
 

 

A bölcsődei felvétel során benyújtandó dokumentumok:  

✓ kitöltött bölcsődei felvételi kérelem a védőnő igazolásával, mindkét szülő aláírásával, 

✓ munkáltatói igazolás mindkét szülő részéről, mely tartalmazza egyben a munkáltatói 

szándéknyilatkozatot is, (a keresőtevékenységet folytatni kívánó szülő leendő munkáltatója tölti ki!)   

✓ nappali tagozaton tanuló szülő esetén az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolás, 

vagy az illetékes Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolása a munkaerő piaci képzésen 

való részvétel idejéről,  

✓ a gyermek és a szülők állandó lakcímét/tartózkodási címét igazoló okmány,  

✓ szülők és a gyermek személyi igazolvány másolata,   

✓ a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata, 

✓ a gyermek TAJ kártyája,  

✓ a gyermek oltási könyvének másolata minden megkapott oltásával együtt,  

✓ GYED vagy GYES határozat másolata, 

✓ a családban nevelt két vagy több kiskorú gyermek; illetve egyedülállóság esetén a Magyar 

Államkincstár igazolása vagy határozata a családi pótlék folyósításáról,  

✓ jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 5.melléklet 328/2011 (XII.29.) 

Korm.rend.,  

✓ jogosultság esetén nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez 

6.melléklet 328/2011 (XII.29.) Korm.rend.,   

✓ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről, halmozottan hátrányos helyzetről 

szóló önkormányzati határozat másolata (ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a 

kérelemhez csatolni kell mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a család jövedelme 

megállapítható, 

✓ amennyiben a szülő hosszan tartó betegsége miatt nem tudja gyermeke ellátását biztosítani, a 

háziorvos/szakorvos által kiállított igazolás,  

✓ amennyiben a kisgyermek sajátos nevelésű igényű, illetve korai fejlesztésre járnak, a Pedagógiai 

Szakszolgálat Szakértői Bizottsága által kiállított szakvélemény,  

✓ amennyiben a gyermek tartósan beteg, vagy ételallergiás, úgy a szakorvosi vélemény fénymásolata és a 

Magyar Kincstár igazolása a tartós betegség megállapításáról, 

✓ minden olyan orvosi lelet másolata, amely a gyermek ellátása szempontjából fontos információ lehet, 

✓ enyhe fokban sérült gyermek esetén orvosi igazolás arról, hogy különleges ellátást, korai fejlesztést 

nem igénylő, egészséges csoportban integráltan ellátható-e,  

✓ GDPR nyilatkozat és szülői hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez,  

✓ szülői nyilatkozat arról, hogy a gyermek tünetmentes, fertőző betegség tüneteit nem észleli a 

gyermeken, illetve erre utaló gyanú nem áll fenn (ezt közvetlenül a megállapodás megkötésekor kérjük), 

✓ adatkérő lap      

 


