BUDAK ESZI VÁR OS ÖNK ORM ÁNYZAT
M OSOLYVÁR BÖLCSŐDÉK

Mosolyvár Bölcsőde2092 Budakeszi Konth Miklós utca 2.
Budakeszi Bölcsőde (Manóvár) 2092 Budakeszi Fő utca 133.
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2020/2021 NEVELÉSI ÉVRE

Tisztelt Családok! A 2020-2021 nevelési évre való bölcsődei beiratkozásokat MÁJUS 4-től egész évben
folyamatosan fogadjuk. Kiemelt beiratkozási időszak MÁJUS 4-6-ig, történik, a járványügyi helyzetre
való tekintettel online formában. Felvételi kérelem letölthető a Budakeszi Önkormányzat honlapjáról
(intézmények, bölcsődék), valamint online is kitölthető. A kérelmeket az alábbi e-mail címekre várjuk:
Mosolyvár bölcsőde: ujbolcsi@gmail.com
Manóvár Bölcsőde: bkeszi.bolcsi@gmail.com
Kiemelt indokkal személyes ügyfélfogadást előre történő időpontfoglalással tudunk biztosítani.
2020. május 4-én (hétfő)
8:00 -17:00 óráig,
2020. május 5-én (kedd)
8:00 -17:00 óráig,
2020. május 6-án (szerdán)
8:00 - 12:00 óráig.
•

Mosolyvár Bölcsőde, Benkő Gáborné Intézményvezetőnél: 06-20-956-49-46
ujbolcsi@gmail.com

•

Manóvár Bölcsőde Borbély Szilvia Mb. Bölcsődevezető: 06-20-556-29-39
bkeszi.bolcsi@gmail.com

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
•
•

Felvételi kérelem:
A felvételi kérelem mellé csatolni szükséges:
o egy orvosi igazolást a gyermek háziorvosától:
„A gyermek egészséges, védőoltásait megkapta, közösségben nevelhető”
o Igazolást arról, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy
nyilatkozatot arról, hogy mikortól fog munkát vállalni, tanulmányokat folytatni

Az eredeti dokumentumokat, a tényleges bölcsődekezdés, azaz, a felvétel napján kell majd bemutatni, addig eredeti
dokumentumok alapján büntetőjogi felelősség tudatában szükséges az adatok valódiságáról nyilatkozni. (felvételi
kérelemben szerepel)
Az alábbi eredeti dokumentumokra lesz szükségünk a felvétel napján:
o a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
o gyermek TAJ kártyája,
o mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
o kitöltött felvételi nyomtatvány
o a védőnő javaslata
o a gyermekorvos által vezetett oltási könyv
o a szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy foglalkoztatni fogja, vagy saját nyilatkozata arról, hogy
munkába fog állni,
o házi gyermekorvos igazolása, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,
kötelező védőoltásait megkapta
o ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat,
o abban az esetben, ha a gyermeknek ételallergiája vagy ételintoleranciája van: szakorvosi vélemény.
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A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL:
Valamennyi bölcsőde kötelező felvételi körzete: Budakeszi Város közigazgatási területe
A 2020/2021. nevelési év 2020. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart.
A Gyvt. 41-42. §-a és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36. §-a alapján az intézménybe a gyermek húsz hetes korától
harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik életévének, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel,
amelyben harmadik, fogyatékos gyermek ötödik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi
vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa
nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
A bölcsődei felvételi kérelmekről Budakeszi Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Egészségügyi
Bizottsága dönt.
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy
védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A döntésről az intézmény vezetője írásban értesíti a kérelmező szülőt legkésőbb
2020. június 6. napjáig.
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó Képviselő-testülethez. A fellebbezés
elbírálásával kapcsolatos eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A bölcsőde döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül
eljárást megindító kérelmet nyújthat be a bölcsőde intézményvezetőjénél. Az intézményvezető az eljárást megindító
kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó
önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.
Az ügyben a fenntartó, azaz a képviselő testület jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a
bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Tájékoztatom a kedves családokat, hogy hiteles információkért kövessék a Budakeszi Város Önkormányzat honlapját,
https://varoshaza.budakeszi.hu, https://varoshaza.budakeszi.hu/directory-category/bolcsodek/vagy a Budakeszi
Hírmondó hivatalos oldalát, https://hirmondo.budakeszi.hu/ vagy a Budakeszi Mosolyvár facebook oldalát,
https://www.facebook.com/budakeszi.mosolyvar.1,
Budakeszi, 2020. április 2.
Benkő Gáborné
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Intézményvezető

