SZÜLŐI NYILATKOZAT
A GYERMEK FELETTI SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGRÓL
Alulírott szülő a gyermek feletti szülői felügyeletről felelősségem tudatában az alábbiakat nyilatkozom:
Szülő neve:(1)……………………………………………….. (szül.név:…………………………..,szül.h.idő……………………………..............
anyja neve:……………………………………………………(szem.ig.szám:……………………………………….)

és

Szülő neve:(2)……………………………………………….. (szül.név:………………………….., szül.h.idő……………………………............
anyja neve:……………………………………………………(szem.ig.szám:……………………………………….)
TANULÓ ADATAI:
név:…………………………………………………………….osztálya…….……… (szül.h.idő…………………………..…………….……..……….
anyja neve:……………………………Lakcím:…………………..………..……………………tanulói azonosító száma:………..………..……..
1.

A szülők (kérjük a megfelelő részt aláhúzni vagy bekarikázni):
együttélnek és a gyermeket közös háztartásukban nevelik
különélnek, és a gyermek:

az ANYA gondozásában él

az APA gondozásában él

MINDKÉT SZÜLŐ gondozásában él, a következők szerint: ……………………………………………….….
…..……………………………………………………………………………………………………………….
Különélés esetén a szülői felügyeleti jogot, a gyermek elhelyezését, a kapcsolattartást
a) szülői megállapodás rendezi
b) gyámhatósági határozat rendezi
c) bírósági ítélet, végzés rendezi
d) a szülők között kialakult hallgatólagos megegyezés rendezi, amely szerint:
……………………………………………………………………………………………………………………………...
e) a)-d) alatti hiányában a gyermek elhelyezése és a szülői felügyelet gyakorlása kérdésében kialakult jelenlegi helyzet:
……………………...……………..………………………………………………………………………………………..
Kötelezem magam arra, hogy a 2. pont a)-d) alatt megjelölt iratot mellékelem az Intézménynek.
a)
b)

2.

3.

A 2. pontban foglaltak alapján a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot
a) A SZÜLŐK KÖZÖSEN gyakorolják (bármelyik szülő önállóan felléphet az Intézményben a gyermek törvényes
képviseletében, megilletik a szülői jogok és terhelik a szülői kötelezettségek)
b) AZ EGYIK SZÜLŐ gyakorolja kizárólagosan, teljes körűen:
a) ANYA
b) APA
Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a fent nevezett tanuló vonatkozásában a mellékelt dokumentum* alapján a szülői
felügyeleti jogot egyedül gyakorlom. (*mellékelve a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról;
másik szülő halotti anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete.)

c)

A másik szülő felügyeleti jogát a bíróság
a) megszüntette b) nem szüntette meg
MEGOSZTVA GYAKOROLJÁK A SZÜLŐK:
a megosztás szerint az Intézményben a gyermek törvényes képviselőjeként, szülőként fellépni jogosult
a) ANYA
b) APA
c) MINDKÉT SZÜLŐ

önállóan

a következő megosztásban:………………………………………………………………………………...

4.

Gyám(ok) a törvényes képviselő(k)
Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a fent nevezett tanuló vonatkozásában a gyámhivatal …………………….. számú döntése alapján
a törvényes képviseletet én/mi látom/látjuk el.

5.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a fenti bármely körülményben változás áll be, azt haladéktalanul írásban
bejelentem. Tudomásul veszem, hogy az Intézménynek a szülői felügyelet kérdésében a szülők között felmerülő viták
rendezésére hatásköre nincs, ezeket a szülők egymás közötti írásbeli megállapodással rendezhetik vagy gyámhatóság, bíróság
döntését kérhetik. Elfogadom és együttműködésemmel támogatom, hogy a szülők közötti vitáknak az Intézmény teret nem enged,
mindenek felett álló kötelessége szülői ellentétek esetén is az érintett gyermek és a teljes gyermekközösség békés, zavarmentes
intézményi életének biztosítása.

Dátum:………………………………………..
………………………………………………………….
Szülő (1) (gondviselő) aláírás

…….…………………………………………
Szülő (2) (gondviselő) aláírás

