteméről, házirendről, éves programokról stb.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
 szülők és gyermek lakcímkártyája
 gyermek anyakönyvi kivonata
 gyermeke TAJ kártyája
 ha tartós beteg, ételallergiás, fejlesztésre járnak arról tájékoztatást kérünk, szakorvosi
vélemény fénymásolatát, gyógyszerallergiáról, gyógyszerszedésről orvosi papírt
 munkáltatói papírt, vagy nyilatkozatot arról, hogy munkába fog állni „X” időben.
 gyermek oltási könyvét
Étkezés díjának megállapításához, az igénybevétel kezdetekor:
 MÁK -tól a családi pótlékról igazolást vagy bankszámla kivonat a családi pótlék
folyósításáról (összeg nélkül)
 vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozatot
 (Másolat készítése nagy segítség), de az eredeti okmányokat is be kell mutatni
Emellett az intézmény GDPR adatvédelmi rendelkezéseihez nyilatkozat, szülői felügyeleti jog
gyakorlásáról nyilatkozat és egyebek a beiratkozáskor kerül kitöltésre.
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Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy akire előre tudja, hogy egyéb ok/okokból kifolyólag
nem kívánja a bölcsődei férőhelyet igénybe venni, a lehető legrövidebb időn belül szíveskedjen
azt számunkra jelezni. A megemelkedett bölcsődei igénybevétel miatt, amennyiben nem tudja
megkezdeni a beszoktatást (a megbeszélt időre), maximum egy hónapig tartjuk fenn a helyét.
A bölcsődei felvételről a kisgyermeknevelőkkel történt egyeztetés alapján az
intézményvezető dönt. A felvételről/elutasításról/várólistára kerülésről határozatban értesíti a
szülőt. A felszabadult helyekre a várakozó listán lévők, a fellebbezésüket benyújtók, a közben
érkező valamilyen okból hátrányos helyzetű családok újra mérlegelésével kerülhetnek
bölcsődénkbe.
A szülő hozzájárul, hogy a bölcsődei felvételre benyújtó valamennyi adatát, a gyermek
elhelyezése céljából tovább kezeljék. Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt
adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokban történő változás esetén, 8 napon belül (amennyiben
az a felvételi kérelem elbírálását befolyásolhatja, május 15-ig köteles bejelenteni az intézménynek),
hogy az intézmény részére a valóságnak megfelelő adatok álljanak rendelkezésre. A felvételt nem
nyert gyermekek szülei/gondviselői, a határozat ellen fellebbezést nyújthatnak be.
Szeretettel várunk minden kedves leendő bölcsődést!

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI nyitvatartási ideje:
Munkanapokon 6:30 órától, 17:00 óráig tart.
Nyitástól zárásig kisgyermeknevelő gondoskodik a gyermekekről.
Betegség egyéb ok esetén a helyettesítés az intézményvezető elrendelése alapján történik.
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A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik ha:
 ha a megszüntetést a szülő kéri,
 ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg a többi
gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt, (magatartászavar megállapítása előtt kikéri
más szakember- pszichológus, gondozónő, gyógypedagógus) véleményét is.
 ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet,
 ha a gyermek óvodai felvételt nyert.
 a gyermek a bölcsődében 3. életév betöltéséig (tanév végéig) gondozható-nevelhető.

A gyermeket testi és szellemi fejlettségétől függően orvosi vélemény alapján lehet átadni az
óvodának.
Tárgy év december 31-ig, a harmadik életévét betöltő gyermek óvodába megy, ha fejlettségi
elmaradása nem indokol még egy év bölcsődei ellátást.
Ha igen, abban az esetben orvosi javaslatra a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31ig gondozható bölcsődében.

Csepreg, 2018. szeptember 1.

Maximovics Veronika
Intézményvezető

