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1. számú melléklet 

 
Óvodai felvétel iránti kérelem 

 

Alulírott………………………………………………………………………(név) kérem, hogy gyermekem óvodai 

elhelyezését a Ferencvárosi ………………………………………Óvodába  biztosítani szíveskedjen. 

A gyermek neve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Lakóhelye (lakcímkártya alapján):  

Tartózkodási helye (lakcímkártya alapján):  

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:  

(fent megnevezett lakóhely, vagy 

tartózkodási hely közül választandó) 

 

Külföldi állampolgár esetén, az ország területén való tartózkodás 

jogcíme, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat száma:  

 

TAJ kártya száma:  

Egészségi állapota: 

Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy van-e 

gyermekének olyan egészségügyi problémája, ami a gyermek 

intézményes nevelése során kiemelt figyelmet igényel. 

IGEN                            NEM 

Igen válasz esetén kérjük, az egészségügyi probléma 

konkrét megnevezését (pl. allergia, lázgörcsre való 

hajlam…). 

 

A gyermekkel foglalkozó védőnő neve:  

 

Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg: 

 

Bölcsődébe jár 

Óvodába jár  

Édesanyjával otthon van 

Vigyáznak rá 

Egyéb: 

Szülők adatai: 

APA  

Neve:  

Állampolgársága:  

Lakóhelye (lakcímkártya alapján):  

Tartózkodási helye (lakcímkártya alapján):  

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:  

(fent megnevezett lakóhely, vagy 

tartózkodási hely közül választandó) 

 

Elérhetősége:  

Munkahelye: (kitöltése abban az esetben kötelező, amennyiben a 

munkahely a kerületben található) 

 

ANYA  

Neve:  

Leánykori neve:  

Állampolgársága:  

Lakóhelye (lakcímkártya alapján):  

Tartózkodási helye (lakcímkártya alapján):  
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Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:  (fent megnevezett 

lakóhely, vagy 

tartózkodási hely közül választandó) 

 

Elérhetősége:  

Munkahelye: (kitöltése abban az esetben kötelező, amennyiben a 

munkahely a kerületben található 

 

 

Egyéb adatok: 

A szülői felügyeleti jogot a szülők együttesen gyakorolják. IGEN                     NEM 

Annak a szülőnek vagy gondviselőnek a neve, akinél a gyermeket 

hivatalosan elhelyezték: 

 

Eltartott kiskorú gyermekek, és életkoruk: - 

- 

- 

Gyermekemet egyedülállóként nevelem                        IGEN                    NEM 

A gyermek részesül-e rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben? 

                       IGEN                    NEM 

A gyermek rendelkezik-e szakértői véleménnyel?                        IGEN                    NEM 

Melyik intézménybe jelentkezik még?  

 

 

 

Melyik intézménybe szeretné a gyermek felvételét? (Kérem, 

indokolja) 

 

 

 

 

 

Értesítési e-mail cím (kitöltése nem kötelező).  

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

 

Adatvédelmi nyilatkozat (1) 
 

A szülő/gondviselő a jelen óvodai felvételi kérelem aláírásával kijelenti, 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.  

A felvételi döntés megküldését e-mailben kérem:   igen   nem 

Amennyiben igen, az alábbi email címre kérem megküldeni:… ………………………………………. 

Budapest, ……………………………. 

 

… …………………………  

Szülő/gondviselő neve s.k. 

………………………………………  

Szülő/gondviselő neve sk 

(1) A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről 

szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.). A gyermeknek és szülőjének az Óvoda által – a felvételi eljárás során – 

kötelezően kezelt és nyilvántartott személyes és különleges adatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 41. § (4) 

bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 89. §-a tartalmazza. A felvételi eljárás során kezelt személyes adatok tekintetében az Adatkezelési tájékoztató elérhető az 

intézmény honlapján, valamint az intézmény telephelyén. 

 

 
 


