
FELVÉTELI KÉRELEM

Gyermek

neve: születési helye, ideje:

anyja leánykori neve:

TAJ száma:

állampolgársága:

nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és a

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:

lakcím kártyán szereplő állandó lakóhely címe:

lakcím kártyán szereplő ideiglenes lakóhely (tartózkodási hely) címe:

A gyermek napközbeni ellátásának jelenlegi helye: család – bölcsőde  - egyéb:

Törvényes képviselő

1. neve: születési neve:

születési hely, idő: édesanyja születési neve:

lakcím: tartózkodási hely:

telefonszám, e-mail cím:

munkahelye:

munkaviszony kezdete/mostani várható munkába állás időpontja:

Törvényes képviselet jogcíme: szülő (édesanya, édesapa) / gyám

2. neve:

születési hely, idő: édesanyja születési neve:

lakcím: tartózkodási hely:

telefonszám, e-mail cím:

munkahelye:

munkaviszony kezdete/mostani várható munkába állás időpontja:

Törvényes képviselet jogcíme: szülő (édesanya, édesapa)/ gyám

Bölcsődei felvétel tervezett kezdő időpontja:………………………………………..

Azon körülmény(ek), amelyekre tekintettel a törvényes képviselő a gyermek bölcsődei felvételét kéri:
(a megfelelő(ke)t kérjük aláhúzni):

- a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
- a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek,
- a gyermeket védelembe vették
- a szülők, törvényes képviselők a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni

- munkavégzésük miatt
- munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük miatt
- nappali rendszerű iskolai oktatásban való részvételük miatt
- nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban való részvételük miatt
- felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük miatt
- betegségük miatt
- egyéb ok: …………………………………………. miatt

- a gyermeket egyedülálló (az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától
külön él és nincs élettársa) vagy időskorú személy neveli,

- a szülő, törvényes képviselő a szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról nem tud
gondoskodni



- a gyermek családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében állandó
napközbeni ellátásra van szüksége

- gyermek sajátos nevelési igényű
- korai fejlesztésre jogosult
- gyermek hátrányos helyzetű
- gyermek halmozottan hátrányos helyzetű
- gyermek felvételét gyámhatóság, házi gyermekorvos, körzeti védőnő vagy a család-és

gyermekjóléti szolgálat kezdeményezte
- a családban – a bölcsődébe felvenni kért gyermeken kívül - fogyatékos vagy tartósan beteg

gyermeket nevelnek.

A gyermek bölcsődei ellátását nem akadályozó, de figyelmet igénylő betegsége (a betegség
megnevezése):

……………………………………………………………………………………………………………………..

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felvételi kérelemben általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, a közölt adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatom
a bölcsőde vezetőjét.

Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Mágocs, 20

--------------------------------------------------

                  szülők/törvényes képviselő aláírása

Bölcsődevezető megjegyzése:

.………………………………………………………………………………………………………………………

..................................................................................................................................................................

.

..................................................................................................................................................................

.

Mágocs, 20

                                                                                                   ……………………………………………..

 bölcsődevezető aláírása



A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges (amennyiben a felvételi

kérelem kitöltésekor nem hozta magával, kérjük, szíveskedjen minél hamarabb pótolni):

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)

- a gyermek TAJ kártyájára, lakcímkártyája

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges (amennyiben a felvételi

kérelem kitöltésekor nem hozta magával, kérjük, szíveskedjen minél hamarabb pótolni):

- külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás

- törvényes képviselők munkavégzése esetén a munkáltatói igazolások (mindkét

törvényes képviselő részéről)

- a munkaerő-piaci részvételt segítő programban, képzésben való részvétel esetén az

illetékes munkaügyi központ erről szóló igazolása

- nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett

felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel esetén

az erről szóló igazolás

- szülő betegsége esetén orvosi igazolás

- Egyéb ok megjelölése esetén (pl.: akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni

ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akinek a szülője,

törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni) az

ezt alátámasztó irat, bizonyíték

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló

határozat

- 3 vagy több gyermeket nevelő család esetén a szülők nyilatkozatát, mely tartalmazza a

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.

§ (3) bekezdésben meghatározott gyermekek számát

- egyedülállóság esetén büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat

- védelembe vett gyermek esetén a védelembe vételről szóló gyámhatósági határozat

- sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakvélemény

- korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a szakértői javaslat,

vélemény

- körzeti védőnő, házi gyermekorvos vagy háziorvos, család- és gyermekjóléti szolgálat,

illetve gyámhatóság ajánlása

- írásbeli hozzájárulás a dokumentumok másolásához illetve a személyes adatok

kezeléséhez


