
MINI BÖLCSŐDEI FELVÉTEL 

Mini Bölcsődébe a gyermek egy éves korától 3. életévének, sajátos nevelési igényű gyermek 

az 5. életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben a 

gyermek a 3. életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az 5. életévét betölti. Ha a gyermek a 

3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsődei orvos nem javasolja, bölcsődében gondozható 4. 

életévének betöltését követő augusztus 31.-ig. 

Mini Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek a szülei, nevelői, gondozói 

(munkavégzésük, munkaerőpiaci programban-, képzésben való részvételük, betegségük, 

szociális vagy egyéb ok miatt) napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni, illetve 

igazolni tudják, hogy ők, és gyermekük (gyermekeik) Dömös településen lakhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy a környékbeli települések lakosai. 

A gyermekek bölcsődei beíratására a nevelési évben folyamatosan van lehetőség szabad, vagy 

a felszabadult férőhelyek számától függően. 

A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, aki döntését írásban, határozat formájában, 

postai úton közli a szülővel. 

 

FONTOS TUDNIVALÓK A BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁSRÓL 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

 

Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Mini Bölcsődébe, és meddig maradhatnak ott? 

1.) Mini Bölcsődébe a gyermek 12 hónapos korától 3. életévének, illetve annak az évnek a 

december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti. 

2.) Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsődei orvos nem 

javasolja, bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig. 

Ki kérheti a gyermek Mini Bölcsődébe való felvételét? 

A gyermek mini Bölcsődébe való felvételét kérheti a gyermek szülője, vagy más törvényes 

képviselője, illetve a szülő és más törvényes képviselő hozzájárulásával: 

1.) a körzeti védőnő 

2.) a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos 



3.) a szociális, illetve a családgondozó 

4.) a gyermekjóléti szolgálat 

5.) a gyámhatóság is kezdeményezheti 

Milyen indokkal kérhetik a szülők a gyermekük Mini Bölcsődei felvételét? 

1.) a szülők munkavégzése 

2.) a gyermeknek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége 

3.) a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli 

4.) a gyermekkel együtt a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire 

nézve az eltartója gyermekgondozási díjban részesül 

5.) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 

Milyen dokumentumokra van szükség, ha a szülők a munkavégzésük miatt kérik a 

felvételt? 

Mind az édesanya, mind az édesapa részéről egy hónapnál nem régebbi Munkáltatói 

igazolásokat kell benyújtaniuk a jelentkezési lappal egyidőben.  

A Munkáltatói igazoláson az alábbiak szerepeljenek: 

• Dolgozó adatai  

(név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, állandó és ideiglenes lakcíme, 

telefonszám, adószám) 

• Munkáltató adatai  

(cégnév, cégjegyzék szám, székhely címe, telephely címe, telefonszám, fax szám, főbb 

tevékenységi kör, működés kezdete, adószám) 

• Munkaviszony adatai:  

(munkavégzés helye, foglalkozás, beosztás, munkaviszony kezdete a jelenlegi 

munkáltatónál, GYED megszakításának ideje, próbaidő, havi átlagos jövedelem, 

levonások a nettó munkabérből, munkaszerződés típusa, határozott, vagy határozatlan, 

a munkavégzés teljes munkaidős, vagy részmunkaidős) 

Milyen dokumentumokra van még szükség a Mini Bölcsődei Felvételi Kérelem 

benyújtásakor? 

• gyermek lakcímkártyájának bemutatása 

• a gyermek nevére kiállított, személyazonosítására alkalmas: (személyi igazolványa) 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata 



• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

• gyermek oltási könyve 

• gyermek TAJ kártyája 

• nem magyar állampolgár esetén a gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is 

szükséges 

• Nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemény 

Rendszeres gyermekvédelemről szóló Jegyzői határozat 

• Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat 

• szülő/k személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi 

igazolvány, lakcímkártya) 

• Egyéb dokumentumok 

• a Magyar Államkincstár határozata, ha a Mini Bölcsődébe jelentkező gyermek tartósan 

beteg 

• a Magyar Államkincstár egy hónapnál nem régebbi Határozatát/Igazolását a folyósított 

Családi pótlékról, amennyiben a szülők saját háztartásukban 3 vagy több gyermeket 

nevelnek. Ebben az esetben szükségesek még az óvodalátogatási/iskolalátogatási 

igazolások is. 

• egyedülállóság esetén a MAGYAR Államkincstár Határozatát/Igazolását a folyósított 

Családi pótlékról 

Mi a teendő, ha nem munkavégzés miatt kérik a szülők gyermekük felvételét? 

Amennyiben nem a munkavégzés miatt kérik a gyermek felvételét, úgy a felvételi kérelmet 

megalapozó igazolásokat (pl: orvosi igazolás, Családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, 

védőnő javaslata) kell a jelentkezéssel együtt még benyújtani. 

Részesül e valaki előnyben a Mini Bölcsődei felvételkor? 

A Mini Bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, 

hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy 

veszélyeztetett. A jelentkezési lapok beadásának ideje, sorrendje, a felvételi kérelmek 

elbírálása során nem jelent elsőbbséget, előnyt! 

Mi a teendő, ha nem áprilisban, a hivatalos meghirdetett beiratkozási napon jelentkezik 

valaki? 



A Mini bölcsődébe a beiratkozás folyamatos. A szülők a tervezett munkavállalás előtt három 

hónappal, év közben is beadhatják a felvételi kérelmüket ugyanazon feltételekkel (Bölcsődei 

Felvételi Kérelem, Munkáltatói és egyéb igazolások), mint az áprilisi jelentkezéskor. 

Hogyan lehet Bölcsődei Felvételi Kérelemhez hozzájutni? 

A bölcsődékben használatos Felvételi kérelem kérhető az Intézményvezetőtől, ugyanitt 

Munkáltatói igazolás is kérhető. 

Dömös Község honlapján/ intézmények/Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini 

Bölcsőde/Dokumentumok/Felvételi Szabályzat/Mellékletek (1. sz., 3. sz.,) 

Hogyan tudja meg a szülő, hogy gyermeke felvételt nyert? 

 

Mindenki írásbeli értesítést kap, azok is, akik felvételt nyertek, és azok is, akik esetleg nem 

fértek be a bölcsődei létszámkeretbe, várólistára kerülnek. 

 

Kell-e a Mini Bölcsődében gondozási díjat fizetni? 

 

A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Térítési díj Szabályzata részletesen 

tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat, rendeleteket, nyomtatványokat, tudni valókat. 

 

 


