ÓVODAI – BÖLCSŐDEI
BEÍRATKOZÁS
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a bölcsődébe
és az óvodába
a gyermekek beíratása:

2018. március 19.-28. között lesz!

Beíratkozáshoz kérjük, hozza magával:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- A gyermek lakcímkártyáját
- A gyermek TAJ számát

mb. intézményvezető

 „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető (1993. évi LXXIX. 24. §). „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.”

A bölcsődébe felvehető gyermekek, akiknek:
- szüleik vagy nevelőik dolgoznak,
- a szülők, gondviselők betegségük vagy egyéb ok miatt gyermekük ellátásáról nem tudnak gondoskodni,
- azok a gyermekek, akik testi illetve szellemi fejlődésük érdekében állandó felügyeletre, napközbeni
ellátásra szorulnak,
- akit egyedülálló vagy idős korú személy nevel, akivel együtt a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek
(kivéve azt, akire jár a gondozási segély – díj vagy ápolási díj),
- akinek szülője – gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
A gyermek felvételét kérheti: a szülő (gondviselő). Bölcsődei ellátását javasolhatja a gyermekorvos, védőnő
vagy a gyermekjóléti szolgálat. A bölcsődei felvételhez a szülő személyes jelenléte szükséges, aki igényli a
gyermek bölcsődei napközbeni ellátását. elsősorban a helyben – Monostorpályiban – lakó családok
gyermekeit gondozhatja, nevelheti a bölcsőde. A gyermek óvoda- bölcsődében tartózkodásának maximális
ideje napi 11 óra.
A felvételhez szükséges:
- munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről,
- orvosi igazolás - státusz lap - környezet fertőző mentessége,
- sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a tanulási képességet vizsgáló rehabilitációs szakmai
bizottság véleménye,
- születési anyakönyvi kivonat, Taj kártya, a gyermek lakcímét igazoló dokumentum.

