BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS – 2020
A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék a 2020/2021 nevelési évre felvételt hirdet a 2017. augusztus 31. után született
kisgyermekek számára.
A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék tagbölcsődéibe azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek
bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerű tartózkodási helye Zalaegerszeg közigazgatási területén van.
A bölcsőde a férőhelyszáma legfeljebb 15%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani
tudja.
A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjéhez kell benyújtani az alábbi
módokon:
elektronikusan a felvételi kérelem nyomtatvány beszkennelésével az egyesitettbolcsi@zalaszam.hu email
címre
postai úton: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék – 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 21-25. címre
személyesen előre egyeztetett időpontban a Cseperedő bölcsőde udvarán (Zalaegerszeg, Petőfi u. 21–25.)
2019. május 4. és május 15. között 8 – 12 óráig.
Személyes megjelenés esetén a bölcsőde udvarára csak arcmaszkban és egyszer használatos védőkesztyűben lehet
belépni.
A felvételi kérelem nyomtatvány elérhető a bölcsőde honlapján:
http://zalaegerszeg.bolcsi.hu/dokumentumok/bolcsodei_felveteli_kerelem_2015_1347_melleklet1.pdf
Amennyiben nincs lehetőségük kinyomtatni a felvételi kérelmet, a bölcsődékben április 28-29-én személyesen
vehetik át. A bölcsődék udvarán esővédett helyen lesznek kihelyezve a nyomtatványok, az eligazodást táblák segítik
majd. Személyes megjelenés esetén a bölcsőde udvarára csak arcmaszkban és egyszer használatos védőkesztyűben
lehet belépni.
A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsődékbe kérheti a szülő (törvényes képviselő)
Cseperedő Bölcsőde Zalaegerszeg, Petőfi u. 21–25.
Napsugár Bölcsőde
Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
Tipegő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Kis utca 10.
Űrhajós Bölcsőde
Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel
 harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig,
 annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az
ötödik életévét betölti, vagy
 annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között tölti be
a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig
a bölcsőde biztosítja.

További tájékoztatást telefonon, vagy email-ben is kérhetnek:
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék intézményvezető – tel:30/377-3925
egyesitettbolcsi@zalaszam.hu
A felvétel eredményéről az intézmény 2020. május 31-ig értesíti a szülőket.
További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

KITÖLTÉSI SEGÉDLET A FELVÉTELI KÉRELEM NYOMTATVÁNYHOZ

1. oldal
A személyes adatokat az érvényes okmányoknak megfelelően kell kitölteni
Gyermek adatai a születési anyakönyvi kivonat szerint
Szülők adatai a személyi igazolvány és a lakcímkártya adatai szerint
A gyermek lakcímadatait a gyermek lakcímkártyáján szereplő adatok szerint kérjük beírni! A lakcímkártyákat majd a
bölcsőde megkezdésekor kell bemutatniuk.
A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy a szülők telefonszáma, és e-mail címe pontosan kitöltésre kerüljön, mivel
ezeken az elérhetőségeken fogjuk Önöket keresni, ha kérdésünk van a beadott felvételi kérelem kapcsán.
Meg kell-e jelölni átirányítás esetére elfogadható bölcsődét?
A vidéki szülők esetében feltétlenül, mivel a zalaegerszegi lakosok gyermekei a felvétel során előnyt élveznek, így ha
egy bölcsődében betelnek a zalaegerszegi családok gyermekeivel a férőhelyek, akkor – ha nem jelölnek meg
átirányítás esetére elfogadható bölcsődét – kérelmük várólistára kerül.
A bölcsődei ellátás kezdeteként elégséges év és hónap megjelölése, ennek pontosítása az első szülői értekezleteken
történik. A bölcsőde kezdésének idejébe már a 2 hetes beszoktatás is beleszámít.
Mit kell írni indoklásként?
Ha a szülők munkavégzése miatt kérik a bölcsődei ellátást, akkor elég annyit beírniuk, hogy „mindkét szülő
dolgozik”
Ha a 3. pontban felsorolt okok bármelyike miatt kérik a bölcsődei ellátást, azt az indoklásban kérjük
megjelölni
Ha a családban nagyobb gyermek a bölcsődével szomszédos óvodába, iskolába jár, akkor azt is ide írják be,
ugyanis ilyenkor nem kérünk megjelölni átirányítás esetére elfogadható bölcsődét

Ha kisgyermeknevelőt szeretnének választani, azt is ebben a részben jelölhetik meg az 5. pontban foglaltak
figyelembe vételével
Az indoklásban kérjük megjelölni, ha
 Nagycsaládosok
 A gyermek SNI, tartós beteg
 Testvére SNI, tartós beteg
 Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosultak
 Védelembe vett és bölcsődei ellátás igénybe vételére kötelezett

2. oldal
A szülők munkáltatói igazolásának helye
ha mindkét szülő dolgozik, akkor a 2. oldalon kell a munkáltatói adatokat feltűntetni
egyedülálló szülő esetén csak annak a szülőnek a munkáltatói igazolása kell, akinél a gyermeket elhelyezték
amennyiben a jelenlegi helyzetben nehézségbe ütközik a munkáltatói igazolás beszerzése, akkor elfogadjuk
munkáltatói aláírás és pecsét nélkül is, úgy, hogy az adatokat a szülők töltik ki – ezt természetesen a
veszélyhelyzet megszűnése után, a bölcsőde kezdésekor kérni fogjuk
Mellékletek csatolása
A felvételi szabályzatunkban előírt, az alábbi családi élethelyzetekhez kapcsolódó igazolásokat (MÁK igazolás emelt
családi pótlékról, szakértői bizottság véleménye, határozat RGYVK-ről és védelembe vételről) is majd a bölcsőde
megkezdésekor pótlólag kell benyújtani
 Nagycsaládosok
 A gyermek SNI, tartós beteg
 Testvére SNI, tartós beteg
 Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosultak
 Védelembe vett és bölcsődei ellátás igénybe vételére kötelezett

