Algyői Szivárvány Óvoda
OM azonosító: 029493
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.
Tel: 62/517-194
E-mail: szivarvanyovi@algyo.hu

Óvodai jelentkezési lap- OJL-2022/2023 nevelési év
Beiratkozási adatok

Alulírott……………………………………………………………………...

kérem

gyermekem

óvodai

elhelyezését.
GYERMEK NEVE:

: ………………………………………………...................................................

Születési helye, ideje:

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

Állampolgársága (Kérjük beírni, ha kettős azt is): …….……………………………………….……….…..
Nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító
okirat megnevezése, száma: ………………………………………..……………………………………..….
A gyermek lakcímkártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe: .……………………………………….…
…………….…...……………………………………… Lakcímkártya száma: ……………………….….....
A gyermek lakcímkártyáján szereplő tartózkodási címe, amennyiben eltér a lakóhelyétől:
………………………………………….…...……………………………………………….………………..
Anyja neve: ……………………………….………… leánykori név: …….……………..…………...…...
Lakóhelye: ………………………………………..……….….…...……………………………………..….
Tartózkodási helye: ……......………………………………………………………..….…...………….…...
Telefon (mobil): ………………………………… E-mail cím: …….…………………………………..…
Munkahely (neve és címe): ………………………………………………………………..…....
(Amennyiben munkahely címe alapján kéri gyermeke óvodai elhelyezését)

Apja neve (születési anyakönyvi kivonat alapján): …………………………………………………………
Lakóhelye: ………………………………………..……….….…...……………………………………..….
Tartózkodási helye: ……......………………………………………………………..….…...………….…...
Telefon (mobil): ………………………………… E-mail cím: …….…………………………………..…
Munkahely (neve és címe): ………………………………………………………………..…....
(Amennyiben munkahely címe alapján kéri gyermeke óvodai elhelyezését)

A következő rész kitöltése kötelező, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdés értelmében az óvodás gyermek
után családi pótlékra jogosultak az előzőekben felsorolt törvényes szülők
igen
nem
További a gyermek után családi pótlékra jogosult személy:
neve: …………………………………………………………………………………
lakóhelye: ……………………………………………………………………………

tartózkodási helye: ………………………………………………..…………………
telefonszáma: ……………………………………………………..…………………
A gyermeket egyedülállóként nevelem:

igen

nem

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők:

igen

nem

Annak a szülőnek, vagy gondviselőnek az adatai, ahol a gyermeket hivatalosan elhelyezték:
Neve, lakóhelye, telefonszáma: ……………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………..…………..……………..……………
A szülő étkezéssel kapcsolatos igénye Kérjük beírni, ha releváns! Diétás étkezési igény típusa:
……………………………………………………………………..…………..……………..……………
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e:
igen
nem
.......... év ........................ hónap …...... napjától, .......... év ........................ hónap …...... napjáig.
Szakértői véleménnyel rendelkezik-e a gyermek:

igen

nem

igen

nem

Ha a válasz igen, akkor rendelkezésre álló szakvéleményt kérjük csatolni.

Van-e folyamatban szakértői vizsgálat?

Jelenleg jár-e gyermek bölcsődébe?
igen
nem
Ha igen, akkor a bölcsőde neve és székhelye: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...............
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 37.§ (5)
értelmében alulírott szülő, gondviselő nyilatkozom, hogy gyermekem: a 2022/2023. nevelési évben első
alkalommal veszi igénybe, az óvodai nevelést, ellátást az intézményben.
igen
nem
Amennyiben másik óvodából iratkozik be a gyermek, akkor az óvoda neve és székhelye:
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………..............
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 82. § (4) alapján alulírott szülő (gondviselő) ezúton aláírásommal tudomásul veszem, hogy a
házirend egy példányát az első szülőértekezlet alkalmával adják át részemre.

Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………….……….


A felvételi kérelemben szolgáltatott adatok kezeléséhez, a felvételi eljárás teljes időtartama idejére
hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy sikertelen felvétel esetén, az adatok további felhasználása nem
lehetséges, és további kezelésük az Óvoda Adatvédelmi Szabályzat 5.3.1. alapján történik.

Alulírott ezúton kérem, hogy gyermekem számára férőhelyet biztosítani szíveskedjék.
A beíratás napja, a jogviszony kezdete: Algyő, 2022. április hó …………… nap
Dátum: …………….., …………..……………
…………………………………..
Szülő/gondviselő aláírása
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok
gyakorlására jogosult. (A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján: a nevelési, oktatási
intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy
vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

