1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanulók kötelező óvodai,
iskolai ellátása 2021. szeptember 1-től

Tisztelt Szülők!
A Magyar Közlöny 97. számában kihirdetett Egyes köznevelést érintő törvények
módosításáról szóló 2021. évi LII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 62. §-át kiegészítette, és így 2021 szeptember 01-jétől azon 1-es típusú
diabétesszel élő gyermek részére, akinek szülője vagy törvényes képviselője ezt kéri
(írásbeli kérelem benyújtásával), az intézmény speciális ellátást biztosít.
Amennyiben 1-es típusú diabétesszel élő gyermekük számára speciális ellátást
szeretnének kérni, az írásbeli kérelmet juttassák el az iskola titkárságára (Dabas, Kossuth
László u. 1.) vagy e-mailben a muzsamuveszet@gmail címre.
Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, tanulók ellátása
A szülő, vagy gondviselő írásban fordul az intézményvezetőhöz, melyben kéri, hogy
az intézmény gondoskodjon az 1-es típusú cukorbetegséggel élő gyermeke
napközbeni ellátásáról. Ez a cukorbetegséggel kapcsolatos alapvető
tevékenységeket foglalja magában:
•
•

A vércukorszint szükség szerinti mérése
valamint szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel egyeztetve, az
előírt időközönként a szükséges inzulin beadása.

Az intézményvezető az 1-es típusú cukorbeteg gyermek, tanuló ellátására egy megfelelő
végzettséggel rendelkező személyt bíz meg: a speciális képzettséggel rendelkező
nevelési és oktatási munkát közvetlenül segítő munkatársat.

A kérelemmel egyidejűleg a szülő az intézmény rendelkezésére bocsájtja a gyermek
cukorbetegségével kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentációt, és az ellátás eszközeit.

Rosszullét esetén a gyermek ellátásért felelős személy haladéktalanul mentőt hív,
és értesíti erről a szülőt.

KÉRELEM
1-es típusú cukorbeteg gyermek napközbeni ellátására

Gyermek neve: …………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….
TAJ száma: ………………………………………………….
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………..

1. Szülő/törvényes képviselő neve: ………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………
Telefonszáma: ………………………………………………..
E-mail címe: …………………………………………………….

2. Szülő/törvényes képviselő neve: ………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………
Telefonszáma: ………………………………………………..
E-mail címe: ……………………………………………………

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………….. (szülő neve), mint
………………………………………………………………………………………….. (tanuló) törvényes képviselője kérem, hogy a
Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola intézményben az 1-es típusú cukorbeteg gyermekem napközbeni ellátása
biztosítva legyen az arra speciálisan kiképzett diabmentor által.
A Magyar Közlöny 97. számában kihirdetett Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi LII.
törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-át kiegészítette, és így 2021 szeptember 01jétől azon 1-es típusú diabétesszel élő gyermek részére, akinek szülője vagy törvényes képviselője ezt kéri (írásbeli
kérelem benyújtásával), az intézmény speciális ellátást biztosít.

Dátum:

…………………………………………………………..
szülő/törvényes képviselő aláírása

