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1. A szabályzat kiadásának célja:  

A bölcsődei felvételek egységes rendszerbe foglalása. 

2. A szabályzat személyi hatálya:  

Kiterjed a Szeged M.J.V.Ö. Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja bölcsődéibe  jelentkezőkre. 

Az Intézmény igazgatójára és a telephelyek vezetőire. 

3. A Szabályzat készítéséhez alkalmazott hatályos jogszabály: 

           A bölcsődei felvételről a 15/1998. (IV.30) NM rendelet, illetve 1997. évi XXXI. Gyvt.              

           rendelkezik. 

3.1. Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel, harmadik életévének, sajátos nevelési 

igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig 

vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. 

3.2. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, 

bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

4. A gyermek felvételének kezdeményezése: 

4.1. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 

kezdeményezheti: 

 

 a körzeti védőnő, 

 a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, 

 a család-és gyermekjóléti szolgálat, 

 gyámhatóság. 

4.2.  A bölcsődébe történő felvételt fogyatékos gyermek esetén a gyermek      habilitációját segítő 

szakember és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 30. § (3) 

bekezdésében, valamint 34. § a) pontjában szabályozott szerv (a továbbiakban: szakértői 

bizottság) is kezdeményezheti, ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszervezhető. 

5. Felvételi előírás: 

Az a gyermek vehető fel: 

 akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, 

 munkaerő- piaci részvételt elősegítő programban,  

 nappali képzésben való részvételük,    

 betegségük,  

 vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

6. Előnyben részesülhet 

           Bölcsődébe történő felvételnél indokolt előnyben részesíteni azt a gyermeket: 

 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

 akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy 

 akivel együtt a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója 

gyermekgondozási díjban részesül 

 akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni megfelelően 

gyermekéről. 
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7. Szeged M. J. V. Ö. Bölcsődéibe felvehető: 

A fenntartó szerv működési területén (Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területe) a 

szülővel/gondozóval azonos lakcímen lakó gyermek, lehetőleg a lakóhelyéhez vagy munkahelyéhez 

legközelebb eső bölcsődébe. 

8. A felvétel rendje: 

Az igazgató éves vonatkozásban egy alkalommal hirdet meg beiratkozási időpontot a bölcsődei ellátás 

tekintetében: 

8.1. A beiratkozás június hónapban, egyhetes időintervallumban történik. Ebben az időszakban kell 

a választott bölcsődékben jelentkezni azoknak a szülőknek, akik az adott év július hónaptól 

november hónapig szeretnék elkezdeni a bölcsődei beszoktatást.  

A bölcsődevezető jelentkezési adatlap alapján regisztrálja a jelentkezőket.  

A megjelölt időpont után az igazgató vezetésével a bölcsődevezetők: 

 egyeztetik a jelentkezéseket,  

 megvizsgálják, hogy történt-e ugyanannak a gyermeknek a jelentkezése esetleg több 

bölcsődében.  

 majd döntenek a gyermekek felvételéről.  

 

A döntés eredményéről, illetve a felvételről értesítik a bölcsődei ellátásra jelentkező gyermekek 

szüleit. 

Az értesítés formái: 

 a szülők részéről megadott e-mail címen,  

 a bölcsőde honlapján (www.szegedbolcsode.eu) megjelentetik,  

 azokat a szülőket, akiknek gyermekét másik bölcsődébe vettek fel  

     írásban értesítik.  

8.2.     Soron kívüli felvétel: 

 Azon szülők esetében, akik a megjelölt időszakban nem jelezték gyermekük felvételi 

szándékát, de időközben sikerült munkába állniuk vagy egyéb indok miatt szükségük van 

bölcsődei ellátásra, soron kívüli felvételt kérhetnek az intézmény igazgatójától. Ekkor a 

gyermek felvétele abba bölcsődébe lehetséges, ahol szabad hely van. 

8.3. A felvételhez szükséges dokumentációk: 

 A szülő a beiratkozás időszakában felvételi adatlapot (1 sz. melléklet) tölt ki gyermekről.   

 A kitöltött adatlaphoz csatolni kell mind két szülő munkáltatói igazolását (2 sz. melléklet), 

MÁK igazolást a családi pótlékról, házi orvosi igazolást, hogy a gyermek bölcsődében 

gondozható. 

 A beszoktatást megelőzően megállapodást (3 sz. melléklet) töltenek ki a szülőkkel 2 

példányban, melynek egyik példánya a szülőé, a másik példány a bölcsődében marad. 

8.4. A felvételt követő eljárások: 

   A beszoktatást megelőzi a gyermek lakóhelyén végzett kötelező jellegű családlátogatás.  

    A beszoktatás első napjára orvosi igazolást kell hozni a gyermek háziorvosától, hogy 

egészséges és közösségbe mehet. 

   Azon felvett gyermekeknél, akik nem tudják elkezdeni a beszoktatást a megbeszélt 

időpontban, 1 hónapig tartjuk fenn a helyet, utána újból kell jelentkezniük. 
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      9.  A bölcsődei ellátás megszűnik: 

Ha a gyermek  

 

 a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-én, 

 a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 

31-én, ha a szülő/törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását 

eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani, 

(Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még 

nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás 

keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 

31-éig.), 

 sajátos nevelési igényű, annak az évnek az augusztus 31. napján, amelyben a hatodik életévét 

betölti, 

 bölcsőde orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, 

illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét. A bölcsődeorvos szakvéleménye 

kialakításához más szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus, kisgyermeknevelő stb.) 

véleményét is kikéri, 

 szülője/törvényes képviselője nem kívánja gyermeke számára a szolgáltatást igénybe venni (4. 

sz. melléklet), 

 szülője/törvényes képviselője munkaviszonya megszűnik és egy hónap múlva sem tud 

munkáltatói igazolást hozni, 

 testvére születése esetén a szülő/törvényes képviselő csecsemőgondozási díjra való 

jogosultsága lejárt (168 nap), 

 a bölcsődei ellátást rendszeresen (10 napot meghaladóan) nem veszi igénybe és a 

szülő/törvényes képviselő a gyermek távolmaradását orvosi igazolással nem tudja igazolni, a 

bölcsődevezető javaslatára az igazgató döntése alapján. 

 10.Otthoni gyermekgondozás:   

 A 3/2013 (II.27) Önkormányzati rendelet alapján az SZMJVÖ Bölcsődéi többes ikrek 

születésekor otthonukban kisgyermeknevelő segítségével, otthoni gyermekgondozást nyújt 

munkanapokon napi 2 órában. 

A fenti szolgáltatás a kérelmező részére ingyenes, a rendeletben megfogalmazottak alapján. 

        Szükséges igazolások:  

 ellátás igénybevételére vonatkozó jelentkezési lap 

 a gyermekek általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény 

 a gyermekek és a szülők lakcímét igazoló hatósági igazolvány 

A jelentkezési lapot személyesen kell benyújtani a Bölcsődék Igazgatóságára. 

Csatolva mellékletként: 

1.sz. melléklet:  Felvételi adatlap 

2.sz. melléklet:  Munkáltatói igazolás 

3.sz. melléklet:  Megállapodás 

4.sz. melléklet:  Nyilatkozat a bölcsődei ellátás megszüntetéséről. 

5.sz. melléklet:  Felvételi adatlap. Otthoni gyermekgondozás kéréséhez. 

6.sz. melléklet:  Megállapodás.  Otthoni gyermekgondozásnál. 

Ezen szabályzat 2018. március 01-én lép hatályba, ezzel párhuzamosan a K/2016/175. iktató számú, 2016. 

március 09.-én kelt szabályzat hatályát veszti. 

 

Király Sándorné 

                   igazgató  


