
 
Óvodai jelentkezési lap  
2020/2021. nevelési év 

Alulírott ________________________________________________ (szülő neve) kérem, hogy  

gyermekem számára 2020. szeptember 1.napjától  ___________________________Óvodában  

felvételt biztosítani szíveskedjenek.  

1. A gyermek adatai (kitöltendő a szem. igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya alapján)  

A gyermek neve: ______________________________________________________________ 

Születési helye és ideje: _________________________________________________________  

Állampolgársága: ______________________________________________________________ 

Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcíme és a 
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: 

_____________________________________________________________________________ 

Állandó lakóhelyének címe: 

_____________________________________________________________________________ 

A lakcím létesítésének időpontja: __________________________________________________ 

Tartózkodási (ideiglenes) helyének címe: 

_____________________________________________________________________________ 

A tartózkodási (ideiglenes) hely létesítésének időpontja: ________________________________ 

Lakcímkártya száma:____________________________________________________________ 

TAJ kártya száma: ______________________________________________________________ 
 
Amennyiben gyermeke helyhiány miatt nem nyer felvételt óvodánkba, melyik óvodába 

szeretné beíratni______________________________________________________________ 

Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke most 



 Bölcsődébe jár (intézmény neve: ____________________________________________) 

 Óvodába jár (intézmény neve: ______________________________________________) 

 Édesanyjával otthon van 

 Vigyáznak rá  

 Egyéb __________________________________________________________________  

 

Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje,  van-e gyermekének olyan egészségügyi 
problémája, ami a gyermek intézményes nevelése során kiemelt figyelmet igényel:  

Igen / Nem  

 
Az egészségügyi probléma megnevezése: ____________________________________________  
(Igen válasz esetén kérjük az egészségügyi probléma konkrét megnevezését Pl. ételallergia, 
allergia, cukorbetegség, lázgörcs, asztma stb.)  

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

Igen / Nem / Vizsgálata folyamatban van 

(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a rendelkezésre álló szakértői 
vélemény másolatát.)  

 

Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke rendelkezik-e a korai 
fejlesztő által kiállított szakvéleménnyel?  

Igen / Nem / Vizsgálata folyamatban van 

(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a rendelkezésre álló szakvélemény 
másolatát.)  

 
Részesül-e rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?  

Igen / Nem 

(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni az erről szóló igazolás másolatát.)  

2. A szülők adatai (kitöltendő a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya alapján)  

Az édesapa neve: _______________________________________________________________ 



Foglalkozása (önkéntesen megadható adat) ___________________________________________ 

Állandó lakóhelyének címe: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tartózkodási (ideiglenes) helyének címe: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Telefonszáma: _________________________________________________________________ 

Email címe: ___________________________________________________________________ 

 
Az édesanya neve: _____________________________________________________________ 

Az édesanya leánykori neve: _____________________________________________________ 

Foglalkozása (önkéntesen megadható adat) _________________________________________ 

Állandó lakóhelyének címe: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Tartózkodási (ideiglenes) helyének címe: __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Telefonszáma: ________________________________________________________________ 

Email címe: __________________________________________________________________ 

3. A gondviselő esetén kitöltendő (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya alapján)  

Az gondviselő neve: 
____________________________________________________________________________ 

Foglalkozása (önkéntesen megadható adat) _________________________________________ 

Állandó lakóhelyének címe: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Tartózkodási (ideiglenes) helyének címe: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Telefonszáma: ________________________________________________________________ 

Email címe: __________________________________________________________________ 

4. Eltartott gyermekek száma: ___________________________________________________ 

Életkoruk: ____________________________________________________________________ 

5. Egyéb fontos 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 stb.)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
6. Nyilatkozat  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek.  

7. Hozzájáruló nyilatkozat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat 
megismeréséhez,  kezeléséhez és tárolásához. A jelentkezési lap elválaszthatatlan része, 
hiányában a jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézés nem lehetséges.  

8. AZ ÓVODAI BEÍRATKOZÁSI LAP, CSAK EGY ÓVODÁBA ADHATÓ BE! 

Mosonmagyaróvár, 2020. ____________________  

 

 ____________________________             _____________________________ 

 

                 szülő/k aláírása 

 



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT és TÁJÉKOZTATÓ 
személyes adatok megismeréséhez, kezeléséhez és tárolásához 

(óvodai beiratkozás) 

 

Alulírott ..............................................................az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulok 
ahhoz, hogy a 2020/21 óvodai nevelési évre történő beiratkozás eljárásban 
……………………….…Óvoda vezetője és az eljárásban résztvevő helyettese természetes 
személyazonosító adataimat, lakcím adataimat megismerje és a beiratkozással összefüggő 
feladatok során kezelje. 

 
Az adatkezelés célja és feltételei: 2020/21 óvodai nevelési évre történő beiratkozás előkészítő 

és szervezési feladatok  
Az adatok megismerhetősége: az adatok megadása önkéntes, az óvodai beiratkozás szervezése 

szempontjából szükségszerű.  
Az adatkezelők személye: az eljárásban a megadott adatokat ……………………………Óvoda  

vezetője és helyettese ismeri meg.  
Az adatkezelés időtartama: az adatai a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kerülnek 

megsemmisítésre.  
 

Mosonmagyaróvár, 2020……… 
 
 
 
 

...................................................... 
aláírás 

 

 

I. Tanú: ...............................................  II. Tanú: ................................................. 
neve: .................................................  neve: ........................................................ 
címe: .................................................  címe: ........................................................ 

    szem.ig.száma: .................................  szem.ig.száma: ........................ 


