BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS – 2022
A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék a 2022/2023 nevelési évre felvételt hirdet a 2019. 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 20%-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.
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

A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjéhez kell benyújtani
személyesen (Zalaegerszeg, Petőfi u. 21–25.) 2022. május 9. és május 13. között 8 – 17 óráig, a Cseperedő
bölcsőde udvarán. Felvételi kérelem nyomtatvány elérhető a Zalaegerszegi Bölcsődék honlapján a
letölthető dokumentumok között.
A felvételi kérelemhez csatolni kell:











tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást
az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerőpiaci képzésen való részvétel idejéről,
a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat,
amelyekből a gondozó/család jövedelme megállapítható.
egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék
folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult)
a gyermektartós betegsége esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértői bizottság szakvéleményét
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az erről szóló határozatot

A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsődékbe kérheti a szülő (törvényes képviselő)
Cseperedő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Petőfi u. 21–25. – 30/8706225
Napsugár Bölcsőde
Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. – 30/8706227
Tipegő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Kis utca 10. – 30/8706221
Űrhajós Bölcsőde
Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2. – 30/8706229
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 2022. május 31-ig értesíti a szülőket.
További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

