Közlemény a 2022. évi bölcsődei beiratkozásról
A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§-43.§-a rendelkezik.
A bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig nyújt napközbeni ellátást a gyermekek számára.
Amennyiben gyermeke 2022. augusztus 31-ig betölti a 3 éves kort, a jogszabályok
értelmében szeptembertől nem vehető fel bölcsődébe.
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.
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 dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde bölcsődei beiratkozási idejét:
2022. április 27. szerda: 10.00 – 15. 30. óra
és 2022. április 28. csütörtök: 10.00 – 15. 30. óra
közötti időpontokban határozzuk meg.
A beíratáshoz szükséges okmányok:
− a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, vagy
személyi igazolvány) és lakcímet azonosító hatósági igazolvány,
− a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
− a gyermek TAJ kártyája,
− sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság szakvéleménye,
− nem magyar állampolgárságú gyermek beíratása esetén a szülő igazolása a
Magyarországon való tartózkodás jogcíméről.
A 2022/2023. nevelési év első napja: 2022. szeptember 1. napja (csütörtök).
A gyermek bölcsődei felvételéről az intézményvezető dönt. Ha a bölcsődébe jelentkezők
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a felvételi szempontok szerint dönt
a gyermekek felvételéről. A bölcsőde vezetője a felvételi kérelmek elbírálásáról, a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban 2022. május 28. napjáig hoz döntést, és
kiértesíti a szülőket. A bölcsőde döntése ellen a szülő az értesítés kiküldésétől számított
tizenöt napon belül fellebbezési kérelmet nyújthat be Bokod Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére.
Bokod, 2022. március 24. napja
Csonka László s.k.
polgármester
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