MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről a Nagylózs Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde (9482 Nagylózs, Petőfi u.
2/A) , mint gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény,melynek fenntartója:
Nagylózs Község Önkormányzata (9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A), valamint a
bölcsődei ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) között.
A szülő (törvényes képviselő) adatai:
Név:……………………………………………………………………….
Születési név:……………………………………………………………..
Anyja neve:……………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………….
A gyermek adatai:
Név:………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:………………………………………………………...
Anyja neve:………………………………………………………………..
Lakcím:……………………………………………………………………
A bölcsődei gondozás kezdő időpontja:………………………………….
A bölcsőde a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig, illetve a harmadik év
betöltését követő augusztus 31.-ig gondozható.
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az óvodai nevelésre, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését
követő augusztus 31.-ig.
A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára :
- szakszerű gondozást, nevelést, testi- lelki szükségletek kielégítését, fejlődését
és a szocializáció segítését,
- napi négyszeri étkezést,
- fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,
- egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiénés szokások kialakulásának
segítését,
- állandóságot (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmódot,
- megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz,
- az egyéni ruhanemű, ágynemű, nadrágpelenka kivételével történő ellátását,
- személyes higiéné feltételeinek biztosítását,
- korcsoportnak megfelelő játékeszközöket, óvodai életre való felkészítést.
A bölcsőde a szülő számára biztosítja:
- a házirend, szakmai program, nevelési-gondozási alapelvek megismerését,
- adaptációhoz szükséges időt, feltételeket
- tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről,

-

rendszeres betekintést a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba
(üzenőfüzet)
szülői értekezletet, egyéni beszélgetést (gondozónővel, vezetővel)
nyílt napon való együttműködést,
tájékoztatók, étrendek megismertetését,
gyermekük játéktevékenységébe való betekintést.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
148.§. alapján az intézményi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A gondozási díj
összege a Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének …. … önkormányzati
rendelet alapján 0 Ft.
A gyermekek étkeztetésére és a kedvezményekre, támogatásokra való jogosultság
feltételei:
Az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultság feltétele, az 1997. évi XXXI. törvény
szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása szerint, már szélesebb körben elérhető az
ingyenes, bölcsődei gyermekétkeztetés.
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként
kell biztosítani, azaz ingyenesen étkeznek ha


a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (önkormányzati
határozattal kell igazolni)



tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek (MÁK igazolás csatolása)



A családban három vagy több gyermeket nevelnek (családipótlék igazolás)



A gyermeket nevelésbe vették (gyámügyi határozat csatolása)



Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130 %-át , azaz 110.224 Ft-ot

Amennyiben a fentiek alapján a gyermek jogosult az ingyenes étkeztetésre, úgy be kell
nyújtani a jövedelemnyilatkozatot.
Amennyiben nem jogosult a fenti kedvezményre, úgy az étkezési díj teljes összege:........:Ft

A bölcsődei étkeztetésért fizetendő térítési díjat, egy összegben, minden hónap 10-ig kell
befizetni.

A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás:
- ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év
végéhez ért, vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31. után
- ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja
igazolni, vagy az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri
- ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota
miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi
gyermek egészségét. A bölcsőde orvos szakvéleménye kialakításához más
szakemberek (gondozónő, gyógypedagógus, pszichológus stb.) véleményét is
kikéri.
- Ha a szülő a bölcsődei ellátás kezdetétől számított 1 hónapon belül az
igénybevételre jogosító munkáltatói igazolásokat nem mutatja be.
A szülő tudomásul veszi, hogy
- A bölcsődei házirendet betartja
- Együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel,
- A megállapodásban foglalt,- az intézmény részéről fennálló- kötelezettségek
elmulasztása esetén a szülő panasszal az intézményvezetőhöz fordulhat,
- Az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó
önkormányzathoz fordulhat.
Alulírott szülő nyilatkozom, hogy a Gyvt. 33§ (2) bekezdésében meghatározottakról(az ellátás
tartalmáról, feltételeiről, az intézmény gyermekemre vonatkozó nyilvántartásairól, az
értékmegőrzés módjáról, házirendről, panaszjogom gyakorlásának módjáról, a fizetendő
térítési díj összegéről, saját és gyermekem érdekeit védő érdek-képviseleti fórumról
tájékoztatást kaptam a bölcsődevezetőtől.
…………….., 2017. év,………………………………..hó………nap
……………………………..
Szülő

………………..…………………
Bölcsődevezető

