
 

ADATLAP ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ 

(A SZÜLŐ TÖLTI KI!) 

A gyermek neve: ____________________________________________________________________ 

Születési helye, ideje: ________________________________________________________________ 

Állampolgársága:____________________________________________________________ 

Lakcíme: __________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye: __________________________________________________________________ 

Lakástelefon: _______________________________________________________________________ 

A gyermek TAJ száma: _______________________________________________________________ 

APA (gondviselő) 

Neve: _____________________________________________________________________________ 

Foglalkozása: __________________________________________________ (önként szolgáltatott adat) 

Munkahelye: __________________________________________________ (önként szolgáltatott adat) 

Tel.: ______________________________________________________________________________ 

E-mail címe: _______________________________________________________________________ 

ANYA 

Az anya névhasználata: _______________________________________________________________ 

Leánykori neve: _____________________________________________________________________ 

Foglalkozása: __________________________________________________ (önként szolgáltatott adat) 

Munkahelye: __________________________________________________ (önként szolgáltatott adat) 

Tel.: ______________________________________________________________________________ 

E-mail címe: _______________________________________________________________________ 

A gyermeket nevelő szülő családi állapota: 

Házasságban él élettársi kapcsolatban él elvált egyedülálló 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 

A gyermek egészségi állapota Allergiás-e, ha igen, mire? ___________________________  

Testi fejlettsége? gyenge átlagos jól fejlett egyéb: ______________  

Beszédfejlettsége: mondatokban beszél szavakat mond nem beszél egyéb: _________  

Szobatiszta? igen nem. Ágytiszta? igen nem. 

Az egy háztartásban eltartott gyermek száma összesen: ___________________  

Igényelnek-e az étkezéshez anyagi hozzájárulást? igen nem 

Indoklás (pl. nagycsaládos, gyermekvédelmi kedvezményben részesül stb.): ________________  

 

Szakértői véleménnyel rendelkezik-e a gyermek:  igen nem 



 

Van-e folyamatban szakértői vizsgálat:   igen nem 

 

Jár/t-e a gyermek bölcsődébe? 

 önkormányzati bölcsődébe jár/t családi napközibe jár/t egyéb magánintézménybe jár/t 

Jár-e a gyermek jelenleg óvodába, ha igen, hova? ______________________________________  

Melyik óvodába jelentkezett még? ___________________________________________________  

Az anya dolgozik már? igen nem 

Amennyiben az anya még nem dolgozik, mikor kíván munkába állni? _____________________  

Munkanélküli főállású anya gyes, gyed, meddig: _____________  

Igényli-e, hogy gyermeke nemzetiségi nevelésben részesüljön? (a jogszabály által előírt 

nyilatkozatot a beiratkozás során kell kitölteni) 

 szlovák nemzetiségi nevelést kérek                            nem kérek 

Nyilatkozat a házirend megismeréséről és tudomásul vételéről: 

Alulírott szülő nyilatkozom, hogy az óvoda házirendjét a /az óvoda honlapjáról , vagy az óvodában 

nyomtatott formában megismerem / valamint a házirendben foglaltakat tudomásul veszem. 

Nyilatkozat óvodai beiratkozással kapcsolatos értesítésről 

Alulírott szülő jelen nyilatkozatommal hozzájárulok/nem járulok hozzá (a megfelelő rész aláhúzandó) 

ahhoz, hogy a Nagytarcsai Csillagszem  Óvoda a gyermekem felvételéről vagy elutasításáról szóló 

határozatot elektronikus úton megküldje számomra.  

E-mail címem: _______________________________________ (kizárólag a szülő e-mail címére 

küldjük ki a határozatot, olvasható, nyomtatott betűkkel írva) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek, (a megfelelő rész aláhúzandó): 

- a jelentkezési lapot a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam be 

- a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom  

 

A személyes adatok kezelése az Óvoda adatvédelmi szabályzata alapján történik, amely a 

Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és az EU 2016/679. sz. rendelete alapján került 

kidolgozásra. 

 

Dátum: _____________________________  

  _________________________________  

 a Szülő aláírása 

 

 


