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Kitöltése kizárólag a gyermek Születési anyakönyvi kivonatával megegyező adatokkal

A felvételi kérelemben szolgáltatott adatok kezeléséhez, a felvételi eljárás teljes időtartama idejére
hozzájárulok. Az adatlapon szereplő adatok gyűjtésének, kezelésének célja: az adatlapon, a név rovatban
szereplő gyermek köznevelési ellátásának keretében az óvoda, mint adatkezelő számára előírt hatósági
nyilvántartások vezetése (KIR), a hatóságok felé előírt adatkezelői kötelezettségből adódó feladatok
teljesítése. Az adatkezelés az adatlapon szereplő adatok tekintetében nem terjedhet ki közvetlen vagy
közvetett üzleti kereskedelmi célból történő feldolgozásra. Nem kereskedelmi vagy üzleti célú felhasználás a
gyermekétkezéssel kapcsolatos felhasználás. Adatközlő jelen adatlap aláírásával kifejezetten hozzájárul az
adatlapon szereplő adatok köznevelési célú, étkezési ellátással összefüggő felhasználásához. Tudomásul
veszem, hogy sikertelen felvétel esetén, az adatok további felhasználása nem lehetséges, és további
kezelésük az Óvoda Adatvédelmi Szabályzat alapján történik.

Gyermek TAJ száma:

Neve1:

Gyermek születési helye1:

Születési ideje1:

Gyermek állandó lakcíme:

Gyermek tartózkodási helye:

Gyermek lakcím kártyájának száma:
Gyermek állampolgársága:
Nem magyar állampolgárság esetén tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:
(másolat szükséges)

Édesanya leánykori neve1:

Édesanya személyi igazolványba beírt neve:

*Édesanya foglalkozása:

*Édesanya munkahelye:

Édesanya állandó lakcíme:

Édesanya tartózkodási helye:

*Édesanya telefonszáma:
*A gyermeket a szülők közösen nevelik:

Igen – Nem /megfelelő rész aláhúzandó

*Nem válasz esetén a felügyeleti joggal rendelkező személy:
*Mindkét szülő;

Csak édesanya;
Csak édesapa;
Más:………….…………..
megfelelő rész aláhúzandó
*Felügyeleti jogot igazoló bírósági okirat: van — nincs. Kiállítója és száma:
Figyelem! A külön élő, de felügyeleti jogot közösen gyakorló szülők esetén az adatlapot kitöltő szülő aláírása
egyben nyilatkozat, mely igazolja, hogy a Felvételi kérelmet a másik szülő egyetértésével adja le.
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Édesapa neve1:

*Együtt élő társ neve:

*Édesapa foglalkozása

*Édesapa munkahelye:

*Édesapa állandó lakcíme:

*Édesapa tartózkodási helye:

*Édesapa, telefonszáma:

vagy Együtt élő társ telefonszáma:

*Testvér/testvérek neve, születési ideje (Egy háztartásban élő kiskorú, vagy nappali felsőoktatásban tanuló gyermekek 23 éves korig):

*Anya GYES-en, GYED-en van-e?
igen — nem

*Tervezett időtartama:

*Jelenleg jár-e a gyermek más intézménybe?
igen — nem

*Bölcsőde neve:
*Óvoda neve:

*Korai fejlesztésen részt vett-e?

*Sajátos nevelési igényű-e a gyermek? igen - nem

igen — nem

Szakvélemény kiállítója és száma:
bölcsődéből jön – bölcs. neve:
*Kérem, hogy elektronikus úton értesítsenek gyermekem felvételével kapcsolatban az alábbi e-mail címen:
*Felvétel elutasítása esetén az alábbi óvodákat tudom elfogadni:
1.
2.
*Gyermekem óvodai elhelyezését kérem: ….........................órától – ………..............óráig
A kitöltő szülő olvasható neve:
Aláírása: ............................................

