TÁJÉKOZTATÁS
a bölcsődei felvétel feltételeiről
Bölcsődei ellátás keretében elsősorban annak a családban élő gyermeknek a gondozását kell
biztosítani akiről:
- Szülei, törvényes képviselői teljes munkaidős foglalkoztatása miatt, munkaerő-piaci
részvételt elősegítő programban való részvételük miatt nem tudnak napközben
gondoskodni
- szülője, nevelője, tartós betegsége vagy egyéb ok miatt napközben nem tud
gondoskodni
- akinek megfelelő testi-szellemi fejlődése biztosítása érdekében a bölcsődei ellátásra
szüksége van
- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
- akinek szülője igazoltan nappali tagozaton tanulmányokat folytat
- akit egyedülálló vagy időskorú szülő nevel
- aki három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők gyermeke
- pszichológiai szakvéleménnyel vagy szakértői bizottság által kiadott szakvéleménnyel
rendelkező gyermek habilitációs céllal felvehető, ha a bölcsődei gondozás során nem
veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét -ebben az esetben a gyermeket
próbaidővel lehet felvenni, melynek időtartama három hónap
- a gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő mellett és annak hozzájárulásával a
védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a családgondozó, a gyermekjóléti
szolgálat, a gyámhatóság is kezdeményezheti.
A bölcsődei ellátás iránti kérelmet minden év május 31. illetve október 31. határideig az
intézmény vezetőjének kell benyújtani.
A szülőnek/ törvényes képviselőnek a gyermek bölcsődei felvételi kérelméhez csatolnia kell:
- a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát
- a gyermek lakcímkártyájának másolatát
- a gyermek TAJ kártyájának másolatát
- a szülők munkavégzése estén a munkáltatói igazolást, vagy a munkaügyi központ
igazolását a munkaerő-piaci képzésben való részvételről
- a szülő hallgatói jogviszonya esetén a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást
- a szülő betegsége estén a szakorvosi igazolást
- a gyermek betegsége esetén az orvosi igazolást, illetve a Tanulási Képességeket
Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményét
- egyedülálló, illetve 3 vagy több gyermekes szülő esetén a Magyar Államkincstár által
folyósított családi pótlékról szóló igazolást
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a jogosultságot
igazoló határozatot
- szociális helyzetre való hivatkozás esetén jövedelemigazolást, védőnő vagy
családgondozó által készített környezettanulmányt
- védelembe vett gyermek esetén a védelembe vételről szóló határozatot
A szülő tudomásul veszi, hogy a bölcsődei ellátás iránti igény jelzése és annak a
bölcsődevezető általi regisztrációja nem jelenti a gyermek automatikus felvételét a
bölcsődébe, valamint a szülő munkaviszonyában beálló változást jelenti.
Egyéb kérdésekben a bölcsődevezető áll a szülők rendelkezésére.

