Pilisszentkereszti Malmocskák Bölcsőde
bölcsődei beiratkozás

BEIRATKOZÁS
Felvételi kérelem letölthető a www.pilisszentkereszt.hu weboldalunkról, valamint
személyesen átvehető a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban, továbbá a
Malmocskák Bölcsődében.

Elérhetőségeink:
Malmocskák Bölcsőde: 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16/A.

Telefon: +36 30 074 9467
•

malmocskakbolcsode@gmail.com Kara Attiláné Bölcsődevezető: 06-30-074-94-67

Személyes ügyfélfogadást fenti elérhetőségeken, előre történő időpontfoglalással tudunk
biztosítani.
A csatolandó eredeti dokumentumokat, legkésőbb a tényleges bölcsődekezdés, azaz, a
felvétel napja előtt két héttel kell majd leadni, addig eredeti dokumentumok alapján
büntetőjogi felelősség tudatában szükséges az adatok valódiságáról nyilatkozni. (felvételi

kérelemben szerepel)

A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL:
A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Pilisszentkereszt Község közigazgatási
területe.
A Malmocskák Bölcsőde felvételi szabályzata szerint szabad férőhely esetén tudjuk
biztosítani a más településről érkező gyermekek felvételét.
Felvételi igényléshez szükséges dokumentumok:
1. Kitöltött felvételi kérelem, jelölve az ellátási formát
•

alapellátás vagy időszakos gyermekfelügyelet

2. Nyilatkozat a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez.
3. Igazolást arról, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, vagy nyilatkozatot arról, hogy mikortól fog munkát vállalni,
tanulmányokat folytatni.

A bölcsődei felvételkor az alábbi eredeti dokumentumokra lesz szükségünk:
1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány, vagy születési
anyakönyvi kivonat)
2. gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája
3. mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
4. kitöltött felvételi nyomtatvány
5. védőnő javaslata, igazolása a kötelező védőoltásokról
6. házi gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján
bölcsődében nevelhető
7. mindkét szülő munkáltatójának igazolása, vagy nyilatkozata a foglalkoztatás várható
időpontjáról, vagy saját nyilatkozata arról, hogy mikortól fog munkába állni, nappali
képzésben tanulmányokat folytatni.
8. ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló
határozat
9. a gyermek ételallergiája vagy ételintoleranciája esetén szakorvosi javaslat a diéta
biztosítása érdekében.
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 gyermek orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik
életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei felvételi kérelmekről az Intézményvezető 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.
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 a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez
küldi meg.
Az ügyben a fenntartó képviselője, azaz a polgármester jár el és hoz másodfokú
döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől
számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET

A szolgáltatás igénybevételére a Malmocskák Bölcsődében van lehetőségük azoknak a
családoknak, ahol a szülők nem rendelkeznek munkáltatói igazolással, vagy csak heti 1-3
alkalommal szeretnék bölcsődébe járatni gyermeküket. Ez az ellátási forma heti maximum
20 órás időtartamra vehető igénybe, mely ellátás térítésköteles.

JÁTSZÓCSOPORT

Szolgáltatásunk a Malmocskák Bölcsődében érhető el, melyet délelőtti órákban tervezünk
indítani, melyről külön hirdetményi formában értesítjük az érintett szülőket. Ezeken az
alkalmakon a szülő gyermekével tölthet el egy vidám délelőttöt bölcsődei keretek között,
melynek időtartamát és időpontját a Bölcsőde vezetője határozza meg. A szolgáltatás
térítésköteles, indítása a járványhelyzet alakulásától függ. Előzetes jelentkezés szükséges.

Szeretettel várjuk gyermekeiket, megköszönve az Önök bizalmát. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy gyermekeik második otthonukként gondoljanak bölcsődénkre,
szívesen, jókedvűen érkezzenek hozzánk.

„Semmi nem beszél élénkebben egy társadalom lelkéről, mint az, hogy hogyan bánik a
gyermekeivel.”
Nelson Mandela
Pilisszentkereszt, 2022. június 14.

Kara Attiláné
Intézményvezető

