BANDIRMA BELEDİYESİ
GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

.
Gündüz Bakımevleri İçin

ÇOCUK BAŞVURU, KAYIT ve KABUL ŞARTNAMESİ

İşbu şartname, Bandırma Belediyesi bünyesinde açılacak olan Gündüz Bakımevlerinde hizmet
alacak çocukların başvuru, kayıt ve kabul kriterleri hususunda olup ilgili yasal mevzuatlara
uygun şekilde, Bandırma Belediyesi’nin yetkili organlarınca hazırlanmıştır.
Gündüz Bakımevlerinde eğitim ve bakım hizmeti almak isteyen çocukların ve Velilerinin
sırasıyla “Kuruma Başvuru”, “Kayıt ve Kabul” aşamalarının detaylarını içermektedir.

KURUMA BAŞVURU
Gündüz Bakımevleri İçin

Bandırma Belediyesi bünyesinde açılan ya da açılacak olan Gündüz Bakımevleri için
“Kuruma Başvuru” süreci Bandırma Belediyesi’nin belirlediği tarihlerde ve koşullarda
gerçekleşir.
Bandırma Belediyesi’nin resmi web sitesi, sosyal medya kanalları… vb. gibi iletişim
araçları tercih edilerek tüm duyurular, kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde ilan edilir.
İlanlarda belirtilen yönergeler uyarınca kayıt başvuruları yüz yüze, online, e-posta veya posta
yoluyla kabul edilir. Ardından sırasıyla “kayıt ve kabul” aşamalarına geçilir.

KAYIT OLMA KRİTERLERİ
Gündüz Bakımevleri İçin
Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevleri Müdürlüğü tarafından verilen Okul Öncesi
Eğitim ve Bakım Hizmetleri, ücrete tabi olup kuruluşlara çocuk kabulü şartları, kurum
müdürlüklerince ilan edilir ve kamuoyuna duyurulur.

Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde;
1- Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Hizmetleri için 2021-22 eğitim öğretim dönemi
boyunca aylık eğitim aidatı 900 TL’dir. Olası servis hizmeti ücrete dâhil değildir.
Eğitim aidatları her ayın 1’inde ya da 15’inde tahsil edilir. *
2- Öğrenciler 24-36, 36-48, 48-60, 60-72 aylık olmak üzere dört yaş grubuna ayrılır. *
3- Her sınıf mevcudu ortalama 20’şer kişiden oluşur.
4- Kuruluşlar 07:30 – 18:00 saatleri arasında açık olup eğitim ve bakım hizmetleri
eşgüdümlü verilmektedir. Kuruluşlar 12 ay boyunca hizmet verir. *
5- Başvurular, Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevleri Müdürlüklerince kabul
edilir. Kayıt tarihleri her yıl Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevleri Müdürlükleri
tarafından ilan edilir.
6- Kaydolan her çocuğun velisine “Okul Kuralları Talimatnamesi”, kayıt sözleşmesi ile
birlikte tebliğ edilir.
7- Kuruluşlara çocuk yerleştirme işlemlerinde, kayıt önceliği, sırasıyla şöyledir: **
•

Annenin herhangi bir işte çalışıyor olması,

•

Annenin asgari ücretin altında çalışıyor olması,

•

Annenin asgari ücrete tabi çalışıyor olması,

•

Hane halkına ait aylık gelirin sırasıyla;
1. Asgari ücretin altında, 2. Asgari ücrete eş değer, 3. Asgari ücretin üzerinde
olması,

•

Ailenin ikamet ettiği mülkün kira olması,

•

Çocuğun, varsa engel durumunun/düzeyinin, öğrenimine engel olmaması,

Yukarıda belirtilen kriterlerin resmi olarak belgelendirilmesi ve istenen bu belgelerin
ilan edilen tarihlerde kurum müdürlüklerine tebliğ edilmesi zorunludur. Kayıt için
zorunlu belgeleri tebliğ edemeyen veliler, kayıt haklarını kaybederler. Bu durumda
yedek listeden, sıra önceliği gözetilerek, aynı koşullarda çocuk kabulü gerçekleştirilir.
(*), (**) Bu hususlarda değişiklik yapma hakkı, Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevleri
Müdürlüğü’nün uhdesindedir.

ÖNEMLİ NOT: Tüm kriterlere uyan velilerin mevcut kontenjandan fazla olması
halinde (şu ana kadar ki ön başvurular fazla olacağı yönündedir), öğrenci/çocuk
kayıtları, Bandırma Belediyesi bünyesinde yapılacak olan canlı yayın veya noter
huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi ile belirlenecektir.

8- Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevlerine kesin kayıt hakkı kazanan kişilerden
(yukarıdaki belgelere ek olarak) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından,
Bakımevleri Müdürlükleri aracılığıyla aşağıdaki belgeler istenir; bu belgeleri de
istenilen tarihlerde okul müdürlüklerine tebliğ etmek zorunludur:

Veliler İçin;
•

Başvuru dilekçesi

•

Resmi kayıt formu (sözleşmesi) ve “EK” onay/taahhüt dilekçeleri.
(Müdürlükçe matbu verilecektir.)

Öğrenci / Çocuk İçin;
•

Nüfus cüzdanı fotokopisi

•

İki adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş)

•

Sağlık raporu (Mümkünse kreş ya da anaokuluna gitmesinde sakınca
olmadığına dair yazılı beyanatı içeren doktor raporu)

•

Çocuk bilgi formu (Müdürlükçe matbu verilecektir.)

•

Kurum içinde ve bahçede giyilecek bir çift bağcıksız ayakkabı, yedek giysi,
iç çamaşırı, bardak, diş fırçası, diş macunu, pijama, yastık ve nevresim
takımı (gündüz uyuyorsa)

Bandırma Belediyesi’ne bağlı Gündüz Bakımevleri’nin kuruluş ve işleyiş esasları
ile ilgili görüş, öneri veya şikâyetlerinizi bandirmabelediyesikres@gmail.com
adresinden iletebilirsiniz.
İlginiz için teşekkür ederiz.

Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevleri Müdürlüğü

