"Fehér Kavics" Kelenföldi Református Óvoda
A kérelem osztályozása (az intézményvezető tölti ki!)
Gyülekezetünk
aktív tagja

Gyülekezetünkben lett
megkeresztelve

OM azonosító: 200019

Óvodai felvételi és előjegyzési napló sorszáma:

Testvére ide
jár vagy járt

/ 2018-2019

Egyéb:
…………………………….
felekezet aktív tagja

ÓVODAI FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM
2019 / 2020 nevelési évre
Kedves Szülők!
Néhány fontos információ a felvételi kérelem benyújtásához:
 A jelentkezési lapokat csak a beiratkozás napjain személyesen kérjük átadni olvashatóan kitöltve!
 Az adatokat kérjük pontosan az azonosító okmányoknak megfelelően írják be!
 A gyermek okmányairól itt az óvodában fénymásolatot készítünk – az Önök hozzájárulása esetén -, melyet az óvoda
Adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezelünk és elutasító határozat esetén visszaadunk.
 A *-gal jelölt kérdések kitöltése nem kötelező, azok önkéntes adatszolgáltatásnak minősülnek.
 A Felvételi kérelmek elbírálásának dátumáról és a további teendőkről a beiratkozáskor adunk tájékoztatást.
 Amennyiben kérdésük van valamely ponttal kapcsolatban a beiratkozáskor lesz lehetőség annak tisztázására.

1.

A GYERMEK ADATAI:

Neve: ..............................................................................................................................
Születési helye, ideje: .........................................................................................................
TAJ száma: ........................................ Állampolgársága: .........................................................
Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodásra jogosító okirat másolatát mellékelni szükséges!

Lakóhelye: ........................................................................................................................
Tartózkodási helye: .............................................................................................................
Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen élnek: (fent megnevezett lakóhely, vagy tartózkodási hely közül választandó)
Megkeresztelték-e?

Igen

Nem

Ha igen, akkor melyik felekezetben? ....................................

E-mail cím, melyre az óvoda kapcsolattartás céljából üzeneteket küldhet:
.......................................................................................................................................

2.

AZ ANYA ADATAI:

V I S E L T Neve: ..................................................................................................................
Leánykori neve: .................................................................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................
Tartózkodási helye: .............................................................................................................
Napközben elérhető telefonszám (ok): .....................................................................................
* Munkahelye: ...................................................................................................................
* Foglalkozása: ...................................

* Legmagasabb iskolai végzettsége: ..............................

Vallását gyakorolja-e? ..........................

Melyik gyülekezethez tartozik? ....................................
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AZ APA ADATAI:

Neve: .............................................................................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................
Tartózkodási helye: .............................................................................................................
Napközben elérhető telefonszám (ok): .....................................................................................
* Munkahelye: ...................................................................................................................
* Foglalkozása: ...................................

* Legmagasabb iskolai végzettsége: ..............................

Vallását gyakorolja-e? ..........................

Melyik gyülekezethez tartozik? ....................................

4. A g ye r me k c sa l á di k ö r ül m én yei r e v on at k o zó a da to k :
-

A gyermeket egyedülállóként nevelem:

IGEN

NEM

-

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők:

IGEN

NEM

-

A szülői felügyeleti jogot bírósági döntés alapján közösen gyakorolják a szülők: IGEN

NEM

(A bírósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges!)

-

A szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő megnevezése: ......................................
(A bírósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges!)

-

A gyermeket nevelőszülőként nevelem:

IGEN

NEM

(A gyermek elhelyezéséről szóló hatósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges!)

-

Családban élő kiskorúak száma: ....................................................................................
Ebből iskolás: .................

Óvodás: ...........................................

Ebből bölcsődés: .............

Egyéb: .............................................

-

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:

IGEN

NEM

-

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű:

IGEN

NEM

-

A család a Kelenföldi - Református Egyházközség tagja:

IGEN

NEM

-

A család valamely gyermeke(i) már az óvodánkba járt(ak):

IGEN

NEM

5. A gyermek óvodai ellátására vonatkozó kérdések:
-

A gyermek Sajátos Nevelési Igényű: (Ha igen, akkor a szakértői véleményt mellékelni kell!)

IGEN

NEM

amennyiben igen, fogyatékossága:................................................................
-

A gyermek Beilleszkedési Tanulási Magatartási nehézséggel küzd (BTM):

(Ha igen, akkor a szakértői véleményt

mellékelni kell!)

IGEN

NEM

-

Korai fejlesztésben vagy egyéb ellátásban részesült-e:

IGEN

NEM

-

Óvodába járást nem akadályozó, de figyelembe veendő betegsége van

(a betegség megnevezése, sajátossága, allergia)

Diétás étkezés biztosításához szakorvosi igazolás szükséges!

.............................................................................................................................
-

Állandó gyógyszere: ...................................................................................................

-

Gyógyszerallergiája: ..................................................................................................

-

Védőnő neve: ...........................................................................................................

-

A gyermek szobatiszta-e?

IGEN
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NEM
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6. A szülők milyen megfontolásból választották óvodánkat? (a felvételi kérelmük indoklása)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

7. Kérjük jellemezzék gyermeküket röviden:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

8. A gyermek felvételével kapcsolatos információk:
A felvételi kérelem előtt a gyermeket ellátó intézmény (bölcsőde, családi napközi, óvoda) megnevezése:
.....................................................................................................................................
Mi az óvodaváltás oka:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Amennyiben már rendelkezik jogviszonnyal, a gyermek oktatási azonosító száma: ..............................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermek okmányairól (születési anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, Taj
kártya, keresztlevél )az óvodában fénymásolat készüljön!

IGEN

NEM

Fenti kérelmünket annak tudatában nyújtjuk be, hogy az óvodában
REFORMÁTUS HITÉLETI NEVELÉS folyik.

A felvétel iránti kérelem benyújtásának dátuma: Bp., .…………………………………………….…

.........................................................................................................................................................................
anya
apa
szülő / gondviselő

szülő / gondviselő
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