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Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde 

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM 
(A kérelem minden pontja kötelezően kitöltendő, vagy kihúzandó!) 

1. GYERMEK ADATAI: 

Gyermek neve: 

 

 

Születési helye, ideje 
                                         hely                     év                      hó               nap 

Állampolgársága: 
 

TAJ száma: 
 

*Lakcíme:                 ir.sz.                             város                       utca                     házsz. 

                 lép.                              em. 

*Tartózkodási helye:                 ir.sz.                             város                       utca                     házsz. 

                 lép.                             em. 

2. TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK ADATAI: 

ADAT Kérelmező szülő/Gyám Házastárs/Élettárs 

Név: 

 

  

Leánykori név: 

 

  

Születési hely, idő: 

 

  

Anyja neve: 

 

  

*Lakóhely: 

 

  

*Tartózkodási 

hely: 

 

  

Foglalkozás: 

 

  

Munkahely: 

 

  

Elérhetőségek 

(telefon, email): 
  

*jelölje az életvitel szerinti elérhetőséget 

A kérelemhez csatolandó: munkáltatói igazolás, vagy munkáltatói szándéknyilatkozat! 

 

3. A bölcsődei ellátás igénybevételének várható (kérelmezett) kezdete: 

 

…………………………… év …………………….hónap 
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4. FELVÉTELI KÉRELEM INDOKA (több indok is megadható, kérem x-el jelölje!): 

 A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkavégzése. 

 A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkaerő piaci megjelenését segítő 
programban, képzésben való részvétele. 

 A szülő nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonya miatt. 

 A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 A gyermeket egyedülálló szülője neveli. 

 A felvételre kért gyermekkel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma 
eléri vagy meghaladja a 3 főt. 

 A gyermek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében – 
a jelzőrendszer tagjai által javasolt – állandó napközbeni ellátásra van szükség. 

 A gyermek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a napközbeni ellátást biztosítani 

egyáltalán nem, vagy csak részben tudja. 

 A gyermeket gyámhatósági határozat alapján gyámként kirendelt hozzátartozója 
neveli. 

 A gyermeket védelembe vették. 

 A gyermek sajátos nevelési igényű, vagy a felvételre kért gyermek családjában 
sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:  

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

- a személyes adatok, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények megváltozásáról 8 napon belül értesítem a bölcsőde vezetőjét. 

- A bölcsődei felvételi eljárással összefüggő adatok kezeléséhez hozzájárulok. 

- Felvételi kérelmem elutasítása esetén hozzájárulok, hogy későbbi bölcsődei felvétel 

lehetősége végett az irattárban megőrizzék az általam benyújtott dokumentumokat.  

 

  

 Emőd, ……………………………………  

 

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

          szülő/törvényes képviselő aláírása  *                      szülő/törvényes képviselő aláírása* 

(A bölcsődei Felvételi kérelemhez mindkét szülő beleegyezése és aláírása szükséges!) 

 

Kérelem benyújtásának időpontja (bölcsőde tölti ki):  ………………………………………… 

Intézményvezető döntése a felvételre vonatkozóan: 

 felvételt nyert 

 férőhely hiányában a felvétel nem biztosítható, várólistára javasolt 

 jogosultság hiányában a felvétel elutasításra kerül 

Emőd, …………………………………….. ………………………………………. 

 intézményvezető 


