
 

 

 

 

 

BÖLCSŐDEI    FELVÉTELI    KÉRELEM 

 

Alulírott  .................................................................................................. (név) kérem, hogy gyermekem 

bölcsődei elhelyezését a Vaszari Napsugár Óvoda és Bölcsődében  ( Bölcsődei telephely: 8542, Vaszar,     

Jókai u.13.) biztosítani szíveskedjen.  

 

Kérelem benyújtásának 

ideje: 

 

Gyermek neve:  

Születési hely, idő:  

Állampolgársága:  

TAJ szám:  

Állandó lakcíme:  

Tartózkodási helye:  

A gyermek háziorvosa:  

A gyermek védőnője:   

Testvérek száma:  

 Testvérek neve Születési ideje Hol vannak elhelyezve 

(bölcsőde, óvoda, 

iskola) 

   

   

   

   

 

 

 

Vaszari Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

8542 Vaszar, Fő utca 16.  
 OM azonosítója:  203263 

Tel.: 89/355-450   

 E-mail : vaszariovi@gmail.com 



Anya neve:  

Anya leánykori neve:  

Születési hely, idő:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Foglalkozása:  

Munkahely neve:  

Apa neve:  

Születési hely, idő:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Foglalkozása:  

Munkahely neve:  

 

 

A szülők   együtt élnek     - nem élnek együtt     ( a megfelelő aláhúzandó)  

A szülők a gyermek feletti felügyeleti jogot      (a megfelelő aláhúzandó) 

együtt gyakorolják                                    az anya gyakorolja                             az apa gyakorolja 

 

 

A gyermekre vonatkozó információk :  ( a megfelelő aláhúzandó) 

 

1.Ételallergia: IGEN NEM   

2. Tartósan beteg: IGEN NEM   

3. SNI gyermek: IGEN NEM   

4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatott: IGEN NEM 

5. Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermek: IGEN NEM 

6. Egyedülálló szülő által nevelt gyermek: IGEN NEM 

7. Védelembe vett gyermek: IGEN NEM 

 

  



Miért kéri a bölcsődei elhelyezést?  ( több ok is aláhúzható) 

- munkába állás, a szülők munkavégzése             

- iskola, munkaerőpiaci képzésen való részvétel         

- betegség 

- átmeneti gondozásban, otthont nyújtó ellátásban részesülés miatt 

       egyéb ok miatt : 

         - a fejlődés érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége 

- egyedülálló szülő neveli a gyermeket 

 -szülő/törvényes képviselő szociális helyzete miatt 

Egyéb ok:    ................................................................................................................................. 

 

Mikortól kéri a bölcsődei ellátást?........................................................................................................... 

 

Szülői nyilatkozat:  

Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.  

Adatvédelmi kiegészítés: 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. További 

információk az intézmény SZMSZ –ben megtalálható Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. 

 A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú 

kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom. 

Adatkezelő: Vaszari Napsugár Óvoda és Bölcsőde (8542 Vaszar, Fő u.16.) 

Az adatkezelés célja: bölcsődei felvétel, étkezési térítési díj megállapításához 

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség 328/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet 

Személyes adatok címzettje: intézményvezető, fenntartó 

Az adatok törlésére előirányzott határidő: a bölcsődei jogviszony megszűnését követő 5 év. 

 

Vaszar , 20………………………………  

 

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

Szülő aláírása                        Szülő aláírása 

 

               ………………………………………………… 

                 Intézményvezető 


