
Az egy  csillaggal (*) jelölt  adatok önkéntesen szolgáltatott adatok 

Óvoda neve, címe (bélyegző) 

 

 

 

Érkezett:……………...….…….. 

Ügyintéző: …………….……….. 

Ügyiratszám: ………..………… 

Tárgy: Óvodai felvételi kérelem 

      Nevelési év:………/……… 

Az óvodai felvételi kérelem szándéknyilatkozata 

Alulírott………………………………………(név), azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekem 

részére 20…. ……….(hó)………napjától a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Ami - óvodai intézményegységébe (4400 Nyíregyháza, Szarvas 

utca 19.) férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 

1. A gyermek adatai 

- A gyermek neve:…………………………………………………………………………………….. 

- Születési helye és ideje:…………………………………………………………………................... 

- Állampolgársága:………………………… TAJ száma: ……………………………………….. 

- Nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma: ……………………………………………  

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

- Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe: …………………………………………  

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

- Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe: ………………………  

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

- Életvitelszerű tartózkodási helyének címe: ……………………………………………  

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

- Lakcímkártya száma: ……………………………………………………………………………… 

 

Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg: (Kérjük, adja meg az ellátó intézmény 

nevét!) 

Bölcsődébe jár 

Óvodába jár  

Édesanyjával otthon van 

Vigyáznak rá 

Egyéb 



Az egy  csillaggal (*) jelölt  adatok önkéntesen szolgáltatott adatok 

Óvodánkon kívül gyermekének felvételi kérelmét mely intézményekbe nyújtotta még be?  

A kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvoda neve: ……………………………………………….. 

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

Melyik iskolába szeretné majd gyermekét beiratni?.............................................................................. 

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

egészségügyi problémája, ami a gyermek intézményes nevelése során kiemelt figyelmet igényel: 

  Igen                                                                                                                               Nem 

- Milyen jellegű a probléma: 

- Igényel e- rendszeres gyógyszeres kezelést:  

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

(rendelkezik-e a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy az országos 

szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakvéleményével?) 

Igen                                                   Nem                                      Vizsgálata folyamatban van 

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

- Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke rendelkezik-e a korai 

fejlesztő, a nevelési tanácsadó, a logopédiai intézet vagy más pedagógiai szakszolgálatot ellátó 

intézmény által kiállított szakvéleménnyel? 

Igen                                                      Nem                                   Vizsgálata folyamatban van 

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

- Gyermeke rendelkezik-e speciális étrenddel (ételallergia, ételérzékenység,stb. … ………….  

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

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

- A gyermek szobatisztasága: ( A megfelelő rész aláhúzandó!) 

szobatiszta      nem szobatiszta 

2. A szülők adatai 

- Az édesapa neve:…………………………………………………………………………………. 

- Foglalkozása* (Önkéntesen szolgáltatott adat)………………………………………………………… 

 

- Munkahelyének megnevezése és címe*:…………………………………………………………. 

- Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………. 

- Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe: ……………………………………......... 

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

- Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe:……………………………. 

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

- Életvitelszerű tartózkodásának címe:……………………………………………………………... 

- Egyéb elérhetőségei (e-mail cím stb.):………………………......................................................... 

 



Az egy  csillaggal (*) jelölt  adatok önkéntesen szolgáltatott adatok 

- Az édesanya neve: ……………………………………………………………………………….. 

- Az édesanya születéskori neve: …………………………………………………………………. 

- Foglalkozása*(Önkéntesen szolgáltatott adat)…………………………………………………………. 

- Munkahelyének megnevezése és címe*: ………………………………………………………… 

- Telefonszáma:…………………………………………………………………………………….. 

- Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:………………………………………...... 

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

- Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe:……………………………. 

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

- Életvitelszerű tartózkodásának címe:…………………………………………………………….. 

- Egyéb elérhetőségei (e-mail cím stb.):………………………........................................................ 

 

3. A gondviselő adatai:** 

(**Akkor szükséges kitölteni, ha nem az apa vagy az anya a gyermek gondviselője) 

 

- A gondviselő neve: ………………………………………………………………………………. 

- A gondviselő leánykori neve: ……………………………………………………………….......... 

- Foglalkozása*(Önkéntesen szolgáltatott adat)…………………………………………………………. 

- Munkahelyének megnevezése és címe*: ………………………………………………………… 

- Telefonszáma:…………………………………………………………………………………….. 

- Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:………………………………………...... 

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

- Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes) helyének címe:……………………………. 

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

- Életvitelszerű tartózkodásának címe:…………………………………………………………….. 

- Egyéb elérhetőségei (e-mail cím stb.):………………………........................................................ 

 

4. Eltartott gyermekek száma:……  

Testvérek adatai: (Név/ születési dátum)  

Kérjük azt is tüntesse fel, hogy ellátásuk, nevelésük, oktatásuk jelenleg otthon, bölcsődében, óvodában, 

általános iskolában, középiskolában zajlik, az intézmény megnevezésével). 

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

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

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

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

 

 



Az egy  csillaggal (*) jelölt  adatok önkéntesen szolgáltatott adatok 

5. Egyéb információk: (jelezze aláhúzással, illetve írja le) 

- A felvételi kérelem elbírálásának szempontjából fontos egyéb információk (pl. katolikus nevelést 

fontosnak tartja, plébánosi ajánlással érkeztek, keresztény értékrendet szeretnék, ha az óvodában is 

megtapasztalná a gyermek, nagycsaládosak, több gyermeket nevelnek, egyedül állóként 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; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül/nek;….stb.), a felvételi kérelem  

részletes indoklása: ……………………………………………………………………………………… 

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

- Kérem az elektronikus úton történő értesítést arról, hogy a gyermekem óvodai felvételt nyert, 

vagy felvétele elutasításra került. Elektronikus értesítési címem: …………………………………… 

- Szülői kérés óvodába való felvétel esetén a gyermek csoportba való beosztásával kapcsolatban:……… 

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

Adatkezelési nyilatkozat 

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 

Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: Nyíregyháza, 4400 Ungvár sétány 19., a 

továbbiakban „Egyházi jogi személy”) az alábbi adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli az 

óvodánkba jelentkező  gyermekek és szüleik személyes adatait: 

- Az Egyházi jogi személy a nyomtatványon szereplő személyes adatokat a beiratkozáshoz, 

kapcsolatfelvételhez, valamint kapcsolattartás céljából kezeli.  

- Az Egyházi jogi személy a személyes adatokat harmadik személynek nem adja át, kizárólag a 

kötelező adatszolgáltatáshoz használja fel. 

- Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

- Az adatkezelés időtartama a gyermek jelentkezésétől számított 5 év.  

 

 

6. Nyilatkozat 

 

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok és a 

bemutatásra került személyes iratok, papírok a valóságnak megfelelnek és a szülői felügyeleti 

joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam be a jelentkezési lapot. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 20……………  

 

      _____________________________________ 

                                                                                               Szülő/k aláírása 

7. Záradék 

 

A felvételi és előjegyzési naplóba ……… sorszámmal bejegyeztem. 

 

Kelt: Nyíregyháza, 20………………. 

      _____________________________________ 

                                                                                                      aláírás 


