Közlemény a bölcsődei beiratkozás eljárásrendjéről
„A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetestől 3 éves korú
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. Ha a
gyermek a harmadik életévét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a
bölcsődében. Amennyiben még nem érett meg az óvodai nevelésre, a negyedik életévét
követő aug. 31. napjáig tovább gondozható a bölcsődében.” (1997. évi XXXI. tv. 42.§ (1).
Mini bölcsődénkbe azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek bejelentett
lakóhelye, vagy életvitelszerű tartózkodási helye Szentpéterúr község közigazgatási területén
van.
Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői,
gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.
A felvétel rendje
A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselőjének
kérelmére történik.
A felvételi kérelmet a Szentpéterúri Mazsola Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjéhez
személyesen kell benyújtani.
A felvételi kérelemhez szükséges dokumentumok:
 a gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája, anyakönyvi kivonata, egészségügyi/oltási
könyve,
 a szülők személyes adatait tartalmazó okmányok,
 tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló
határozat, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről jegyzői határozat,
 tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási
igazolás,
 az illetékes munkaügyi központ igazolása a munkaerő piaci képzésen való részvétel
idejéről,
 a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolás,
 az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolása,
 egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolása emelt családi pótlék
folyósításáról,
 a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár
igazolása emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra a szülő nem jogosult),
 sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői
véleménye,
 a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi
állapota alapján bölcsődében gondozható.
A felvételről – a kérelem és a becsatolt igazolások alapján – az intézményvezető dönt.
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A felvételről, vagy annak elutasításáról az intézmény vezetője adott év május 31. napjáig
írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, melyben tájékoztatja a jogorvoslat módozatairól
is.
A bölcsődei ellátás igénybe vételére – a felvételi kérelem pozitív elbírálását, a kötelező és
aktuális mellékletek hiánytalan meglétét követően – a szülő és a bölcsőde között létrejött
megállapodás megkötése után van lehetőség.
A bölcsődei nevelést-gondozást ellátó intézményegységben a felvételi kérelmek benyújtása a
2022/2023. nevelési évre a következő időpontokban lehetséges:
2022. május 10-én (kedd) 8.00-16.00 óra és
2022. május 11-én (szerda) 8.00-16.00 óra
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