
Bölcsődei beiratkozással kapcsolatos tájékoztató 

A Szentkirályi Kis Vuk Mini Bölcsődében a 2020/2021-es nevelési évre történő 

beiratkozás 2020. április 30-án (csütörtök) 8:00-18:00 óráig lesz. 

 

A Kormány 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel a bölcsődei beiratkozásra online kerül sor a kitöltött 

Felvételi kérelem beküldésével (itt letölthető melléklet) 

A felvételi kérelmeket a következő e-mail címre várjuk: 

kisvukbolcsode@gmail.com 

2020. április 30. (csütörtök) 18:00 óráig 

A felvétel eredményéről legkésőbb 2020. június 3-ig értesítéssel leszünk. 

A gyermek bölcsődei jelentkezéséhez szükséges közokiratok, dokumentumok, amelyeket 

kérünk beszkennelve, lefényképezve mellékelni a kitöltött Felvételi kérelemhez, és elküldeni 

a bölcsőde e-mail címére:  

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

 a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi 

igazolvány, lakcímkártya) 

 a gyermek TAJ kártyája, 

 a gyermek anyakönyvi kivonata, 

 Amennyiben a szülő munkába állás miatt kéri a bölcsődei ellátást, kérjük a 

munkáltatói igazolást mellékelni 

 Aláírt hozzájáruló nyilatkozat (itt letölthető melléklet) 

A kötelezően beküldött lakcímkártyák, személyi igazolvány, TAJ kártya, anyakönyvi kivonat 

a jogosultság megállapításához szükséges. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, 

harmadik félnek nem adjuk tovább, ezeket nem tároljuk, az e-maileket, adatokat tartalmazó 
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mellékleteket június 3-ig, a felvétel eredményének értesítési határnapjáig töröljük a 

rendszerből. A kitöltött Felvételi kérelmeket, aláírt hozzájáruló nyilatkozatokat és a 

Munkáltatói igazolásokat nyomtatjuk ki, amelyek szükségesek a bölcsődei ellátáshoz 

szükséges megállapodás elkészítéséhez. 

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel: 

 aki betöltötte a 1,5 évet 

 akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, 

 munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, 

 képzésben való részvételük, 

 betegségük, 

 vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

Bölcsődébe történő felvételnél indokolt előnyben részesíteni azt a gyermeket: 

 aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 akit egyedülálló (hajadon,nőtlen, özvegy,elvált vagy házastársától külön élő - kivéve 

ha élettársa van) szülője nevel vagy 

 akivel együtt a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek, de a szülő GYED-ben, 

GYES-ben nem részesül 

 akinek családja családsegítésben részesül és a gyermek fejlődése érdekében – a 

jelzőrendszer tagjai szerint- állandó napközbeni ellátásra van szüksége 

 akit-a járási gyámhivatal határozata alapján- védelembe vettek vagy gyámként 

kirendelt hozzátartozója nevel 

 

 

 

 


