Bölcsőde bélyegzője:
BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉSI LAP - FELVÉTELI KÉRELEM
20……./20……. NEVELÉSI ÉVRE
Iktató szám:
A felvételi és előjegyzési naplóban sorszáma:
Benyújtás kelte:
Kérem, hogy gyermekem számára 20…….. év …………..hó ………….napjától a Mályi Tündérkert Bölcsődében
férőhelyet biztosítani szíveskedjenek.
A gyermek adatai:
Neve:
Születési helye, ideje:
Állampolgársága:
Nem magyar állampolgárság esetén az ország
területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése,
száma:
Anyja leánykori neve:
TAJ száma:
Lakcíme:*
Tartózkodási helye*
A kérelem rövid indoklása
Gyermekem az év folyamán betölti/betöltötte az 1. életévét:
Gyermekem az év folyamán betölti/betöltötte az 2. életévét:
Gyermekem az év folyamán betölti/betöltötte az 3. életévét:
Gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű:
Gyermekem sajátos nevelési igényű:
Gyermekem felvételét a gyámhatóság vagy a védőnő kezdeményezte:
Gyermekemet egyedülállóként nevelem:
Gyermekemet időskorúként nevelem:
A családban munkanélküli bármelyik szülő:
Gyermekemmel együtt a családban 3, vagy annál több gyermeket nevelek (MÁK igazolás,
védőnő javaslatával):
Eltartott gyermekeim életkora:
A családban sérült, vagy tartósan beteg gyermeket is nevelünk:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül/nek (jegyzői határozat, családsegítő
javaslat szükséges):
A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkavégzése (munkáltatói igazolással, vagy
szándéknyilatkozattal). Tervezett kezdés dátuma:
A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkaerő piaci megjelenését segítő
programban, képzésben való részvétele. (képzésben való részvétel igazolásával). Tervezett
kezdés dátuma:
Nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszony miatt. (iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony
igazolásával).
1

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

igen

nem

igen
igen

nem
nem

igen

nem

igen

nem

A gyermek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében – a
jelzőrendszer tagjai által javasolt – állandó napközbeni ellátásra van szükség. (családsegítő
javaslatával)
A gyermek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében – a
jelzőrendszer tagjai által javasolt – állandó napközbeni ellátásra van szükség. (családsegítő
javaslatával)
A gyermeket gyámhatósági határozat alapján gyámként kirendelt hozzátartozója neveli.
(kirendelési határozattal, társ szakember javaslatával):
A gyermeket a jegyző védelembe vette. (védelembe vételi határozattal, társ szakember
javaslatával)
A gyermek speciális étrendet igényel. (szakorvosi javaslattal)

A kérelem egyéb indoka:
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Anya személyi adatai:
Neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Állampolgársága:
Anyja neve:
Lakcíme:*
Tartózkodási helye:*
Telefonszáma:
Email címe:
(Várható) munkahely
neve, címe:
Foglalkozása:
Munkahely telefonszáma:
Apa személyi adatai:
Neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Állampolgársága:
Anyja neve:
Lakcíme:*
Tartózkodási helye:*
Telefonszáma:
Email címe:
(Várható) munkahely neve, címe:
Foglalkozása:
Munkahely telefonszáma:
*jelölje az életvitel szerinti elérhetőséget
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Egyéb információ, kérelem az elbíráláshoz

Gyermekem bölcsődei nevelését nem akadályozó, de figyelmet igénylő betegsége

A védőnő javaslata

Amennyiben a felvétel indokában, a felvételi szándékában, az előjegyzésben megjelölt időpontban változás
történik, azt jelezni szíveskedjen a bölcsődevezető felé!
A gyermek várható felvételével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy az előjegyzés indoka / sorszáma alapján:
(megfelelő tartalmi rész aláhúzandó)
• a gyermek előreláthatólag felvételre kerül
• a gyermek felvétele bizonytalan, ……… sorszámon várólistára előjegyeztem
A gyermekek felvételéről a szülőt e-mailben, annak hiányában, levélben tájékoztatjuk! Az előzetesen egyeztetett,
a beszoktatás megkezdésének időpontja előtt egy hónappal.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok
ahhoz, hogy Mályi Község Önkormányzata az általam közölt adatokat ellenőrizze.
A fentieket megértettem, tudomásul veszem. A felvételi, előjegyzési kérelem egy eredetivel mindenben
megegyező példányát átvettem.
Kérelem benyújtásának időpontja: Mályi, …….. év……………………hó………..nap

…………………………………….
a szülő aláírás

P.H.
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……………………………………….
bölcsődevezető

