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Jogszabályi rendelkezések: A 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 36§ alapján bölcsődébe a 

csecsemő, kisgyermek 24 hetes korától 3 éves koráig, vehető fel. 

37.§ (1) A napos bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül 

biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén, egy gyermek napi 

gondozási ideje, a 12 órát nem haladhatja meg. 

Az intézmény működési engedélye alapján a férőhely 14 fő, két évesnél idősebb gyermek. 

 

40.§ (1) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának 

megfelelően biztosítani kell: 
- a gondozás-nevelés feltételeit, 

- így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés 

lehetőségét, 

- a megfelelő textíliát, bútorzatot, a játéktevékenység feltételeit, 

- a szabadban való tartózkodás feltételeit, 

- az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést külön jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

 

 

Bölcsődei ellátást Szülő, Gondviselő, Törvényes Képviselő akkor kérhet: 
- ha egyik szülője munkaképtelen, 

- ha munkába kíván állni,  

- ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel, 

- ha 3 vagy több gyermekes, 

- ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll, 

- ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább tanul, vagy átképzésre, 

képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja  is igazolni. 

- ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a 

gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni, 

- ha Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védőnő, Orvos javasolja (ekkor 

szükséges a szülő, gondviselő beleegyezése is). 

 

 

Felvételkor előnyben részesül az: 

- akit egyedülálló szülő nevel, 

- akinek családjában három, vagy több gyermek van, 

- akinek egyik szülője munkaképtelen, 

- akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn, 

- aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával: 

- a körzeti védőnő, 

- a házi gyermekorvos, vagy házi orvos, 

- szociális illetve családgondozó, 



- gyermekjóléti szolgálat, 

- gyámhatóság, is kezdeményezheti. 

 

Felvételi kérelem feltétele továbbá, hogy a Család Tótvázsony és Hidegkúton bejelentett 

állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával igazolni 

tudja. 

A bölcsőde felvételi körzete Tótvázsony és Hidegkút közigazgatási területe az intézmény 

alapító okiratában rögzítettek szerint. 

A szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor alkalmazásukról, legalább 

munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a munkáltató, leendő 

munkáltató nyilatkozik arról, hogy a Szülő alkalmazásban áll, vagy egy- másfél hónapon 

belül alkalmazni fogja. 

 

A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely függvénye. 

Lehetőséget biztosítunk a gyesen lévő kismamák gyermekeinek felvételére abban az esetben, 

ha a szülők elfogadják, hogy gyermekük a létszám függvényében, félnapos ellátásban 

részesülhet. 

 

A gyermek felvételét az erre rendszeresített Szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lap 

benyújtásával lehet kérni. 
Felvétel: a beérkezett felvételi kérelmek beérkezési sorrendjében, illetve a fenti bekerülési 

előnyöket figyelembe véve történik. 

Bemutatandó okmányok: 
- a gyermek anyakönyvi kivonata 

,- a gyermek és szülők lakcímet igazoló okmány. 

 

A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja, hogy: 

- a gyermek egészséges közösségben gondozható, nevelhető, 

A vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapban rögzíteni kell. Minden felvet gyermek 

személyes adatait a bölcsődei felvételi könyvben rögzíteni, kell. 

A gyermek felvétele előtt a gyermek jelenlegi fejlettségi szintjéről a védőnője ad tájékoztatást 

az erre rendszeresített védőnői környezettanulmányon. 

 

 

Túljelentkezés esetén a Szülő az elutasítást követően fellebbezhet Tótvázsony Polgármesteri 

Hivatalnál. 

A bölcsődei felvételnél a felvett létszám az engedélyezett férőhelyeket nem haladhatja 

meg. 

 

 

A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik ha: 

- ha a megszüntetést a szülő kéri, 

- ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg a többi 

gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt, 

(magatartászavar megállapítása előtt kikéri más szakember- pszichológus, gondozónő, 

gyógypedagógus) véleményét is. 

- ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet, 

- testvér születése után, a szülési szabadság leteltével. 

- ha  a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, 

- ha  a gyermek óvodai felvételt nyert, 



 

 

 

A gyermek a bölcsődében 3. életév betöltéséig gondozható-nevelhető. 

A gyermeket testi és szellemi fejlettségétől függően orvosi vélemény alapján lehet átadni 

az óvodának. 

Tárgy év szeptember  30-ig, a harmadik életévét betöltő gyermek óvodába megy, kivétel 

ha a gyermek  fejlettségi elmaradása miatt  orvosi javaslatra a gyermek 4. életévének 

betöltését követő augusztus 31-ig  gondozható tovább bölcsődében. 

 

 

Tótvázsony, 2017. 01.02. 

 

 

 

Magasi Jánosné 

 bölcsőde szakmai vezető 


