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FELVÉTELI KÉRELEM BÖLCSŐDEI  ELLÁTÁSRA A 

……………………………………..NEVELÉSI ÉVBEN 

 

 
Gyermek adatai (Kérjük az adatokat a hivatalos okmányoknak megfelelően, OLVASHATÓAN kitölteni!) 

 

Gyermek neve: ………………………………………………………………………………….. 

 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………… 

 

Állampolgársága:…………………………………………………………………….................. 

 

Anyja leánykori neve:…………………………………………………………………………… 

 

Apa neve:………………………………………………………………………………………... 

 

Állandó lakcím (lakcímet igazoló okmány számával): …………………………………………………………. 

 

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………. 

 

TAJ szám: ……………………………………………………………………………................. 

 

Gyermekorvosának neve:………………………………………………………………………………... 

 

Saját háztartásomban eltartott kiskorú gyermekeim száma: ………………………...…fő 

 

Egyéb fontos tudnivaló gyermekemről: 

 testi fejlettsége:…………………………………………………………………………………….. 

 szobatisztasága                            igen          nem 

 önállóság étkezés terén                igen          nem 

 kötelező védőoltásokat                 megkapta               nem kapta meg 

 eddigi betegségei:……………………………………………………………………………………… 

 tartós betegség: ……………………………………………………………………………………….. 

 állandó betegsége esetén gyógyszeres kezelésre szorul 

e?......................................................................................................................... 

 lakáskörülmények:         komfort nélküli               komfortos           összkomfortos 

 egy szobában lakók száma:………………………………………………………………. 
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Bölcsődei ellátást igénylők adatai: 

 

Anya születési neve: ………………………………………………… 

 

Születési hely:……………………………………………… 

 

Születési idő: ……………………………............................. 

 

Munkahelye……………………………………… 

 

Telefon:……………………………………………...............  

 

E-mail:………………………………………………………. 

 

 

Apa neve: …………………………………………………… 

 

Születési hely: ………………………………………………. 

 

Születési idő: ………………………………………………… 

 

Munkahelye……………………………….............................. 

 

Telefon:………………………………………….…………… 

 

E-mail:………………………………………………………… 

 

 

A szülők felvételi kérelmének indoklása (megfelelő aláhúzandó): 

 szülők munkavégzése 

 szülők betegsége 

 egyedülálló személy neveli és időszakonként nem képes a gyermek napközbeni ellátását 

biztosítani(alkalmi munkavállalás) 

 a szülő szociális helyzete miatt nem tudja biztosítani a gyermek napközbeni ellátását (gyv-

i törvény) 

 anya GYES-en van, de mellette munkát vállal 

 anya oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója 

 a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek és az adott gyermek után más ellátást (GYES) 

a család számára nem folyósítanak 

 

Kérem, hogy a bölcsődei felvételről szóló határozat e-mail-en érkezzen részemre. 

 

E-mail esetén erre a címre:……………………………………………………………………… 

 

A felvétel időpontja, amelytől a szülők a bölcsődei elhelyezést kérik:…………………………………………. 

 

A bölcsődei ellátási nap igénybevételének hossza: ……………………………………………..óra (tól-ig)   , 
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Szülői nyilatkozat 

 

Alulírott Szülő nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Gyermekem bölcsődei 

felvétele esetén a szükséges igazolást/igazolásokat benyújtom. 

 

 

 

 

Dátum: ………………………………………………………………… 

 

 

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

Szülők/törvényes képviselők aláírásai                                    Szülők/törvényes képviselők aláírásai                                          

  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………..                 P.H. 

                       Intézményvezető 
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