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Bölcsődei Felvételi Eljárásrend
Mindazon családok igénybe vehetik a bölcsődét, akiknek lakóhelye/tartózkodási helye az
ellátási területünkön van, és szükségük van arra, hogy napközben mások gondoskodjanak
gyermekeikről: elsődlegesen a dolgozó, hivatásukat gyakorló szülők, a gyes mellett munkát
vállaló, gyermeküket egyedül nevelő, sajátos képességű gyermeket nevelő, a tanuló szülők,
valamint egyéb szociális indok alapján.
Jogszabályi rendelkezések:
Jogszabályi háttér
15/1998.(IV.30.)NM rendelet 36§ alapján bölcsődébe a csecsemő, kisgyermek 24 hetes
korától 3 éves koráig, fogyatékos gyermek 5 éves koráig, illetve a 3 vagy 5 életév
betöltésének évében december 31-ig vehető fel.
37.§ (1) A napos bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül
biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén, egy gyermek napi
gondozási ideje, a 12 órát nem haladhatja meg.
40.§ (1) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának
megfelelően biztosítani kell:
- a gondozás-nevelés feltételeit,
- így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés
lehetőségét,
- a megfelelő textíliát, bútorzatot, a játéktevékenység feltételeit,
- a szabadban való tartózkodás feltételeit,
- a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit (az erre felkészült bölcsődében),
- az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést külön jogszabályban
meghatározottak szerint.
 A bölcsődébe a csecsemő, kisgyermek 24 hetes korától 3 éves koráig, vehető fel.
illetve annak az évnek dec. 31-ig vehető fel, amelyben a 3. életévét betölti.
 Ha a gyermek a 3 évet betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, és a bölcsőde orvosa ezt igazolja, a bölcsődében
gondozható a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
 A bölcsődébe való ellátásra irányuló kérelmet az intézményegység- vezetőjének kell
benyújtani.
 fogyatékos gyermek 5 éves koráig, illetve a 3 vagy 5 életév betöltésének évében
december 31-ig vehető fel
 A bölcsőde vállalhatja enyhe fokban sérült fogyatékos gyermek korai fejlesztését,
gondozását, fejlesztő felkészítését, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel
rendelkezik .A bölcsődébe történő felvételt fogyatékos gyermek esetén a fentiekben
foglaltakon túl, a gyermek habilitációját segítő szakember, és a közoktatásról szóló
1993.LXXIX. Törvény (a továbbiakban:Kt.) 30.§-ának (3) bekezdésében, valamint
34.§-ának a) pontjában szabályozott szerv (továbbiakban: szakértői bizottság) is
kezdeményezheti, ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszervezhető.
 A bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a
gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén, egy gyermek napi
gondozási ideje, a 12 órát nem haladhatja meg.

 Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12-14 gyermek gondozható.
 A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 120%-át nem haladhatja meg.
 A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely függvénye.
A bölcsődei ellátás keretében biztosítani kell:
 a gondozás-nevelés feltételeit, így különösen a törvényes képviselő közreműködésével
történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
 a megfelelő textíliát, bútorzatot, a játéktevékenység feltételeit, a szabadban való
tartózkodás feltételeit
 az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést.
Bölcsődei ellátást Szülő, Gondviselő, Törvényes Képviselő akkor kérhet:
ha egyik szülője munkaképtelen,
ha munkába kíván állni,
ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel,
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 is igazolni.
 ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a
gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,
 a Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó,Védőnő, Orvos javasolja (ekkor
szükséges a szülő, gondviselő beleegyezése is)







A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:






a körzeti védőnő
a házi gyermekorvos, vagy házi orvos
szociális illetve családgondozó
gyermekjóléti szolgálat
gyámhatóság

Felvételkor előnyben részesül az:
A bölcsődei ellátás keretében elsősorban annak a családban élő gyermeknek a gondozását kell
biztosítani, akiről:
o szülője, nevelője munkavégzése miatt napközben nem tud gondoskodni,
o szülője, nevelője tartós betegsége, vagy egyéb ok miatt napközben nem tud
gondoskodni,
o akinek megfelelő testi-szellemi fejlődésének biztosítása érdekében a bölcsődei
ellátásra szüksége van,
o akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról
megfelelő szinten nem képes gondoskodni,
o szülője igazoltan nappali tagozaton tanulmányokat folytat
o szülője igazoltan tanulmányaihoz kapcsolódóan gyakorlatot folytat

o egyéni mérlegelés alapján felvehető az a gyermek is, akinek egészsége, testi-,
szellemi- és pszichés fejlődése közvetlen környezete által maradéktalanul nem
biztosítható, így különösen az alábbi körülmények fennállása esetén:
o a gyermeket ellátó szülő hosszantartó kórházi ellátásra, vagy hosszantartó
rehabilitációra szorul;
o - a gyermeket ellátó egyik szülő ellátásra, ápolásra szorul,
o - a család életvitele miatt a védőnő, háziorvos, vagy családgondozó a gyermek
szocializálódását a bölcsődében látná átmenetileg megnyugtatóbbnak;
o - egyik vagy mindkét szülő rokkantnyugdíjas és képtelen a gyermek egésznapi
ellátására;
o - egyik vagy mindkét szülő úgy veszti el munkáját, hogy nem jogosult
munkanélküli járadékra
o - egészségtelen lakáskörülmények;
o akit egyedülálló szülő nevel,
o akit hozzátartozó nevel,
o akit idős szülő nevel,
o aki három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők gyermeke
o aki a Gyvt. alapján 50%, illetve 100%-os bölcsődei térítési díjkedvezményre
jogosult
A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik ha:
 ha a megszüntetést a szülő vagy törvényes képviselő bejelentés után kéri,
 ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg
a többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt.
 ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet,
 testvér születése után, a szülési szabadság leteltével.
 ha a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg
 ha a szülő felvételi kérelméhez 30 napon belül nem csatolja a szükséges igazolásokat.
 annak a gondozási évnek (szept.1.-aug.31.) augusztus 31. napján, amikor a gyermek a
törvényben szabályozott életkort elérte
 ha a gyermek óvodai felvételt nyert.
Túljelentetés esetén
A Szülő az elutasítást követően fellebbezhet Dévaványa Város Polgármesteri Hivatalnál.
A felvételi kérelem beadásakor be kell mutatni:
a gyermek anyakönyvi kivonatát
a gyermek társadalom biztosítási kártyáját
szülő munkavégzése esetén a munkáltatói igazolást
tanulmányok esetén az iskolalátogatási igazolást
a szülő betegsége esetén az orvosi igazolást
a gyermek betegsége esetén az orvosi igazolást, illetve a Tanulási
Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság papírját
 szociális indoklás esetén azon igazolásokat, melyekből a tény megállapítható
 a háziorvos igazolását, hogy a gyermek közösségbe mehet







Felvételi kérelem egyéb feltételei:
 a Család Dévaványán bejelentett állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezzen és ezt lakcímkártyával igazolni tudja
 A szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor alkalmazásukról,
legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a
munkáltató, leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a Szülő alkalmazásban
áll, vagy egy hónapon belül alkalmazni fogja.
 A gyermek felvételét az erre rendszeresített Szülő által kitöltött felvételi
jelentkezési lap benyújtásával lehet kérni.
Bölcsődei felvétel menete:
A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely függvénye.
A gyermek felvételét az erre rendszeresített, Szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lap
benyújtásával lehet kérni. A bölcsődei felvétel az intézményvezetőnél történik.
Az írásbeli kérelem tartalmi követelményei:
 A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek azonosításához szükséges adatokat.
 A szükséges adatok: a gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve, TAJ
kártya száma, a gyermek lakcíme.
 Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást igazoló
okmányt be kell mutatni.
 A kérelem tartalmazza azt az időpontot, amelytől a felvételt kérik.
A kérelmet indokolni kell.
 Az indoklásból állapítható meg, hogy a gyermeket a bölcsőde köteles-e ellátni,
illetve, hogy a gyermek jogosult-e a napközbeni ellátásra.
 Az indokok fennállását igazolni kell. Az igazolás nélkül megjelölt indokot az
intézményvezető nem köteles figyelembe venni, így a felvételi eljáráskor azonos indoklás esetén - az igazolt indoklással rendelkezőt előnyben
részesítheti.
 A kérelmet alá kell írni, a kérelmet a gyermek törvényes képviselője nyújthatja
be.
A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja,
hogy:
 a gyermek egészséges közösségben gondozható, nevelhető,
 Minden felvet gyermek személyes adatait a bölcsődei felvételi könyvben
rögzíteni, kell.
 A gyermeket testi és szellemi fejlettségétől függően orvosi vélemény alapján
lehet átadni az óvodának.
Csatolandó okmányok:
- a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata,
- a gyermek és szülők lakcímét igazoló okmányának másolata.
- a TAJ kártya másolata
A bölcsődei felvétel: a fenti bekerülési előnyöket, az igénylés idejét és a beérkezés sorrendjét
is figyelembe véve történik.
A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja, hogy:
- a gyermek egészséges közösségben gondozható, nevelhető,
- a sajátos nevelési igényű gyermek a bölcsődei csoportba integráltan ellátható.

A vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapban rögzíteni kell. Minden felvett gyermek
személyes adatait a bölcsődei felvételi könyvben rögzíteni kell.
Amit az időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatás igénybevétele előtt tudni kell:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Az időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyerekek vehetik igénybe.
A szolgáltatás óradíjas, minden megkezdett óra egész órának számít.
Étkezést igény szerint külön díjazás ellenében biztosítunk.
A szolgáltatási díj fizetése előre történik. A mindenkori díjat a képviselőtestület határozza
meg.
A befizetésről az intézmény nyugtát/számlát állít ki.
Ahhoz, hogy a munka megszervezése gördülékenyen menjen szükséges, hogy a szülő az
igényét legkésőbb előző nap délig bejelentse. A férőhely korlátozott, ezért a jelentkezőket
a bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk.
Csak bölcsődés korú, 20 hetestől- 4 éves korú gyermekek számára vehető igénybe.
Váratlan betegség/baleset esetén a szülőt ( illetve a szülő által megjelölt személyt)
telefonon azonnal értesítjük, ha szükséges orvosi ellátást biztosítunk!
A gyermek ruháinak tárolására jellel ellátott kisszekrény szolgál, kérjük a váltóruha, cipő
használatát és amennyiben nem szobatiszta a szülő köteles gondoskodni a tisztába tételhez
szükséges felszerelésről (pelenka, törlőkendő, kenőcs stb.)!
A gyermekek magukkal hozhatják az otthoni kedvenc játékaikat, de a játék épségéért
felelősséget nem vállalunk!
A bölcsődébe az enni-innivaló behozatala tilos!
Ha a bejelentést követően a szolgáltatást mégsem igényelnék, kérjük jelezni!

….…………………………
Diósné Ambrus Erzsébet
Intézményvezető
Dévaványa,2013.09.01.

