Kedves Szülők!
A koronavírus járvánnyal összefüggő önkormányzati intézkedésekkel összhangban, a
gyermekek és a családok egészségének védelme, valamint a személyes érintkezések
csökkentése érdekében a helyi bölcsőde 2020/21. nevelési évének előjegyzési rendje az
alábbiak szerint módosul:
A jelenlegi helyzetben a bölcsődei felvételi kérelmek személyes leadása nem lehetséges, ezért
elektronikus úton fogadjuk a jelentkezéseket a 2020/21. nevelési évre.

A bölcsőde e-mail címe: Bolcsi32@gmail.com
További információ a 06/57 502-006 telefonszámon kérhető.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2020. június 15.

A benyújtási határidő után beérkező kérelmeket a felvételi döntés után rendelkezésre álló
szabad férőhelyek függvényében tudjuk elbírálni.
A sikeres felvételről június 30-ig küldünk értesítést e-mail-ben.
A bölcsődei felvételhez szükséges személyes iratok (lakcímkártya, szülők személyi
igazolványa, TAJ kártya, munkáltató igazolás; az ingyenes gyermekétkeztetés
igénybevételéhez szükséges igazolások) bemutatása a veszélyhelyzet elmúltával, a beszoktatást
megelőzően történik.

Jászárokszállás, 2020. május 14.

Dobosné Bobák Tünde
bölcsődevezető

Bölcsődei felvétel iránti kérelem
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekemet a Gondozási Központ Jászárokszállás
Bölcsőde, 5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 32/A című bölcsődébe
…………………év ………………………….hó ………… napjától bölcsődei ellátásra
felvenni szíveskedjen.
A felvétel kérésének oka a szülő, törvényes képviselő megjelölésével:
Megnevezés
1.Munkavégzés

o helye:

más törvényes
képviselő
o helye:

foglalkozása:

foglalkozása:

o helye:

o helye:

o helye:

o helye:

o helye:

o helye:

o
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o egyedülálló
o időskorú

o egyedülálló
o időskorú

o egyedülálló
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o helye:
foglalkozása:

2. Munkaerő-piaci
részvételt elősegítő
programban,
képzésben való
részvétel
3. Nappali rendszerű
iskolai oktatásban,
nappali oktatás
munkarendje szerint
szervezett
felnőttoktatásban,
felsőoktatási
intézményben
nappali képzésben
való részvétel
4. Betegség
5. Egyéb ok
a gyermek fejlődése
érdekében állandó
napközbeni ellátásra
van szüksége
-a gyermeket
egyedülálló vagy
időskorú személy
neveli
-a szülő, törvényes
képviselő a szociális
helyzete miatt a
gyermek ellátásról
nem tud
gondoskodni

anya

1. A gyermek adatai:
- neve: …………………………………………………………………………………………..
- születési helye, és ideje………………………………………………………………………...
- lakóhelye/tartózkodási helye:………………………………………………………………….
- állampolgársága(nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodási jogcím)…………….......
- TAJ száma:…………………………………………………………………………………….
2. A szülők/törvényes képviselők adatai:
a, apa (gondviselő) neve (születési neve)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
lakóhelye/tartózkodási helye:………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma:………………………………………………………………………………….
b, anya neve (születési neve)………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
lakóhelye/tartózkodási helye:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma:………………………………………………………………………………….
c, az a, b, pontokon túl a törvényes képviselők
adatai:………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3.A testvérek adatai:
Név

Kor

Intézmény, ahol ellátásban,
nevelésben, oktatásban
részesül

4. A gyermek bölcsődei ellátásával kapcsolatos sajátos adatok:
o a gyermek sajátos nevelési igényű (a sajátos nevelési igény
tartalma:……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
o a bölcsődébe járást nem akadályozó, de figyelembe veendő betegsége van ( a betegség
megnevezése,
sajátossága:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
o speciális étrendet igényel (speciális étrend tartalma-pl. ételallergia, ételérzékenység,
vegetáriánus, stb.:………………………………………………………………………………………..
o a bölcsődei ellátási nap igénybevételének hossza, ha az eltér az egész napos
igénybevételtől:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
o a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű
5. Egyéb információk,
o a gyermekem a kérelem benyújtásának időpontjában bölcsődei ellátásban részesül, az
ellátó
intézmény:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Kelt:………………………………………….,20….év ………………………………hó …….nap

……………………………………………………….

szülő

Munkáltató neve, címe (fejbélyegző)

Ügyintéző:………………………
Ügyiratszám:…………………….
Tárgy: munkaviszony igazolás
Munkaviszony igazolás
bölcsődei ellátásba történő felvételhez
A munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony adatai:
Munkáltató
neve…………………………………………………………………………………………….
-

címe:……………………………………………………………………………………
adóazonosító száma:…………………………………………………………………...

A munkavállaló :
-

név:………………………………………………………………………………………
születési név:…………………………………………………………………………….
születési hely és idő:…………………………………………………………………….
lakcím:…………………………………………………………………………………..

A fenti munkáltató nevében igazolom, hogy a munkavállalónak …..…év………hó……….
napjától a fenti munkahelyen
o munkaviszonya, vagy
o munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonya………………………………………………………………………..van.
A munkavégzés helye, amennyiben az eltér a munkáltató címétől:………………………
………………………………………………………………………………………………
Az igazolást a munkavállaló kérésére adtam ki.

Kelt.:………………………………………..,20…….év…………………….hó……nap
P.H.
...............................................................
munkáltató

