Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Tel.: 46/222-257
Fax: 46/222-252
E-mail: kistokajiovi@gmail.com
Iktatószám:86/2/2020

Tárgy: Tájékoztatás a bölcsődei
beiratkozásról 2020
BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁS
2020/2021

Kistokaj Község Önkormányzat fenntartásában működik a Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha,
mint önálló intézmény.
Az intézmény adatai:
Név: Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Cím: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43.
OM azonosító: 202244
Intézményvezető: Bártfainé Gellért Márta elérhetősége: 0630/742-46-22
Elérhetőségek: kistokajiovi@gmail.com, Bölcsőde: 0646/222-257, 0630/741-98-21
A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusai (41.§-43.§) rendelkeznek.
A bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig nyújt napközbeni ellátást a gyermekek számára.
Amennyiben gyermeke 2020. augusztus 31-ig betöltötte a 3 éves kort, szeptembertől nem vehető
fel bölcsődei ellátásba.
A sajátos nevelési igényű gyermek 5 éves korig nevelhető - gondozható bölcsődében. Sajátos
nevelési igényű gyermek felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A
sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei nevelése az e célra létrehozott, korai fejlesztő
központtal és megfelelő szakemberrel rendelkező bölcsődékben történik.
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet 36 §
alapján előnyt élvez az a gyermek, akinek szülei keresőtevékenységet folytatnak és erről munkáltatói
igazolást nyújtanak be.
A beiratkozás időpontja: 2020.április 09. - 2020. április 21. napjáig
A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a
családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a
Kistokaji Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékbe a beiratkozás a jelentkezési lap
kitöltésével és az adott bölcsődébe e-mailen történő megküldésével vagy a postaládájába történő
elhelyezésével lehetséges.
Jelentkezni e-mail-ben lehet a kistokajiovi@gmail.com címen.
A jelentkezés feltételei:
- A gyermek Kistokaji lakcímmel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen.
- 20 hónapos kor betöltése, de ne töltse be a gyermek 2020. augusztus 31-ig a 3. életévét
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- Az édesanya munkáltatói igazolással rendelkezzen, hogy dolgozik, vagy nappali tagozatos
képzésen vegyen részt.
Szeretnénk felhívni a családok figyelmét arra a tényre, hogy a bölcsőde ideje alatt a GYED csak
akkor jár, ha a szülő dolgozik. Ha nem dolgozik és a gyermeke bölcsődébe jár, le kell, hogy
mondjon a GYED-ről.
A bölcsődei beiratkozáskor a jelentkezési laphoz lehetőség szerint csatolni kell:
- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok másolatát
(lakcímkártya, TAJ kártya)
- gyermek születési anyakönyvi kivonata;
- egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata, és/vagy a gyermekelhelyezést
rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve
gondnokkirendelő határozat;
- a gyermek házi gyermekorvosa igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján
bölcsődében gondozható.
- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát
- munkáltatói igazolását vagy munkáltatói szándéknyilatkozatát
- egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási
intézmény igazolása
- tartós, krónikus betegség vagy ételallergia esetén, szakorvosi vélemény, arról bölcsődében
gondozható illetve diéta tartandó
- 3, vagy több gyermekes szülők esetén nyilatkozattétel
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolata
- a nem magyar állampolgár gyermekek beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy
milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (tartózkodási igazolvány).
A beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására legkésőbb a gyermek első bölcsődei
nevelésének napján kerül sor.
A gyermek bölcsődei felvételéről az intézmény vezetője dönt.
Amennyiben a bölcsődébe jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
intézményvezetője dönt a gyermekek felvételéről.
A bölcsőde vezetője a felvételi kérelmek elbírálásáról, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással
írásban 2020. június 15-éig hoz döntést, és kiértesíti a szülőket.
A bölcsőde döntése ellen a szülő az értesítés kiküldésétől számított tizenöt napon belül fellebbezési
kérelmet nyújthat be az intézményvezetőjénél.
Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.
A 2020/2021. nevelési év első napja: 2020. szeptember 1. (kedd)

Kistokaj, 2020.04.07.

Bártfainé Gellért Márta
intézményvezető
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