Bölcsődei felvételi kérelem
1. Gyermek adatai:
Kérelem
benyújtásának
ideje:
Mikortól kéri a
bölcsődei ellátást:
Gyermek neve:
Születési hely, idő:
Állampolgárság:
TAJ szám:
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely:
Testvérek száma:

2. Édesanya adatai:
Anya neve:
Lánykori neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely:
email cím:
Telefonszám:
Foglalkozása:
Munkahely:

3. Édesapa adatai:
Apa neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely:
email cím:
Telefonszám:
Foglalkozása:
Munkahely:

4. Gyermekre vonatkozó információk:
Szülői felügyeleti jog gyakorlása
igen

nem

A szülői felügyeleti jogot együtt gyakorolják a szülők
A gyermeket egyedülállóként nevelem:
A szülői felügyeleti jogot bírósági döntés alapján közösen
gyakorolják a szülők. (a bírósági végzés erre vonatkozó
részét mellékelni szükséges)
A szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő megnevezése (a bírósági végzés erre
vonatkozó részét mellékelni szükséges):
A gyermeket nevelőszülőként nevelem: (A gyermek
elhelyezéséről szóló hatósági végzés erre vonatkozó részét
mellékelni szükséges)
A gyermek szociális körülményeire vonatkozó kérdések
igen

nem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e:
A gyermek hátrányos helyzetű:
A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű:
Nevelt:
Nagycsaládos:
Védelembe vett:
A gyermek bölcsődei ellátására vonatkozó kérdések
igen

nem

igen

nem

A gyermek sajátos nevelési igényű:
A gyermek BTMN nevelési igényű:
Korai fejlesztésben részesül:
Ételallergia:
Gyógyszerallergia:
Állandó gyógyszere:

5. A gyermek felvételével kapcsolatos információk:
A gyermek sajátos nevelési igényű:
A gyermek BTMN nevelési igényű:
Korai fejlesztésben részesül:
Ételallergia:

Gyermekem felvételét a következő indokkal és körülményekre való tekintettel
kérem:
munkavégzés (munkáltatói igazolás szükséges mindkét szülőtől)
munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel
(munkaügyi központ által kiadott igazolás a programban, képzésben való
részvételről)
tanulmányok folytatása (tanulói jogviszony igazolás szükséges)
szülő betegsége (szakorvosi igazolás szükséges)
a gyermeket gyámként kirendelt hozzátartozó neveli (gyámhatósági határozat
szükséges)
a gyermek családja családgondozásban részesül, a gyermek fejlődése érdekében
állandó napközbeni ellátásra van szükség (védőnő vagy családgondozó által
készített környezettanulmány szükséges)
a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (a jogosultságot
igazoló határozat szükséges)
a gyermeket egyedülálló szülő neveli (a Magyar Államkincstár által folyósított
családi pótlékról szóló igazolás)
a családban nevelt kiskorú gyerekek száma eléri vagy meghaladja a három főt (a
Magyar Államkincstár által folyósított családi pótlékról szóló igazolás)
A kérelem egyéb indoklása

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy Sásd Város Önkormányzata az általam közölt
adatokat ellenőrizze.

Sásd, _________ ________ _________

__________________________________

_____________________________

Törvényes képviselő/szülő aláírása

Törvényes képviselő /szülő aláírása

