2019. május
ADATLAP ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ
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:_____________________________________________________________
Lakcíme: ___________________________________________________________________
Tartózkodási helye: ___________________________________________________________
APA (gondviselő)
Neve: ______________________________________________________________________
Lakcíme: ___________________________________________________________________
Lakástelefon: ________________________________________________________________
Tel.: _______________________________________________________________________
E-mail címe: ________________________________________________________________
ANYA
Az anya névhasználata: ________________________________________________________
Leánykori neve: ______________________________________________________________
Lakcíme: ___________________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________________
E-mail címe: ________________________________________________________________
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
Részt vett-e a gyermek korai fejlesztő foglalkozáson? ________________________________
Ha igen, milyen típusú foglalkozásra járt? _________________________________________
Sajátos nevelési igényű a gyermek?

igen,

nem.

Szobatiszta?

Ágytiszta?

igen, nem.

igen,

nem.

Jár/t-e a gyermek bölcsődébe?

igen, nem

Ha járt, milyen típusú bölcsőde volt?
önkormányzati bölcsőde, családi napközi, egyéb magánintézmény
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Jár-e a gyermek jelenleg óvodába?

igen

nem

Ha igen, hova? _______________________________________________________________
Melyik óvodába jelentkezett még? _______________________________________________
A szülőknek a felvétellel kapcsolatos indoklása: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nyilatkozat a házirend megismeréséről:
Alulírott szülő nyilatkozom, hogy az óvoda házirendjét a beiratkozás során megkapom / az
óvoda honlapjáról letöltöm (a megfelelő rész aláhúzandó), a házirendben foglaltakat
tudomásul veszem.

Nyilatkozat óvodai beiratkozással kapcsolatos értesítésről
Alulírott szülő jelen nyilatkozatommal hozzájárulok / nem járulok hozzá (a megfelelő rész
aláhúzandó) ahhoz, az Óvoda a gyermekem felvételével kapcsolatos döntés elkészültéről
szóló értesítést elektronikus úton megküldje számomra.
E-mail címem: ___________________________________ (kizárólag a szülő e-mail címe)

Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
A szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot jelen adatlaphoz csatoltam
(Amennyiben a felügyeleti jogot kizárólagosan az egyik szülő gyakorolja, az erről szóló
hivatalos irat másolatát kérjük mellékelni!)

Hozzájárulás okiratok másolásához
Alulírott szülők hozzájárulunk ahhoz, hogy a Cinkotai Huncutka Óvoda gyermekünk
személyes okiratai közül a 2011. évi CXC. törvény 41. § (1)-(4a) bekezdése által előírt és a
beiratkozáshoz szükséges okiratokat: gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy
személyigazolványát, lakcím és társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó kártyáját
másolja, és a másolatot a felvételi előjegyzési naplóhoz csatolja.

Dátum: _____________________________
________________________________
a felügyeleti jogot gyakorló szülő/ szülők aláírása
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