
 

 

 

Óvodai felvétel iránti kérelem 

Tisztelt Óvodavezető! 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekemet az óvodába felvenni szíveskedjen. 

A gyermek adatai 

 Név:…………………………………………………………………………………....... 

 Születési hely, idő:……………………………………………………………………… 

 Állampolgársága (nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme):………............ 

 Lakcím:.............................................................................................................................. 

 Tartózkodási hely:………………………………………………………............………. 

 Lakcímkártya száma:……………………………………………………………………. 

 TAJ szám:……………………………………………………………………………….. 

 Adószám/adóazonosító jel:……………………………...……………………………… 

 Személyi igazolvány száma (ha van): ………………………………………………...... 

Mikortól kéri a felvételt? A következő nevelési évtől:                 Más időpont:………………... 

A gyermek jelenleg bölcsődébe jár:                más óvodába jár:                 sehová nem jár: 

Van-e figyelembe veendő betegsége (ételallergia vagy egyéb)?    Ha igen, mi az? ……………    

Az igényelt óvodai ellátás hossza:     csak délelőttre kérem:                 egész napra kérem:   

Speciális étrendet igényel-e? ...............    Ha igen, akkor milyet?................................................ 

Étkezési kedvezményt igényel-e?                  igen:                       nem:          

 Ha igen, jogcíme:        RGYVT:                    Tartósan beteg v. fogyatékos:         

 A családban van tartósan beteg v. fogyatékos gyermek:          

 Nagycsaládos kedvezmény:        Nevelésbe vett gyermek:           Jövedelem alapján:   

Szakvéleménnyel rendelkezik-e ? (Szakértői Bizottság, Nevelési tanácsadó, Korai Fejlesztő): 

             igen:                       nem:          

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű:     igen:                       nem:          

A gyermek szobatiszta:     igen:                       nem:                 éjszaka még nem:  

Egyéb figyelembe veendő információ a gyermekről:…………………………………………... 

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

Érkezett:…………………………..... 

Ügyintéző: ........................................ 

Ügyiratszám: FK-……………........... 

Tárgy: Óvodai felvétel iránti kérelem                                                                                  

 

Óvoda neve, címe (fejbélyegző) 

 



 
A *-al jelölt mező kitöltése nem kötelező. A megfelelő négyzetben  X-el jelölje válaszát. 

A gyermek gyámhatósági felügyelet alatt áll:      igen:                       nem:          

 

 

 

 

 

 

 

A szülők együtt élnek  

A szülők külön élnek:  

Testvérek adatai: 

1. Név:…………………………………………….   Születési év:……………………. 

Köznevelési intézmény neve (ha jár):………………………………………………. 

2. Név:…………………………………………….   Születési év:……………………. 

Köznevelési intézmény neve (ha jár):………………………………………………. 

3. Név:…………………………………………….   Születési év:……………………. 

Köznevelési intézmény neve (ha jár):………………………………………………. 

A család vallása: 

Apa:      evangélikus:         református:       katolikus:            egyéb:   nem vallásos: 

Anya:       evangélikus:         református:       katolikus:            egyéb:          nem vallásos: 

Gyermek: evangélikus:         református:       katolikus:            egyéb:   nem vallásos: 

 

Az óvoda  Pedagógiai programjának, Házirendjének és SzMSz-ének nyilvánosságáról 

tájékoztatást kaptam. Az óvoda honlapja: https://katicaovi.lutheran.hu/  

Mezőberény,              év           hó       nap 

                 szülő aláírása  

Apa (gondviselő) adatai: 

Neve:............................................................

......................................................................

Munkahelye*:...............................................

.....................................................................

Foglalkozása*:..............................................

...................................................................... 

Elérhetőségek: 

Telefon........................................................

E-mail:.......................................................... 

Anya adatai: 

Neve:............................................................

..................................................................... 

Születésinneve:..........................................

Munkahelye*:..............................................

..................................................................... 

Foglalkozása*:.............................................

..................................................................... 

Elérhetőségek: 

Telefon........................................................

E-mail:......................................................... 

 

Záradék 

A személyes adatokat igazoló dokumentumok bemutatásra kerültek. A gyermek adatait a 

felvételi és mulasztási naplóba ……….......sorszámon bejegyeztem.  

Mezőberény,            év           hó     nap  

      ph                           óvodavezető 

         

https://katicaovi.lutheran.hu/

