Közoktatás
Király-tó Óvoda és Bölcsőde 9330 Kapuvár, Arany János u. 10/a.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
Óvoda:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A
jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.

Bölcsőde: Mindazon családok igénybe vehetik a bölcsődét, akiknek lakóhelye/tartózkodási

helye az ellátási területünkön van, és szükségük van arra, hogy napközben mások
gondoskodjanak gyermekeikről: elsődlegesen a dolgozó, hivatásukat gyakorló szülők, a gyes
mellett munkát vállaló, gyermeküket egyedül nevelő, sajátos nevelési igényű gyermeket
nevelő, a nappali tanulmányokat folytató szülők, valamint szociális indok alapján. A
bölcsődét a gyerekek 20 hetes kortól, 3-4 éves korig vehetik igénybe.
2015. szeptember 1-től módosultak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai.
A bölcsődében és az óvodában ingyenesen jogosultak étkezni:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő gyermekek,
- a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek,
- azok a gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére- függetlenül az életkorától –
tartósan beteg, vagy fogyatékos,
- akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
- akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
- akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb minimálbér személyi jövedelemadóval, munkavállalói egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át( 2015. évben a 89 408 Ftot)
Az intézményi térítési díjat évente április 1-jéig a fenntartó önkormányzat rendeletében határozza
meg.
A bölcsödében a gondozás 0,- Ft/fő/nap
További információ:
http://www.kapuvar.hu/okormanyzat/rendelet/ oldalon elérhető.

