Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021 –es nevelési évre
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.
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 beérkezésének időpontja: 2020. május 8.
A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok
egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Taszár Községi Önkormányzat
fenntartásában működő bölcsődébe a beiratkozás a jelentkezési lap kitöltésével a bölcsődébe e-mailen, vagy postai
úton történő megküldésével lehetséges.
Bölcsőde neve:

Taszári Napsugár Óvoda és
Bölcsőde

e-mail cím:

Postai cím:

bolcsode@taszar.hu
ovi.taszar@citromail.hu

Taszár,7261 Kossuth Lajos u.2.

Telefonszám

+36303062093

A bölcsődei beiratkozáskor a jelentkezési laphoz lehetőség szerint csatolni kell a gyermek nevére kiállított
személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (Lakcímkártya, TAJ kártya), továbbá a szülő lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolatát vagy fényképét, munkáltatói igazolását vagy munkáltatói szándéknyilatkozatát. A beiratkozáshoz
szükséges iratok eredetiben való bemutatására legkésőbb a gyermek első bölcsődei nevelésének napját megelőzően kerül
sor.
A gyermek bölcsődei felvételéről a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője és a bölcsődevezető közösen
dönt. Ha a bölcsődébe jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a bölcsődevezető és az intézmény
vezetője 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 a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjénél.
Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

A 2020/2021. nevelési év első napja: 2020. szeptember 1. (kedd).
Amennyiben a beiratkozási időpontot meghaladóan válik véglegessé a bölcsődei ellátás iránti kérelem, – a szabad férőhelyek
számától függően – a jelentkezéseket az intézmény folyamatosan fogadja és a megfelelő igazolások benyújtása után a
lehetőségek szerint férőhelyet biztosít.

Taszár, 2020. április 16.

Utasiné Kenderák Tímea
intézményvezető

