Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde
7763 Szemely, Zrínyi köz 14.
Iktszám:

Érkezett:

Felvétel iránti kérelem
Kérjük, hogy az adatokat a hivatalos okmányok (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány) - alapján, azokkal mindenben megegyezően szíveskedjen
kitölteni.
Azzal a kéréssel fordulok az Intézmény vezetőjéhez, hogy gyermekemet a Szemelyi Bobo Mini
Bölcsőde intézmény bölcsődéjébe ...... év .............................. hó ..................... napjától felvenni
szíveskedjen.

A gyermek adatai:
Név: .....................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..................................................
Állampolgársága: .................................................. TAJ száma:.........................................................
Lakóhely/ bejelentési idő: ...................................................................................... .. ..........................
Tartózkodási hely/bejelentési idő: .......................................................................................................
Szülők adatai:
Anya viselt neve: ........................................................................................... …………………………
Születési neve: ............................................................................................... ………………………..
Születési helye......................................................................................................................................
Lakóhelye/tartózkodási helye: .............................................................................................................
Telefon (mobil): ...................................................................................................................................
Email cím:............................................................................................................................................
Apa neve: .............................................................................................................................................
Születési helye: ....................................................................................................................................
Lakóhelye/tartózkodási helye: .............................................................................................................
Telefon (mobil): ...................................................................................................................................
Email cím:............................................................................................................................................

A gyermek feletti szülői felügyeleti jogok gyakorlója:
A gyermekemet egyedülállóként nevelem:

igen

nem

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők

igen

nem

igen

nem

A szülői felügyeleti jogot bírósági döntés alapján közösen gyakorolják

/Különélő, különvált szülők esetében kérjük a gyámhivatal, bíróság határozatát, végzését. stb./
A gyermeket nevelőszülőként nevelem:

igen

nem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e:

igen

nem

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű:

igen

nem

Szakértői véleménnyel rendelkezik-e a gyermek:

igen

nem

Van –e folyamatban szakértői vizsgálat?

igen

nem

Gyógyszerallergia, egyéb betegség:

igen

nem

Igényel e speciális étrendet?

igen

nem

A gyermek bölcsődei ellátásával kapcsolatos saját adatok:

A speciális étrend tartalma -pl.ételallergia, ételérzékenység, vegetáriánus…(szakorvosi igazolás
szükséges…………………………………………………………………………………….……….

Háziorvos neve:……………………………………………………………………………………...
Védőnő neve:…………………………………………………………………………………………..

Testvérek adatai
testvér(ek) neve

születési ideje

az intézmény, ahova jár

Azon körülmények, amire tekintettel a szülő / törvényes képviselő a bölcsődei felvételt kéri
(Kérjük megjelölni a megfelelő indokot/indokokat!)

programban,
képzésben való részvétele.
tanulói, hallgatói jogviszony miatt.

– kivéve, ha
élettársa van) szülője neveli.
kkel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy
meghaladja a 3 főt.
– a
jelzőrendszer tagjai által javasolt – állandó napközbeni ellátásra van szükség.
yermek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a napközbeni ellátást biztosítani egyáltalán nem,
vagy csak részben tudja.

ermek sajátos nevelési igényű, vagy a felvételre kért gyermek családjában sajátos nevelési
igényű gyermeket nevelnek.
A kérelem egyéb indokai: …………………………………………………………………
A gyermek felvételét az alábbi időponttól kérem:
…………………………………………………………………………………………………………
Egyéb információk, csatolt dokumentumok:
- a gyermekem a kérelem benyújtásának időpontjában bölcsődei ellátásban részesül, az ellátó
intézmény:……………………………………………………………………………………………...
Kérem az elektronikus úton történő értesítést arról, hogy gyermekem bölcsődei felvételt nyert vagy
felvétele elutasításra került. E-mail címem:
…………………………………………………………………………………………………………
A kérelemhez……………….. mellékletet csatolok.
Tudomásul veszem, hogy felvétel esetén az intézmény a gyermekem neveléséhez, gondozásához
szükséges egyéb adatok, igazolások benyújtását is kérheti, mely adatokat a gyermek bölcsődei
jogviszonyának megszűnéséig tárolja.
Jelen kérelemben szereplő adatokat a bölcsődei felvétel céljából adtam meg és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően bármikor kérhetem az adataimba való betekintést és adataim
visszavonását.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat az intézmény fenntartója, Szemely Község
Önkormányzata ellenőrizze.
Kelt:………………………………….., 20………………hó…………….nap

Szülő/gondviselő aláírása

Szülő/gondviselő aláírása

