KÖZLEMÉNY
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Szülők!
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a ,,Bölcsődei férőhelybővítés Berettyóújfaluban" című,
TOP-1.4.1-19-HBI-2019-00004 azonosítószámú projektnek köszönhetően 2022. január 1-től
sikeresen indított el két új bölcsődei csoportot a Berettyóújfalu, József Attila utca 25. szám
alatti Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Tagintézményben, így megújult környezetben,
mára 6 bölcsődei csoportban, 82 férőhelyen fogadja az intézmény a gyermekeket.
A bölcsődei kapacitásfejlesztés eredményeként, az üres férőhelyek számára tekintettel a
2022. szeptember 1-től induló 2022/2023. bölcsődei nevelési évre vonatkozóan az alábbiak
szerint még van lehetőség jelentkezni bölcsődei ellátásra, amellett, hogy a bölcsődébe történő
beiratkozás egész évben folyamatosan is történik a szabad férőhelyek függvényében.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.
A bölcsődei felvétel jelentkezés alapján történik. A bölcsődei jelentkezéshez a „Bölcsődei
jelentkezési lap” formanyomtatvány kitöltése szükséges, mely letölthető Berettyóújfalu
Város honlapjáról (www.berettyoujfalu.hu/hirdetmenyek), elérhető nyomtatott formában az
intézmény székhelyén (Berettyóújfalu, Radnóti utca 2.) és a Bölcsőde Tagintézményben
(Berettyóújfalu, József Attila utca 25.), valamint a beiratkozasvassovoda@gmail.com e-mail
címre küldött jelzést követően kérésre megküldésre kerül.
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük a bölcsődei beiratkozáskor vigyék magukkal.
Bővebb felvilágosítást Tóth Klára intézményvezető nyújt az 54/402-194 vagy a +36-30/5803138 telefonszámokon munkanapokon 8.00-16.00 óra között.
A bölcsődei beiratkozás időpontja és helye:
Jelentkezni 2022. június 30-ig, munkanapokon 8.00-16.00 óráig, a Vass Jenő Óvoda és
Bölcsődében (cím: 4100 Berettyóújfalu, Radnóti utca 2.) Tóth Klára intézményvezetőnél
lehet.
A bölcsődei jelentkezéskor be kell mutatni:
- a gyermek lakcímkártyája
- mindkét szülő munkáltatói igazolása (vagy a munkába állás időpontját tartalmazó
igazolás)
A befogadás első napján bemutatandó:
- gyermek anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek szakorvosi igazolása.
A bölcsődei jelentkezés nem jelenti egyúttal a bölcsődébe történő felvételt is.
Az intézményvezető a bölcsődei felvétel tárgyában hozott döntést 2022. július 04-ig postai
úton küldi meg az érintettek részére. A szülő, amennyiben azt a bölcsődei beiratkozáskor
kéri, elektronikus úton értesítést kap a döntésről. A bölcsőde a szabad férőhelyek
függvényében fogadja a beiratkozó gyermekeket.

