Kérelem Családi bölcsődébe történő felvételhez
a Gyvt. 41 paragrafus szerint
Alulírott …………………………………………..……(gyermek törvényes képviselője) kérem, hogy
………………………… …………………………….. nevű gyermekem bölcsődébe felvenni szíveskedjen!
Felvétel kérelmezett időpontja: 20.…………………………………..
Felvétel kérelmezett helye: ……………….…………………………… Családi Bölcsőde
Ezúton nyilatkozom arról, hogy kérelmemet az alábbi speciális helyzet indokolja: (kérem x-elje be a megfelelőt)
A megfelelő dokumentumokat védőnői javaslat, gyermekorvos javaslata stb. kérjük csatolják a kérelemhez!
□ Gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
□ Törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
□ Gyermek törvényes képviselője időskorú
□ Gyermek törvényes képviselője egyedülállóként neveli
□ Gyermekkel együtt a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek.
□ Gyermek eltartója GYES-ben vagy ápolási díjban részesül
□ Gyermekről törvényes képviselője/gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni *
□ Gyermeknek – fejlődése érdekében - állandó napközbeni ellátásra van szüksége *
□ Egyéb: ………………………………..
A kérelemhez kötelező csatolni:
- a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján
bölcsődében gondozható
- MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁST a munkavégzésről vagy
- Iskolalátogatási igazolást ha nappali képzésben vesz részt a szülő!
Ezúton nyilatkozom arról, hogy: - kérelem benyújtásakor a bölcsődei ellátás tartamáról, feltételéről és az intézmény által
vezetett gyermekre, szüleire és törvényes képviselőjére vonatkozó nyilvántartásról tájékoztatást kaptam, - tudomásul
veszem, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. Törvény alapján vezetett
intézményi nyilvántartáshoz köteles vagyok adatokat szolgáltatni, - tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a
jogosultsági feltételekben, valamint a természetes személyazonosító adatokban bekövetkezett változásokról nyilatkozni,
- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest, 20……………………..
------------------------------------------------------Kérelmező
(Törvényes képviselő) aláírása
Elérhetőség: …………………………………
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Gyvt. 41.paragrafusa szerint elsősorban az alábbi gyermek gondozható családi
bölcsődében:
„szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás
és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje
szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük
vagy egyéb ok miatt:
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

Orvosi igazolás bölcsődei felvételhez
Gyógyszerérzékenység:
□ fennáll, éspedig:.............................................................................................................................
□ nem áll fenn
Különleges ellátást:
□
igényel,
éspedig:
..........................................................................................……………………….
……………………............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
□ nem igényel
Speciális étrendet:
□ igényel, éspedig: …………………………………………………………………………………..….….
□ nem igényel
Egyéb:
□ Gyermeknek – fejlődése érdekében - állandó napközbeni ellátásra van szüksége
Igazolom,
hogy……………………………………………………………………....gyermek
…………………
……………………………………………………………………………………………………..…alatti lakos egészségi állapota
alapján bölcsődében gondozható.
Budapest, 20……………………..
………………………………..
házi gyermekorvos
Védőnői Javaslat
(védőnő tölti ki)
A gyermek neve: …………………………………………………………………………
Születési idő, hely: …………………………………………………………………………...
A gyermek fejlettségi szintje a korának megfelelő?
Igen / Nem, indoklás:…………………………………………………………………………..
Van –e a gyermeknek gyógyszerérzékenysége ?
Nincs / Van:……………………………………………………………………………………..
Igényel-e a gyermek különös bánásmódot?
Nem igényel / Igényel:…………………………………………………………………………………..
Igényel-e a gyermek speciális étrendet?
Nem igényel / Igényel:…………………………………………………………………………………..
Gyermeknél veszélyeztetettségi ok fennáll-e?
Nem / Igen:……………………………………………………………………………………..
Történt-e a gyermek születésekor valamilyen probléma?
Nem / Igen:……………………………………………………………………………………...
Egyéb tudnivalók a gyermekről:……………………………… …………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….
Budapest, 20….…év……………….hó………….nap.
………………………………
védőnő

Munkáltatói igazolás
CSALÁDI BÖLCSŐDÉBEN történő elhelyezéshez
Alulírott ……………………………………………… mint a …………………………………………….. Társaság aláírásra jogosult
ügyvezetője ezúton igazolom, hogy ………………………………………………… szülő …………………………… TAJ szám
……………………………-tól áll Társaságunk alkalmazásában, azonban a gyermekvállalást követően aktív
állományban ……………………………….-tól kezdődően foglalkoztatjuk ismét.
Dátum: 20………, ……………………, …………………..

…………………………………………
Munkáltató cégszerű aláírása

Nyilatkozat
CSALÁDI BÖLCSŐDÉBEN történő elhelyezéshez
Alulírott ………………………………………… anya neve ………………………………………. TAJ szám ezúton nyilatkozom,
hogy …………………………………………. nevű …………………………………………. TAJ szám gyermekemre tekintettel
-

GYED-ben nem részesülök

/

GYED-ben részesülök,

-

GYES-ben ……………………………-tól-………………………………ig részesülök,

-

kereső tevékenységet ………………….-tól heti ………….. órában folytatok.

Dátum: 20……………,……………………………, ………….

…………………………………………..
Anya aláírása
Fenti nyilatkozatok szükségesek ahhoz, hogy gyermekét a GYED/GYES szabályok, illetve a gyermekek napközbeni
ellátását szabályozó jogszabályok betartásával a Családi Bölcsődében fogadhassuk.
Dátum: 20…………, ……………………………………, …………..…
……………………………………………….
Családi Bölcsőde vezető

