
2. számú melléklet bölcsődei jelentkezési laphoz 

Kölyöksziget Bölcsőde – Kölyöksziget Mini Bölcsőde 
 

Teljes körű szülői nyilatkozat 
 

 

 
Szülő, gondviselő neve:…………………………………………………………………………………………. 
 
gyermek neve:          …………………………………………………………………………………………….. 
 
Alulírott szülő nyilatkozom, a következőkről: 
 

 tudomásul veszem, hogy az intézmény (kisgyermeknevelő) dokumentációt vezet a 
gyermek bölcsődei fejlődésének nyomon követése érdekében  

□ hozzájárulok  □  nem járulok hozzá 
 

 a gyermekemről fénykép és videofelvétel készüljön a bölcsőde szakmai munkájához 
 

□ hozzájárulok  □  nem járulok hozzá 
 

 a bölcsődében készült fotó a www.kolyokszigetbolcsode  honlapján való 
megjelenéshez: 

□ hozzájárulok  □  nem járulok hozzá 
 

 a bölcsődében készült fotó bölcsődei, zárt közösségi (facebook) csoportjában való 
megjelenéshez 

□ hozzájárulok  □  nem járulok hozzá 
 

 hogy szükség esetén a gyermekem gyógyszeres lázcsillapítása a megkérdezésem 
nélkül is megkezdhető, megérkezésemig. A láz csillapítására Nurofen vagy Panadol 
szirup vagy kúp alkalmazható gyermekemnél. 

 
□ hozzájárulok   □  nem járulok hozzá 

 
Tudomásul veszem, hogy a bölcsődébe gyógyszert nem lehet behozni. 

 

 életvitelszerűen az alábbi lakcímen tartózkodom:   
 

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

Tudomásul veszem, hogy a bölcsődében történt felvételt családlátogatás előzi meg, 
melynek elvégzéséhez  

□ hozzájárulok  □  nem járulok hozzá 
 



 az intézménynek átadtam a családi pótlékot folyósító szerv igazolását és mindkét 
szülő munkáltatói igazolását. 

 

 Ingyenes étkezéssel, térítési díjjal kapcsolatos kedvezményekre vonatkozó 
tájékoztatást megkaptam. 
 

 Bölcsőde házirendjét 1 példányban átvettem. 
 

 Vállalom, hogy a személyazonosító adatokban beállt változásokról 15 napon belül 
tájékoztatom az intézményt. 
 

 Gyermekemet a Szülőn/Gondviselőn kívül az alábbi személyek vihetik haza a 
bölcsődéből: 
 

Név Telefonszám 

 
 

 

 
 

 

 
Tudomásul veszem, hogy 14 éven aluli kiskorú ezzel a feladattal nem bízható meg. 

 

 A 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatás (Gyvt.)  33. 
§ (1), (2) bekezdésében foglaltak értelmében a személyes gondoskodás feltételeiről a 
kérelem benyújtásakor, illetve az ellátás megkezdésekor teljes körű tájékoztatást 
kapott az alábbiakra vonatkozóan:  

 az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

 az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 

 az ellátásra jogosult gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, 
különösen a távozás és a visszatérés rendjéről 

 az érték-és vagyonmegőrzés módjáról, 

 az intézmény házirendjéről, 

 panaszjoga gyakorlásának módjáról, 

 a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, 

 a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról 

 bölcsőde működéséről 

 

 

Szeged, 20…………………………… 

 

        …………………….…………… 

             szülő aláírása 

 


