Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsőde
2167 Vácduka Kossuth Lajos út 1.
Tel.: 06-27-367-575

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM
A gyermek neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhely:
Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási hely:
Gyermek TAJ száma:
Állampolgársága:
Nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és az okirat
száma:
…………………………………………………………………………………………………
Gyermekem felvételét: 2022 év, szeptember hónap, 01.naptól kérem.
Szülők adatai

Anya

Apa

Név:
Leánykori név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím kártyáján
szereplő bejelentett
lakóhely:
Lakcím kártyáján
szereplő bejelentett
tartózkodási hely:
Foglalkozása:
Munkahely neve, címe:

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

Állampolgárság:
Értesítési telefonszám:

Értesítési e-mail cím:
Szülők együtt élnek:

 igen
 nem, különélés kezdete: ________________________________

Közös háztartásban élő testvérek adatai:
Testvérek neve

Születési helye, ideje

A gyermeket ellátó intézmény

1.
2.

3.
4.

A kérelemmel érintett gyermek jelenlegi gondozási helye:


GYES-en, GYED-en lévő szülővel otthon:



Bölcsődében, címe:



Egyéb (pl. családi napközi):

A kérelem indokolása (munkába történő visszaállás, egyedülálló szülő, szülőtárs halála,
gyermek egészségügyi, egyéb problémája, stb.):

Gyermeke után részesül-e Önkormányzat által biztosított rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben? (RGYK)
igen
nem
A gyermek ételallergiás-e?

igen

nem

Ha
igen,
milyen
ételallergiában
……………………………………………………………

szenved?

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Jelen kérelem benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett
személyes adatokat az eljáró szerv a jogszabályokban meghatározott keretek között

kezelje, szükség esetén azokat a rendelkezésére álló nyilvántartásokban ellenőrizze.
Vácduka, 20 __. év, _______________ hónap, ________ nap.

_______________________________
Anya aláírása

_______________________________
Apa aláírása

A KÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK


A gyermek születési anyakönyvi kivonata



A gyermek TAJ kártyája.



Egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata, és/vagy a gyermek
elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés.



Gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat, a gyermek elhelyezésére és a szülői
felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv.



Sajátos nevelési igényű/korai fejlesztést igénybe vevő gyermek esetén: szakértői vélemény.



Ételallergiás gyermek esetén: szakorvosi vélemény.



Mindkét szülő munkáltatói igazolása a munkába állás időpontjáról, és a munka, napi időtartamáról (4,
6, 8 órás munkavégzés).



Egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás.



A gyermek házi gyermekorvosa igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota
alapján bölcsődében gondozható.

