
 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

ÓVODAI FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM 

 

 

Alulírott……………………………………………………………………... kérem gyermekem óvodai 

felvételét.  

 

GYERMEK NEVE:  ……………………………………………….......................................................  

Születési,helye,ideje: ……………………………………………………….…....................................... 

Állampolgársága:  ...………………………………………………………….……………………... 

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

Tartózkodási helye: ……......…………………………….. Bejelentés dátuma:….……….……………..  

TAJ száma: ………………………………….. 

 

Anyja neve: …………………………….……..… leánykori név: …….……………...…..……….…... 

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

Tartózkodási helye: ……......…………………………….. Bejelentés dátuma:….……….…………….. 

Telefon (mobil): ………………………………………………………………………..……….  

E-mail cím: ………………………………………………………………………………...……  

 

Apja neve: ………………………………………….…  

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

Tartózkodási helye: ……......…………………………….. Bejelentés dátuma:….……….…………….. 

Telefon (mobil): ………………………………………………………………………...……….  

E-mail cím: ……………………………………………………………………………..…..……  

 

A következő rész kitöltése kötelező (a megfelelő válasz aláhúzandó): 

 

• A gyermeket egyedülálló szülőként nevelem    igen  nem  

• A gyermeket házasságban élő szülőkként neveljük    igen  nem  

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e   igen   nem  

• A gyermeket gyámhatóság által kirendelt nevelőszülő neveli igen  nem  

• A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők  igen   nem  

 

A szülő, vagy gondviselő, akinél a gyermeket hivatalosan elhelyezték:  

 

Neve, telefonszáma: …………………………………………………………………..…..……  



A gyermek mentális, egészségi állapotáról szóló szülői nyilatkozat (a megfelelő rész aláhúzandó, 

kitöltendő)  
• Gyermekem egészséges, korának megfelelően fejlett.  

• Gyermekem sajátos nevelési igényű.  

 

Sajátos nevelési igény jellege, BNO kódja szakértői vélemény alapján:  

……………………………………………………………………………….……………………….……  

 

• Részt vett-e a gyermek fejlesztő foglalkozáson?  igen   nem  

 

• Van-e folyamatban szakértői vizsgálat?   igen   nem  

 

• Jelenleg jár-e a gyermek bölcsődébe?   igen   nem  

 

Ha igen, a bölcsőde neve és székhelye: ……………………………………………..……..……………  

…………………………………………………………………………………………………….…......  

 

Jelenleg van-e a gyermeknek óvodai jogviszonya?  igen   nem  

 

Ha igen, az óvoda neve és székhelye : ……………...………………………………..……….…………  

……………………………………………………………………………………………………….......  

 

Gyermek védőnőjének neve, elérhetősége: ………………………………………………...………..….  

………………………………………………………………………………………………..…………. 

Egyéb kérések, észrevételek: 

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

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

□  Gyermekem nem óvodaköteles (2018. augusztus 31. után született), ezért tudomásul veszem, hogy 

felvétele az óvodaköteles gyerekek felvétele utáni férőhelyek függvénye.  

 

Alulírott szülő/törvényes képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Sülysápi Csicsergő Óvoda személyes okirataim közül a törvény által előírt 

és a beiratkozáshoz szükséges okiratokat másolja, és a másolatot a felvételi előjegyzési naplóhoz csatolja.  

 

 

Dátum: …………………………………………  

 

 

………………………………………………….  …………………………………………..  

szülő aláírása       szülő aláírása  
 

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a 

szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. 


