A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJE
Tájékoztató Szülők részére
A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsőde feladata a három éven aluli
gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és
egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Bölcsődénk 20 hetes kortól fogad kisgyermekeket, a felvehető gyermekek Magyarország
bármely településéről érkezhetnek. A bölcsődei felvétel rendjét a hatályos jogszabályok
szabályozzák.













A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, a jelentkezés egész évben folyamatos, az ellátást
igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) írásbeli kérelmére történik.
A bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart.
A bölcsődét fenntartó Zöldfenyő Gyermeksziget Nonprofit Kft. minden év március 1. napjáig
felhívást és tájékoztatást tesz közzé a következő nevelési évre vonatkozóan, a felvételi
kérelmek benyújtásával és a felvétel rendjével kapcsolatosan.
A felvételre irányuló kérelmeket a jelentkezési lap kitöltésével és annak kötelező
mellékleteivel – a gyermek TAJ és lakcímkártyája, a szülők lakcímkártyája, a szülők
munkáltatói igazolása (vagy szándéknyilatkozata, hogy visszatérésüket tervezik a
munkaerőpiacra), tartósan beteg esetében szakorvos igazolása, sajátos nevelési igényű
gyermek esetében szakértői vélemény, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek esetében az erről szóló határozat, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetről jegyzői határozat másolataival, a gyermek egészségügyi könyv bemutatásával –
együtt kell benyújtani.
A bölcsődei ellátás igénybe vételére irányuló kérelmet az adott nevelési évre az intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani. A május 8-ig beérkezett felvételi kérelmekről a becsatolt kérelem
és okmányok alapján – a soron következő nevelési évre vonatkozóan – az intézményvezető
dönt.
A bölcsődei férőhely biztosításáról és a csoportba való beosztásról az intézmény vezetője
dönt.
A döntésről a kérelmezőt az intézményvezető június 8-ig írásban tájékoztatja.
Az intézményvezető döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartó
Zöldfenyő Gyermeksziget Nonprofit Kft.-hez fordulhat.
A bölcsődei tényleges felvétel és a gyermek bölcsődei jogviszonya az intézményvezető és
szülő között ellátási szerződés aláírásával jön létre, amelyre a beszoktatás első napján kerül
sor.
A bölcsődei jelentkezéshez SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:








kitöltött jelentkezési lap,
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a szülő(k) és gyermek lakcímkártyája,
a gyermek TAJ kártyája,
a szülők munkáltatói igazolása a tényleges munkaviszonyról (vagy Anya esetében
szándéknyilatkozat az aktív munkaviszony várható kezdetétől)
GDPR nyilatkozat (adatkezeléshez hozzájárulás).

A felvételi prioritások:





akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket
nevelnek,
akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
A jelentkezések előtt
intézményvezetőtől.

tájékozódhatnak

Szóráth Orsolya
intézményvezető
Szigetszentmiklós, 2020. szeptember 1.
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