Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
ÓVODAI FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM
2022/2023.
Alulírott ……………………………………… (név), kérem, hogy gyermekem számára
2022. .………………… (hó) ………… napjától ……………………………… Óvodában
férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

1. A gyermek adatai
A gyermek neve: ……………………………………………………………………………….
Születési helye (kerület is) és ideje: ………………………………………………………...
Állampolgársága: ………..…………………………………………………………………….
Nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: ……….………………………………..
.......................................................................................................................................................
A gyermek lakcímkártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe: ………..……………….
.......................................................................................................................................................
A gyermek lakcímkártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe: .................
.......................................................................................................................................................
Életvitelszerű tartózkodási helyének címe (a fent megnevezett állandó lakcím, vagy a
tartózkodási (ideiglenes) hely közül választandó): …………………………………………..
TAJ kártya száma:………………………………….………………………………………….
A területileg illetékes védőnő neve, elérhetősége: ……………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………..
2. A szülők adatai
Az édesapa neve: ………………………………………………………………………………
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….
Mobil telefonszáma: …………………………………………………………………………...
E-mail címe: ……………………………………………………………………………………
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Az édesanya neve: …………………………………………………………………………….
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………...
Mobil telefonszáma: …………………………………………………………………………...
E-mail címe: ……………………………………………………………………………………
3. A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők:

igen

4. A gyermeket egyedülállóként nevelem:

nem

igen

nem

Szülő neve: ……………………………………………………………………………
5. Annak a gyámnak, vagy törvényes képviselőnek az adatai, ahol a gyermeket
hivatalosan elhelyezték:
Neve: ………………………………………………………………………………….
6. Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke rendelkezik-e a korai
fejlesztő által kiállított szakvéleménnyel?
Igen

Nem

Vizsgálata folyamatban van

7. Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke sajátos nevelési igényű-e?
Igen

Nem

Vizsgálata folyamatban van

7/a Igen válasz esetén kérjük, aláhúzással jelölje:
- Gyermekem a többi gyermekkel együtt nevelésben vehet részt.
- Gyermekem a külön nevelésben vehet részt.
7/b Igen válasz esetén kérjük, adja meg gyermeke diagnózisának BNO kódját: ………...
8. Eltartott gyermekek száma: ..………………………………………………………………
Életkoruk: ……………………………………………………………………………………...
Ellátásuk, nevelésük, oktatásuk jelenleg otthon, bölcsődében, óvodában, általános
iskolában, középiskolában zajlik. (megfelelő válasz aláhúzandó)
9. A felvételét kérő gyermek nevelése jelenleg otthon, bölcsődében, óvodában zajlik.
(megfelelő válasz aláhúzandó)
9/a A bölcsőde vagy az óvoda neve, címe: ……………………………………………………
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10. A felvételi kérelem elbírálásának szempontjából fontos egyéb információk (pl.
egyedülállóként neveli a gyermeket; időskorúként neveli(k) a gyermeket; a családban munka
nélkül van bármelyik szülő; a nagyobb gyermek(ek) a szomszédos iskolába jár(nak); a
családban sérült vagy tartósan beteg gyermeket is nevelnek; rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül(nek), az óvodai ellátást a szülő XI. kerületi munkahelye miatt kérik,
stb.), a felvételi kérelem részletes indoklása:

11. Tudomásul veszem, hogy gyermekem óvodai felvétele esetén a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumokat gyermekem első óvodai nevelésének napján köteles vagyok az
óvoda vezetőjének bemutatni. Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kérdésekről (pl. a
fizetés módja, ingyenes gyermekétkezés igénybevétele stb.) a 2022/2023. nevelési évet
megelőző Tájékoztató szülői értekezleten vagy írásos tájékoztató levél formájában ad
információkat az óvoda.

12. Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok
a valóságnak megfelelnek.
Budapest, 2022. …………………………….

………………………………………
szülő/gondviselő

……………………………………
szülő/gondviselő
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Adatvédelmi nyilatkozat
A szülő(k)/gondviselő(k) a jelen óvodai felvételi kérelem aláírásával kijelenti(k), hogy a
felvétel iránti kérelem aláírása – a kötelező adatszolgáltatás kivételével – hozzájárulást jelent
ahhoz,. hogy a ………………………………………………… Óvoda a gyermek és szüleinek
adatait a felvételi eljárás törvényes lefolytatása érdekében kezelje.
Budapest, 2022. …………………………….

………………………………………
szülő/gondviselő

……………………………………
szülő/gondviselő

Tájékoztatjuk, hogy a jelen dokumentumban rögzített személyes adatait az Európai Unió
Általános Adatvédelmi Rendelete (679/2016. sz. rendelet, más néven: GDPR) 6. cikk (1)
bekezdésének c) pontja alapján, az óvodára, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése érdekében kezeljük.
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