2021/2022-es nevelési év

Angyalkert Görögkatolikus Óvoda
3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2.

Óvodai felvétel iránti kérelem 2021. szeptember 1-től
Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. - az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról – előírásai szerint

Alulírott ………………………………………...…………., kérem gyermekem óvodai elhelyezését.
Körzetes óvoda neve (beiratkozás helye):............................................................................................
A gyermek adatai
Neve: …………………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ……………………………………...........................………………..………..
TAJ száma:……………………………… Személyi igazolvány száma:……………………..........
Lakcím (állandó):………………………………………………………………………………..........
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………….............
Állampolgársága: ……………………………………………………….
(Nem magyar állampolgárság esetén kérjük igazolja, hogy a gyermek milyen jogcímen tartózkodik
Magyarország területén.)
Szülők adatai
Anya
Név

Apa

Születési név:
Viselt név:

Lakcím (állandó)
Tartózkodási hely
Telefonszám

Mobil:
Otthoni:

Mobil:
Otthoni:

Iskolai végzettség
A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők:

igen

nem

A szülői felügyeleti jogot nem gyakorló szülő megnevezése:………………………………………...
A gyermeket időskorúként nevelem:

igen

nem

A gyermeket egyedülállóként nevelem:

igen

nem

A családban élő 18 év alatti gyermekek száma: ……….
Ebből:
Iskolás.…..
Óvodás…..
Bölcsődés.….

Otthon van……

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e:
igen
nem
(Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, kérjük a Határozatot az óvodában
leadni.)
3 vagy többgyermekes kedvezményre jogosult:
igen
nem
A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a Magyar Államkincstár által
„HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY családi pótlék folyósításáról” igazolásra.

kibocsátott

A gyermekem felvételét nem a körzetes, hanem a ..................................................... óvodába kérem.
Indokolás/megjegyzés………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………………...
……………………………………………….………………………………………………………...
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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A gyermek óvodai ellátásával kapcsolatos sajátos adatok:
A gyermek sajátos nevelési igényű:
igen
nem
(A sajátos nevelési igény tartalma:……………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….)
Óvodába járást nem akadályozó, de figyelembe veendő betegsége van-e? (betegség megnevezése,
sajátossága):
………………………………………………………………………………………………………..
Speciális étrendet igényel-e? (pl. ételallergia, ételérzékenység, vegetáriánus)……………..................
…………………………………………………………………………………………………………
A felvétellel kapcsolatos információk:
A gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség teljesítése miatt kérem: igen
nem
A felvételi kérelem előtt a gyermeket ellátó intézmény megnevezése: ………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Az óvodaválasztás rövid indoklása:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Vallási:…………………………………………………………………………………………………
Megjegyzés:……………………………………………………………………………………………
Amennyiben a szülő nem veszi igénybe az óvodai férőhelyet, kötelessége írásban jelezni az
intézmény vezetőjének, levél formájában.
Kazincbarcika,.………………….….
…...........................................................
Szülő/gondviselő aláírása
…………………………………………
Beírást felvevő
Záradék:
A felvételi és előjegyzési naplóba ….……………….. sorszámon bejegyeztem.
Kazincbarcika, ………………….
…………………………………………..
Óvodavezető/Óvodavezető helyettes

