
Tájékoztatás bölcsődei beiratkozásról  

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájába és 

Bölcsődéjébe (7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3., OM: 201 881) a 2022/2023-as nevelési évre a 

BÖLCSŐDÉSKORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a következő időpontokban történik: 

 

2022. május 3 kedd délelőtt 8.00 – tól délután 16.00 -ig 

2022 május 4 szerda, délelőtt 8.00 – tól délután 17.00 -ig 

 

A beiratkozás helye az intézmény székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. 

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és egyéb nyilatkozatok letölthetőek 

a https://www.sasdiovi.hu/ és a  

https://www.sasd.hu/sasdi-amk-ovodaja-es-bolcsodeje  oldaláról.  

A beiratkozás módja: 

 személyes 

 online. Ebben az esetben a jelentkezési lapot és a gyermek dokumentumait az 

ovoda@sasdiamk.hu email címre szükséges megküldeni 

 

Szeretettel várjuk leendő bölcsiseinket! 

Felvételhez szükséges dokumentumok: 

 Születési Anyakönyvi kivonat 

 TAJ kártya – gyermek 

 Lakcímkártya – GYERMEK 

 Lakcímkártya – egyik SZÜLŐ 

 Munkáltatói ANYA – két héttel a beszoktatás megkezdése előtt 

 Munkáltatói APA – két héttel a beszoktatás megkezdése előtt 

 Jövedelemnyilatkozat – ANYA – 30 napon belüli 

 Jövedelemnyilatkozat – APA - 30 napon belüli 

 gyermekorvosi igazolás  

 gyermek oltási és egészségügyi kiskönyve 

Ha van: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat 

 HH határozat, HHH határozat 

https://www.sasdiovi.hu/
https://www.sasd.hu/sasdi-amk-ovodaja-es-bolcsodeje
mailto:ovoda@sasdiamk.hu


 Bírósági, gyámhivatali határozat 

 Szakértői bizottsági vélemény 

 Szakorvosi vélemény 

 Tartós betegségről igazolás 

 Egyedülállóságról igazolás 

 Tartásdíj nyilatkozat 

 Bármi egyéb dokumentum, ami a gyermek ellátásához szükséges 

 

A Gyvt. 43§ (3) bekezdése alapján 

 

(3) *  A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 

napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll - 

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

b) a védelembe vett gyermeket. 

 

A Bölcsődei Felvételi Eljárásrend megtalálható az intézmény honlapján  

 https://www.sasdiovi.hu/ 

Az intézmény elérhetősége:         0672/575013 

ovoda@sasdiamk.hu 

Intézményvezető: Gálné Banizs Gabriella 

 

 

Sásd, 2022. 03. 30.       Dr. Jusztinger János 

         Sásd Város Polgármestere 
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