Bölcsődei felvételi kérelem

A gyermek adatai:
Neve:
Születési helye, ideje:
Állampolgársága:
Anyja neve:
TAJ száma:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:

Anya személyi adatai:
Neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Állampolgársága:
Anyja neve:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
Telefonszám,
e-mail
cím:
Várható
munkahely
neve, címe:

Apa személyi adatai:
Neve:
Születési helye, ideje:
Állampolgársága:
Anyja neve:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
Telefonszáma:
Várható
munkahely
neve, címe:
Testvérek neve

Szül. helye, ideje
(év, hó, nap)

Hol vannak elhelyezve
(bölcsőde, óvoda, iskola)

1.
2.
3.
4.
A bölcsődei ellátás igénybevételének várható kezdete: ……………………………………
Egyedül nevelem gyermeke(i)m: igen - nem

Azon körülmények, amire tekintettel a szülő / törvényes képviselő a bölcsődei felvételt kéri
[a megfelelő(ke)t kérjük aláhúzni]:
 A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkavégzése, vagy képzésben való részvétele
 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, vagy

csak részben tudja

 A gyermeket gyámhatósági határozat alapján gyámként kirendelt hozzátartozója neveli.
 A gyermeket a jegyző védelembe vette.

A kérelem egyéb indokai:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban: részesülök - nem részesülök
(a megfelelő rész aláhúzandó)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A
változást 8 napon belül az intézményben köteles vagyok bejelenteni.
A Gyvt. 33.§ szerinti tájékoztatást megkaptam:
a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,
b) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
cb) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásnál, ha a gyermeknek van különélő, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,
d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról,
e) az intézmény házirendjéről,
f) panaszjoga gyakorlásának módjáról,
g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,
h) * a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról.
(3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt köteles
b) * az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,(TAJ alapú
nyilvántartás)
c) * nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott
változásokról
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő személyes adatokat a bölcsőde a jelentkezési
eljárással összefüggésben megismerje és kezelje.
Tudomásul veszem, hogy a bölcsőde az adatkezelő szervezet, a kezelt adatok a felvételi kérelmen megadott
természetes személyazonosító adatok, az adatkezelés célja a bölcsődei felvételi eljárás lefolytatása. Az
adatkezelés jogalapja a szülő, illetve a törvényes képviselő általános adatvédelmi rendelet1 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti előzetes hozzájárulása. Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
Ráckeve, ……… év ………………… hó ……… nap
……………………………….
Szülő / Törvényes képviselő aláírása
1

………………………….
Szülő / Törvényes képviselő aláírása

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

