Nagykáta Városi Bölcsőde
2760 Nagykáta, Bajcsy- Zsilinszky út 27.
Tel: 06/29 956-487
E-mail: bolcsode@nagykata.hu

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

A Nagykáta Városi Bölcsőde várhatóan 2020. szeptember 1. napján nyitja meg
kapuit, amennyiben a működéshez szükséges engedélyek lehetővé teszik.
Addig is szeretném felmérni a bölcsődei ellátás iránti igényeket.
Készítettem Önöknek egy rövid tájékoztatót, melyben minden lényeges
információt megtalálnak a beiratkozással kapcsolatban.
Kérdés esetén bátran keressenek a megadott elérhetőségeken!

Tisztelettel:

Káré Istvánné
Intézményvezető

Tájékoztató a bölcsődei beiratkozásról
A Nagykáta Városi Bölcsőde 20 hetes kortól- 3 éves korig fogadja az ide jelentkező
gyermekeket. A bölcsőde 4 csoportszobában, 48 férőhelyen látja el a bölcsődés korosztályt.
A bölcsődei gondozás-nevelés alapvető feladata a napközbeni ellátást igénybe vevő
egészséges gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, valamint a legoptimálisabb
fejlődés elősegítése. Emellett a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak és azok
következményeinek csökkentése, a sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációjának
segítése a gondozás és nevelés folyamán.
Ki jogosult bölcsődei ellátás igénybevételére? (1997.évi XXXI.tv. 41.§)
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük,
munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni
ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez
igazodik.
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
-

akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

-

akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

-

akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire
nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül a gyermek 1 éves koráig, illetve
gyermekgondozási díjban részesül és a gyermek 1 éves kora után nem vállal munkát,

-

akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud
gondoskodni.

A bölcsődébe a felvétel a fent leírtak figyelembevételével és a jelentkezés sorrendjében
történik.
Ha segítségre van szüksége, vagy tanácsot szeretne kérni a bölcsődei ellátás megkezdéséhez,
szívesen adunk információt és segítséget munkanapokon, 8-16 óra között:

Telefonon.: 06/29 956-487
E-mail címen: bolcsode@nagykata.hu

Ha eldőlt, hogy igénybe szeretnék venni a szolgáltatást, akkor személyesen be kell jönni a
bölcsődébe, és egy felvételi kérelmet kell kitölteni. Felvételi kérelem kitöltése nélkül, például
„telefonon jeleztem” nem fogadunk el jelzést, és nem számít felvételnek sem.
Ilyen formanyomtatvány a www.nagykata.hu honlapról is letölthető, illetve személyesen is
kérhető a bölcsőde intézményében.
A bölcsődei jelentkezés ebben az évben folyamatos, tehát ebben az időszakban kell a
bölcsődében jelentkezni azoknak a szülőknek, akik az adott év szeptember hónaptól
november hónapig szeretnék elkezdeni a bölcsődei beszoktatást. A bölcsődevezető
jelentkezési adatlap alapján regisztrálja a jelentkezőket, majd dönt a gyermekek felvételéről.
A bölcsődei felvételről minden esetben írásos „felvételt nyert” vagy „felvételét elutasították”
dokumentumot kap a család. Aki nem nevelési év elejétől kéri a bölcsődei felvételt
(szeptember 1.), azok várólistára kerülnek. Ha a megadott dátumig – amikortól igénylik a
bölcsődét – marad még szabad férőhely, akkor a gyermek felvételre kerül.
A bölcsődei beiratkozás abban az esetben véglegesíthető, ha minden felvételhez
szükséges dokumentum bemutatásra, benyújtásra került!
A felvételi kérelem benyújtásakor szükséges iratok:





Gyermek TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata-Másolat
Életvitelszerű / nagykátai lakóhely igazolására (gyermek és egyik szülő részéről):
lakcímkártya megfelelő oldala-Másolat
Szülő által írt nyilatkozat a munkába állás várható helyéről, idejéről - attól a
szülőtől, aki GYES, GYED díjban részesül
Munkáltatói igazolás a másik szülőtől.
Munkáltatói igazolás és szándéknyilatkozat letölthető a www.nagykata.hu oldalon.

Ha van:












Egyedülálló szülő esetén: egyedülállóság igazolása - Emelet családi pótlék határozat
3 vagy több gyermekes család esetén: Családi pótlék határozat
Sajátos nevelési igényű gyermek esetén (vagy ha a felvételre kért gyermek családjában
sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek) – Szakértői vélemény
Jelzőrendszeri javaslat
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat
A szülő tanulói jogviszonya esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási
igazolás
Munkaerő-piaci képzésen való részvétel esetén az illetékes munkaügyi központ igazolása a
képzés idejéről
A szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolás
A gyermek betegsége esetén az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvosi igazolás.
A gyermek diétás élelmezéséhez szükséges szakorvosi igazolás.
A Magyar Államkincstár határozata, ha a bölcsődébe jelentkező gyermek tartósan beteg.

Várjuk Önöket sok szeretettel!
Káré Istvánné
Intézményvezető

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM
A felvételre kért gyermek adatai:
Név
Születési hely, idő
TAJ- szám
Lakcím
Édesanya adatai:
Név
Születési név
Születési hely, idő
Lakcím
Anyja neve
Telefonszám
E- mail cím
Foglalkozás
Munkahely neve, címe
Munkahely telefonszáma
Édesapa adatai:
Név
Születési név
Születési hely, idő
Lakcím
Anyja neve
Telefonszám
E- mail cím
Foglalkozás
Munkahely neve, címe
Munkahely telefonszáma

Házastárs, élettárs adatai:(amennyiben nem azonos a fentivel)
Név
Születési név
Születési hely, idő
Lakcím
Telefonszám
E-mail cím
Foglalkozás
Munkahely neve, címe
Munkahely telefonszáma

Eltartott gyermekek száma összesen: …… fő

A további eltartott gyermekek
neve:

születési ideje:

A bölcsőde, ahová a törvényes képviselő a gyermek felvételét kéri:
Nagykáta Városi Bölcsőde, 2760, Bajcsy-Zsilinszky út 27.
A bölcsődei ellátás igénybevételének várható kezdete: …………………………………
Rendelkezem határozattal önkormányzat által kiállított gyermeknek járó
kedvezményről, pedagógiai szakszolgálat által kiállított, gyermek fejlődésével
kapcsolatos szakértői véleménnyel, gyermekem tartós betegségéről.
□ IGEN

□ NEM

Azon körülmény (-ek), amelyekre tekintettel a törvényes képviselő a gyermek bölcsődei
felvételét kéri (a megfelelő (eke)-t kérjük bejelölni):

□ a gyermek szüleinek, gondozóinak, nevelőinek munkavégzése
□

a gyermek szüleinek, gondozóinak, nevelőinek munkaerő-piaci részvételét
elősegítő programban, képzésben való részvétele

□ a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
□ a gyermeket egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön
él, kivéve, ha élettársa van) szülője neveli
□

a felvételre kért gyermekkel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma
eléri vagy meghaladja a három főt

□ a gyermek családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében
állandó napközbeni ellátásra van szükség
□ a gyermek szülője orvosilag igazolt állapota miatt, az ellátást biztosítani egyáltalán
nem, vagy csak részben tudja
□ a gyermeket gyámhatósági határozat alapján gyámként kirendelt hozzátartozója
neveli
□ a gyermek háztartásában (az egy lakásban együtt lakó személyek közössége) az 1
főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb
összegének 150%-át nem haladja meg

A kérelem egyéb indoka: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy Nagykáta Város Önkormányzata az
általam közölt adatokat ellenőrizze.
A felvételi kérelem benyújtásakor szükséges iratok:
 Lakcímkártya bemutatása gyermek és szülő állandó lakhelye vagy tartózkodási hely
igazolására,
 Gyermek TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata
 Munkáltatói igazolás (Munkáltatói szándék nyilatkozat), mindkét szülőtől.
 Egyedülálló szülő esetén: egyedülállóság igazolása (Emelt családi pótlék - Határozat)
 Egyéb elbíráláshoz lehetséges igazolások (Szakértői Vélemény, Jelzőrendszeri javaslat,
emelt családi pótlék igazolása, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat)

Nagykáta, …………. év ……………………….. hó ……… nap

…………………………………..
……………………………
Szülő aláírása
Szülő aláírása

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
bölcsődei beiratkozáshoz

Munkáltató neve, címe, telefonszáma: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Hivatalosan igazoljuk, hogy
név:

……………………………………………….

szül. idő és hely:

……………………………………………….

anyja neve:

……………………………………………….

lakcíme:

………………………………………………..

A) ………………………………………………………… óta áll munkaviszonyban a
fenti munkáltatónál, napi ………………… órában munkavégzést folytat.
B) Jelenleg munkavégzést nem folytat, de …………………………………… (év, hó,
nap) -tól munkaviszonyba kerül fenti munkáltatónál és napi ………………… órában
munkavégzést folytat.
(a megfelelő rész aláhúzandó)

Az igazolás kiadásának dátuma:
…………………….., …………… év ……………… hó ……… nap

bélyegző helye

……………………………………..
munkáltató aláírása

