
óvodai felvétel iránti kérelem
(Az adatszoleáltaüis onkfutes. a k€Ít adatok neÍn hozllatók illetékte|€Í' MomásáÍa)

Kérjü\ o|vrshrtóan kitölteni!
KöszönjüL!

Alulírott. ....kerem gyermekeni

óvodai elhelyezését.

GYER]VIEK NEVE:

Születési helye, ideje:
i  r rAllampolgarsaga:

Lakóhelye: ... .. . .Bejelentés dátuma:.

Tartózkodasi helye: ....Bejelentés dátuma:.

Anyja neve: . leánykori név:

Lakóhelye: ...... .....Bejelentésdátuma:.

Tartózkodási helye: . . ...Bejelentés dátuma:'
Telefon (mobil):

E-mail cím: .

Munkahely (neve es címe):
(Amennyiben munkahely címe alapján kéri gyermeke óvodai elhelyezését)

^

Ap ja  neve :  . . . . . .

Lakóhelye: ... ... ... '.Bejelentés dátuma:
'fartózkodiísi helye: .....Bejelentés diítuma:
felefon (mobil):

E-mail cím:

Munkahely (neve és címe):
(Amerrnyiben munkahely címe alapjan kéri gyernreke óvodai elhelyezését)

A következő rész kitöltése köte|ező, büntetőjogi feletősségem tudatában
nyilatkozom:
A ryermeket egyedülállóként nevelem:

A szülői felügye|eti jogot eryüttesen gakorolják a sziilők: igen nem

Annak ^ szíilőnek vary gondviselőnek az adatai, ahol a gyermeket hivata|rrsan

elhelyezték:

Neve' telefonsziíma: ....

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezrnényben részesül-e: igen neÍn

SzakéÉői véleménnye| rendelkezilii.e a 5rermek: igen nem

Van-e folyamatban szakértőivizsgálat? igen nem

igen nem



'le|cnleg jár.e ryermek bölcsódébe? ig"n nem
iia igen. akkor a bölcsőde neve és székhelye:

.|elenleg van-e a ryermeknek óvodai jogviszonya? igen nem
i.la igen, akkor az óvoda neve és székhelye:

A gyermekem felvételét a .. . . . '. óvodába kérem.
Az óvodaválasztás vagy óvodaváltás rövid indoklása:

!,gyéb megjeryzés:

G-ve rmek védőnőjének neve, elérhetősége:

Az óvodai felvételről szóló értesítés/határozat megküldését
a negfelelő kézbesítési mód aláhúzandó!

e.mailen postai úton személyesen kérem*.

A Í.elvételi kérelemb€n szolgiíltatott adatok kezeléséhez, a felvételi eljárás teljes időtartama
i il ej ére hozzáj rírulok.-l.u<lomásul 

veszem, hogy sikertele'lr felvétel esetén, az adatok további felhasználása nem
lehetséges, és további kezelésiik az ovoda Adatvédelmi Szabrílyzata alapján történik.

Szülő/gondviselő aláírasa

Különé}ő vagy elvált szülók esetében csak ez a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szli|ói
lciiigyeleti jogok glakorlására jogosult.

(A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság óllásfoglalasa alapján: a nevelési,
olaatási intéznzénynek nem feladata, hogl ezt a kérdést mélységében vbsgálja' el kell fogadnia az

enől szótó sziilői tójékoztatást alzal, hogt vita esetén az ellentmondast az erre jogosult
hatósógruk (glómhatóság, bíró sóg) lrell megoldania.

Mellékletek: . ....
['l.: Szakértői vélemény (ha van)


