
2.  melléklet 

 

Jelentkezés sorszáma: ……………… 

 

Óvodai felvétel iránti kérelem 

 

(Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűvel kitölteni a gyermek személyi igazolványa és 

lakcímkártyája alapján!) 

 

Kérem gyermekem felvételét a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvodába. 

 

GYERMEK ADATAI: 

Neve: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Születési helye és ideje: 

……………………ország…………………………………város………….év………….hó……….nap 

TAJ száma: …………………………………………… 

Állampolgársága: …………………………………… 

Állandó lakcíme:…………………………………………………………………………………….. 

Ideiglenes lakcíme:…………………………………………………………………………………… 

 

ÉDESANYJA ADATAI: 

Neve: ………………………………………………………………………………………………… 

Leánykori neve:…………………………………….………………………………………………… 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………………… 

Ideiglenes lakcíme:…………………………………………………………………………………… 

Telefon (mobil):……………………………………………….. 

e-mail cím:……………………………………………………. 

 

 

ÉDESAPJA ADATAI:  

Neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………………… 

Ideiglenes lakcíme:……………………………………………………………………………………. 

Telefon (mobil):………………………………………………. 

e-mail cím:…………………………………………………… 

 

A gyermek családi körülményeire vonatkozó adatok:  

A gyermeket egyedülállóként nevelem     igen  nem 

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők  igen  nem 

A szülői felügyeleti jogot bírósági döntés alapján közösen 

gyakorolják a szülők:       igen  nem 

(A bírósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges.) 

A szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő megnevezése:  

 ………………………………………………… 

(A bírósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges.) 

A gyermeket nevelőszülőként nevelem:     igen  nem 

(A gyermek elhelyezéséről szóló hatósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges.) 

 

A gyermek óvodai ellátására vonatkozó kérdések: 

A gyermek sajátos nevelési igényű:      igen  nem 

(Ha igen, akkor a Szakértői véleményt mellékelni kell!) 

A gyermek BTM nevelési igényű:      igen  nem 

(Ha igen, akkor a Szakértői véleményt mellékelni kell!) 



 

 

A gyermek óvodai felvételével kapcsolatos információk: 

A felvételi kérelem előtt a gyermeket ellátó intézmény (bölcsőde, családi napközi, óvoda) 

megnevezése: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Amennyiben már rendelkezik jogviszonnyal, az oktatási azonosító száma: 

………………………………………………. 

A gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség teljesítése miatt kérem:      igen nem 

A gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség el nem érése előtt kérem:   igen nem 

A gyermek felvételét az alábbi időponttól kérem: ……………….év …………………………….hónap 

………………..nap 

A felvétellel kapcsolatos határozatot elektronikus formában kérem:   igen nem 

A kérelemhez: ………………….  db mellékletet csatolok. 

 

Nyilatkozom, hogy az Óvodai felvételi kérelem mellé az Óvoda a saját, valamint gyermekem személyes 

adataira vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót rendelkezésemre bocsátotta, és az abban foglaltakat 

átolvasás és értelmezést követően elfogadom.  

Jelen felvételi kérelem aláírásával, a gyermekem óvodai ellátása során kapcsolattartás céljából 

hozzájárulok ahhoz, hogy az Óvoda a telefonszámomat, valamint e-mail címemet kezelje.  

 

Megjegyzés: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fentebb közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Polgárdi, 2022.   ………………….   …… 

 

 

 

     szülő/gondviselő   (anya)                     szülő/gondviselő   (apa) 

 

 

 

Záradék: 

A felvételi és előjegyzési naplóba: ………….. sorszámmal bejegyeztem. 

Polgárdi, 2022. év  ……………………. hó  ………. nap 

       

       

 …………………………………… 

                     aláírás 

 
 


