Verzió: 2.

ADATLAP ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ
(A SZÜLŐ TÖLTI KI)
Adatvédelmi tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az adatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §
(1)-(4a) bekezdése alapján tartjuk nyilván, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 1. melléklete alapján szabályozott ideig
tároljuk.
A gyermek neve: ___________________________________________________________________________
Születési helye, ideje: ________________________________________________________________________
Állampolgársága:____________________________________________________________
TAJ-száma: ________________________________________________________________________________
Vallása: ___________________________________________________________________________________
A keresztelés ideje, helye: _____________________________________________________________________
Lakcíme: __________________________________________________________________________________
Tartózkodási helye: __________________________________________________________________________
Lakástelefon: _______________________________________________________________________________
APA (törvényes képviselő)
Neve: _____________________________________________________________________________________
Munkahelye: _______________________________________________________________________________
(amennyiben munkahelye alapján kéri az óvodai elhelyezést)
Tel., e-mail cím: ____________________________________________________________________________
ANYA (törvényes képviselő)
Az anya neve: ______________________________________________________________________________
Leánykori neve:_____________________________________________________________________________
Munkahelye: _______________________________________________________________________________
(amennyiben munkahelye alapján kéri az óvodai elhelyezést)
Tel., e-mail cím: ____________________________________________________________________________
Felmerült-e a gyermek sajátos nevelési igénye? _________________________________________________
A pedagógiai szakszolgálat által kiadott sajátos nevelési igényre vagy beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehézségre vonatkozó szakértői véleménnyel rendelkezik-e a gyermek:
igen
nem
(Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, kérjük az erről szóló szakértői bizottsági véleményt csatolni.)
Jár/t-e a gyermek bölcsődébe?

igen

nem

Ha igen, akkor a bölcsőde neve és székhelyének címe: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A gyermek kötelező felvételét biztosító (körzetes) óvodájának neve és székhelyének címe: ______________
_________________________________________________________________________________________
Jár-e a gyermek jelenleg óvodába?

igen

nem

Ha igen, akkor az óvoda neve és székhelyének címe? ___________________________________________
Igényelnek-e az étkezéshez anyagi hozzájárulást?

igen

nem

Indok: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek; három vagy több gyermeket nevelnek; tartósan
beteg vagy fogyatékos a gyermek; a családban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; a gyermeket
nevelésbe vették; jövedelem alapján (a megfelelő rész aláhúzandó).
A szülők felvétellel kapcsolatos indoklása, kérései: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Szándéknyilatkozat
Alulírott szülők vállaljuk/nem vállaljuk (a megfelelő rész aláhúzandó), hogy a Szent Anna Katolikus Óvoda
szellemiségét és értékrendjét tiszteletben tartjuk, és gyermekünkkel betartatjuk (imádságok, köszönési forma,
intézményi mise stb.)
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Nyilatkozat a Házirend megismeréséről és tudomásulvételéről
Alulírott szülők nyilatkozunk, hogy az óvoda Házirendjét:
•
•

lehetőségem van megtekinteni az óvoda honlapján
a beiratkozás során megkaptam (a megfelelő rész aláhúzandó).

Nyilatkozat óvodai beiratkozással kapcsolatos értesítésről
Alulírott szülők jelen nyilatkozatunkkal hozzájárulunk/nem járulunk hozzá (a megfelelő rész aláhúzandó) ahhoz,
hogy a Szent Anna Katolikus Óvoda a gyermekünk felvételéről szóló értesítést vagy elutasításáról szóló
határozatot elektronikus úton megküldje számunkra. (Olvasható módon kérjük kitölteni! Kizárólag a szülő e-mail
címére küldjük ki a határozatot.)
E-mail címem: _________________________________________________
Nyilatkozat az óvodába történő beíratás közös szülői szándékáról
Alulírott szülők nyilatkozunk, hogy gyermekünket a Szent Anna Katolikus Óvodába kívánjuk beíratni.
(Amennyiben a felügyeleti jogot kizárólagosan az egyik szülő gyakorolja, az erről szóló hivatalos irat másolatát
kérjük mellékelni!)
Szülői nyilatkozat az óvodai nevelés igénybevételéről
Alulírott szülők a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 37. §
(5) bekezdése1 értelmében nyilatkozunk, hogy gyermekünk első alkalommal/nem első alkalommal (a megfelelő
rész aláhúzandó) veszi igénybe az óvodai nevelést.
Dátum:_________________________________
_________________________________________
a (felügyeleti jogot gyakorló) szülő aláírása

__________________________________________
a (felügyeleti jogot gyakorló) szülő aláírása

ZÁRADÉK
(AZ ÓVODA TÖLTI KI.)

Az adatokat a felvételi előjegyzési naplóba _______________ sorszámon bejegyeztem.
Kelt: __________________________________
_______________________________________
óvodavezető

1

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 37. § (5) bekezdése szerint az
egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmény
beiratkozáskor köteles beszerezni a szülő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a gyermek első alkalommal veszi igénybe az óvodai
nevelést.
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