
 

 

Bölcsődei beiratkozás 2023.  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kisláng Község Önkormányzata által fenntartott 
Kislángi Csicsergő Mini Bölcsődébe a gyermekeket a 2023-2024-es nevelési évre  

2023. május 2. és május 3. napján 08.00 – 16.00 óráig lehet beíratni.  

 
A bölcsőde felvételi körzete: Kisláng község közigazgatási területe 

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozásra vigyék magukkal az alábbi okmányokat: 

-  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, továbbá     

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

- a gyermek TAJ kártyáját 

-  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.)  41. § *  (1) alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak 
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell 
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük 
- ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési 
támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali 
oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali 
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem 
tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama 
lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni 
ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban 
részesülő gyermek is. 
 
A Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Csicsergő Mini bölcsődei 
intézményegysége Kisláng közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezőknek 20 hetestől 3 éves korig biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását.  
 
A felvételi kérelmet formanyomtatványon a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és 
Konyha (székhely: 8156 Kisláng, Fő utca 53.) intézményvezetőjéhez lehet benyújtani 
személyesen. 
 
A bölcsődei felvételekről, a felvett, illetve elutasított gyermekekről 2023. június 3-ig írásban 
tájékoztatást kapnak a szülők.  
 
 
A 2023. május 3. napja után érkezett jelentkezések előjegyzésbe kerülnek, elbírálásuk a szabad 
férőhelyek függvényében történik.  
 
Amennyiben a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését 
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fenntartóhoz (Kisláng 



 

 

Község Önkormányzata 8156 Kisláng, Fő utca 63.) fordulhat (Gyvt. 32. § (4) bekezdés). A 
döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt), melyet 
személyesen vehet át a bölcsődében.  
 
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük bölcsődébe 
történő beíratásáról.  
 
Kisláng, 2023. március 1. 

Rumpler Tibor sk. 
                         polgármester 

 
 
 
 
 
 

 


