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Kistokaji A'voda, Bdlcsflde ds Konyha

Tel;30/742-6123
Tel.: 301742-4622

E-mail: ovoda@kistokaj.hu

Iktat6sz6m z 38-00 I 2023. Tirgy: TSjlkoilatas a bcilcs6dei
beiratkoz6sr 6l a 2023 /2024-es
nevel6si 6vre

nor,cs6nnr BETRATKozAs
2023t2024

Tisztelt Sziil6k!

Thjekoilatom a Tisztelt Sziil6ket, hogy a Kistokaj Kozsdg Onkorm5nyzata 6ltal fenntartott Kistokaji 6voda,
Bdlcsode 6s Konyha intdzmdnydnet BOLCSODEJEBE a gyermekeket a202312024-es neveldsi dvre az alilbbi
idopontban van lehetos6gilk a Tisztelt sziil6knek beiratni:

2023.05.29 napj 6t6t 2023.06.02. napj 6ig
08.00-15.00 ig

A btjlcs6dei ell5t5sr6l, a gyermekek felv6teldnek rendjdr6l, a gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6miigyi
igazgathsr6l sz6lo 1997 .6vi XXXI. t<irvdny 41. $ - 43. $-ai rendelkeznek.

A biilcs6de 20 hetes kort6l3 6ves korig nyrljt napkiizbeni ell6t6st a gyermekeksz6mhra.

Amennyiben g5rermeke 2023. augusztus 31-ig betiiltiitte a 3 6ves

biilcs6dei elldtisba.
kort, szeptembert6l nem vehet6 fel

A felvdteli k6relem benyujtrisakor meg kell jeldlni, hogy milyen okb6l k6rik a gyermek bolcsodei elhelyez6sdt
a gyermekek v6delmdrol6s a gy6miigyiigazgathsrol sz6l6 1997.6viXXXI. t<irvdny 41. $ alapj6n (Gy/t.).

1. mindk6t sziilo/tcirv6nyes kdpviselo munkav6gzdse miatt, ide6rtve a GYED, GYES melletti
munkav6gzdst is,

2. sziilo/torv6nyes k6pviselo munkaerd-piaci rdszvdtelt el6segit6 programban, k6pz6sben val6 r6szv6tele,
3. sziilo/tdrv6nyes k6pviselo nappali tagozatos k6pz6sben val6 r6szv6tele

A k6relemben megieliilt okokat igazolni kell.

Amennyiben a fenti id6pontokban nem tudnak megjelenni gyermekiikkel, term6szetesen lehet6s6g van a
biilcs6dei felv6teli k6relmet kitiiltve eljuttatniuk elektronikus fton, v^gy 

^z 
int6zm6ny postal6dijiba

tiirt6n6 elhelyez6ssel a biilcs6de r6sz6re.

E-mail cimiink: ovoda@kistokai.hu ; kistokaiiovi @email.com

A ielentkez6s felt6telei:

- A gyermek Kistokaji lakcimmel rendelkezzen ds 6letvitel szenien is itt 6ljen.
- 20h6napos kor bet6ltdse, de ne toltse be a gyermek2023. augusztus 31-ig a 3. 6let6v6t
- Az 6desanya munk6ltat6i igazol6ssal rendelkezzen, hogy dolgozik, vagy nappali tagozatos kdpz6sen

vegyen r6szt.

A b<jlcs6dei beiratkozSskor ajelentkez6silaphoz lehetos6g szerint csatolni kell:

- a gyermek nev6re ki6llitott szemllyazonoss6got igazol6 hat6sdgi igazolvfinyok m6solatSt (lakcimkr[rtya,
TAJ k5ftya)

- gyermek sztiletdsi anyakonyvi kivonata;
- egyediilfll6 sziil6 esetdben a v6l6sr6l hozott bir6s6gi vdgzds miisolat4 ds/vagy a gyermekelhelyez6st rogzito
gy6mhivatali hatitrozal, egydb esetekben a gy6mhat6sdg 6ltal kibocsdtott gyfrm-, illetve gondnok'kirendel6 hatilrozat;
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- a gyermek h6zi gyermekorvosa igazolilsa ana vonatkoz6an, hogy a gyermek egdszsdgi 6llapota alapjin bolcs6d6ben
gondozhat6.

- a sziil6lakcimet igazol6 hat6s6gi igazolviny m6solatdt
-munk6ltat6iigazolfishtvagymunk6ltat6iszSnd5ksryllatkozatfit
- egyetemi, ftjiskolai hallgat6 eset6n hallgat6i jogviszony igazolils ds az <jsztdndij risszegdr6l az oktatilsi intlzm5ny
igazolilsa
- tart6s, kr6nikus betegsdg vagy 6telallergia eset6n, szakorvosi v6lemdny, arr6l b<ilcs6d6ben gondozhat6
illetve diltatartand6
- 3, vagy tdbb gyermekes sziil6k eset6n nyilatkozattltel
- rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyre jogo sit6 hatinozat mfsolata
- a nem magyar 6llampolgSr gyermekek beirat6s6n6l a sziilonek igazolnia kell azt is, hogy milyen
jogcimen tart6zkodik a gyermek Magyarorsz6g teriilet6n (tart6zkod6si igazolvfiny).

A beiratkozilshoz sziiks6ges iratok eredetiben val6 bemutathsitra legk6s6bb a gyermek els6 bdlcs6dei
nevel6s6nek napjrin kerill sor.

A gyermek b<ilcs6dei felv6tel6r6l az intezmeny vezet6je ddnt.

Amennyiben a bdlcsod6be jelentkez6k szfima meghaladja a felvehet6 gyermekek szhmfit, M
int6zm6nyvezet6je d<int a gyermekek felv6tel6r6l.

A saj6tos nevel6si ig6nyi gyermek 5 6ves korig nevelheto - gondozhat6 b<ilcs6d6ben. Saj5tos nevel6si ig6nyri
gyermek felv6telhez a szak1rtoi 6s rehabilitrici6s bizotts6g javaslata sziiks6ges. A sajdtos nevel6si ig6nyri
gyermekek bdlcs6dei nevel6se az e c6ka l6trehozott, korai fejleszt6 klzponttal 6s megfelel6 szakemberrel
rendelkez<i bdlcs6ddkben tdrt6nik.

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a szemdlyes gondoskodSst nyujt6 gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi
int6zrndnyek, valamint szem6lyek szakmai feladatair6lds mrikdd6siik feltdteleirol sz6l6 rendelet 36. $ alapj6n
el6nyt 6lvez az a gyermek, akinek sziilei keres6tev6kenysdget folytatnak 6s errdl munk6ltat6i igazollst
nyrijtanak be.

A btilcs6de vezetoje a felv6teli kdrelmek elbfr5l5s6r6l, a fellebbezdsre vonatkoz6 tfijlkoztatilssal ir6sban
2023jrinius 15-ig hoz diint6st, 6s ki6rtesiti a sztiloket.

A bdlcs6de ddntdse ellen a szil6 az drtesft6s kikiild6s6t6l szitmitotttizendt napon beltil fellebbezdsi kdrelmet
nyujthat be az int6zmfinyv ezet6jen6l.

Az tij gyermekek fogad6sa a nevel6si 6v els6 napj6t6l folyamatosan tdrt6nik.

L202312024-es nevel6si 6v els6 napja: 2023. szeptcmber 1. (P6ntek)

Azint6zm6ny adatai:
N6v: Kistokaji Ovoda, Bcilcs6de 6s Konyha
Cim: 3553 Kistokaj, Sz6chenyi u.43.
OM azonositfiz 202244
Int6zm6nyv ezet6: Gyurk6 Tiborn6 ; el6rhet6s6ge : 0 6 3 0 I 7 42-6123
El6rhet6s6gek ovoda@kistokaj.hu ; kistokajiovi@gmail.com Biilcs6de: 06 30/742-4622

Kistokaj, 2023.02.20.

Tisztelettel:
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