Bicske városi Óvoda
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája

Óvodai jelentkezési lap
(Kérjük a jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűvel kitölteni)
*: önkéntes

adatszolgáltatás

**: akkor szükséges kitölteni, ha nem az apa vag| anya a gyermek gondviselője.

Alulírott

..

számára2021 . év ,...

(szülő neve), kérem, hogy gyermekem

hó ...
napjától a Bicske Városi Óvodában
férőhelyet biztosítani szíveskedjék.
. . Tagóvodájában)

( ..,

1. A gyermek

adatai:
A gyermek neve: .
Születési helye és ideje:
Állampolgársága:
Nem magyar állampol gárság esetén, az ország területén való tartőzkodás
tartőzkodásra jogosító okirat megnevezése, száma (Nkt. 92. §.) :

j

cgcíme és a

Lakcím káfiáján §zereplő állandó lakóhelvének címe:
Lakcím kártyáján szereplő tartózkoűsi helyének címe:
Élewitelsze ű taítő7kodási helyének címe:

TAJ kártya száma:

Kérjülq aláhúzással jelölje
Gyermeke jelenleg:
Bölcsödébe

jár

a következőket!

Óvodábajár

Edesanyjával otthon

van

Egyéb

A gyermekének felvóteH kérelnétmely intézményekbe nyújtotta még be? (pl. Bölcsőde)
Gyermeke jelenleg:
nem

szobatiszta

Gyermeke jelenleg:

nembeszél

nappali

szobatiszüa

gesztusokkaljelez

éjjel-nappal (teljes) szobatisáa

érthetőenbeszél

Van-e gyermekének olyan egészségügyi problómája, ami a gyermek intézmónyes nevelése
során kiemelt íigyelmet igényel (győgyszerallergia, ételé:rzékenység,diétás étkezéstigényel...)
Van
Nincs
Megnevezése:
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Gyermeke sajátos nevelé§i igényű-e (SNI)?

Igen

Nem

Yizsgálata folyamatban van
(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kédük csatolnia szakértői vélemény másolatát)

Gyermeke rendelkezik-e a korai fejlesztő, a logopédiai íntézetvagy más pedagógiai
szak§zolgálatot ellátó intézményáltal kiállított szakvéleménnyel?
Yizsgálata folyamatban van
Igen
Nem
(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a szakértői véleménymásolatát.)
Gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e?
lgen
Nem
(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolnia az erről szóló határozat másolatát)
Rendelkezik-e gyermeke hátrányo§ helyzetérő|, halmozottan hátrányos helyzetéről jegyzői
határozattal?
Igen
Nem
jelentkezési
(Igen válasz esetén a
laphoz kéiük csatolnia az erről szóló határozat másolatát)

2. A szülők

adatai:
Az édesapa neve: ......

Foglalkozása*:
Munkahelyének megnevezése és címe* :
Napközbeni elérhetőség: ....
Lakc ím káfi áján szereplő állandó l tartózkodás i l akóhelyének c íme
Telefonszáma:
Egyéb elérhetőségei (mobil telefonszáma, e-mail cím. stb.)

:

:

Az édesanva neve (lánykori)
Foglalkozása*:
Munkahelyének megnevezése és címe*
Napközbeni elérhetőség:
Lakc írn kárty áj án szerep ő állan dő l tartózkodás i l akóh elyének c ím e :
:

1

Telefonszáma: ..
Egyéb elérhetőségei (mobil telefonszáma, e-mail cím, stb.) : ......

3. A

gondviselő adatai**:
gondviselő
A
neve: .,....
Foglalkozása*: ..
Munkahelyének megnevezése és címe*:
Napközbeni elérhetőség: ....
L akc ím kárty áj án szerep lő állandő l tartó zkodás i l akóh e lyének c íme :
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Telefonszáma:
Egyéb elérhetőségei (mobil telefonszáma, e-mail cím, stb.)

4.

Családban eltartott gyermekek
Keresanevük, életkoruk:. . ...

száma:

:

.......... f('

5. A

felvételi kérelem elbírálásának szempontjából fontos egyéb információk (p1.
egyedülállóként nevelem a gyermeket; időskoruként nevelem a gyermeket; a családban
munka nélkül van bármelyik szülő; a család sérült vagy tartósan beteg gyermeket is nevel
stb...).

6' Bemutatan':'"r}:[T:1",i;
kiállított személyi azonosító és lakcímet igazo|őhatósági
igazolvány (lakcímkártya), továbbá a szülő személyi azonosítót és
lakcímet igazolő hatósági igazolvány (lakcímkárrya) ;
születési anyakönyvi kivonat/személyi igazolvány
nem magyar állampolgár esetén a tartőzkodásra jogosító okirat.
7

'

Beadandó

'.-'frXtT"o.hr"'r"o.,uÍl!u,ora,
(amennyiben

a

jelentkezés előtt járt másik

óvodába (oktatási azonosító szám);
nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről
(elentkezéskor töltendő ki, honlapról letölthető).

A felvételről atájékoztatást : e-mailben kérem

nem e-mailben kérem

BÜntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon között adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárllok adataim kezeléséhezgyermekem óvodai beíratásának érdekében.

Szülő aláirása (anya)

Szülő aláírása (apa)

Kérjük, csak az Önökre vonatkozó nyílatkozatot töttsék

kíl
1.sz.melléklet

NYlLATKOZAT

1)

A szülők egvüttesen gvakoroliák o szülői íelügveleti ioqot
Alulírott.,..,.....

,,,,., .. ;#:i;;;;;;;;;ililffh

és............,........
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.szám alatti vonatkozásában a szülői felúgyeleti jogot együttesen
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aláírás

aláírás

NYlLATKOZAT

2)

Az egvik szüIő gvakoroljo a szűlői íelüEveleti jogot
Alulírott....,,.,...
(sz.n:

.......,.......

szül.:...........................,

an.:

.....,.....) szám

alatti lakos nyilatkozom,

hogy
kk. ...............,..,
....,. szám alatti lakos vonatkozásában a mellékelt dokumentum*

alapján szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.
*szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő halotti anyakönyvi

kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete

aláírás

3)

aláírás

NYlLATKOZAT
Gvóm(okl a töruénves képviselő{k)
Alulírott...........
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a gYámhivatal

aláírás

aláírás

2.sz.melléklet

NYlLATKOZAT
Név:

Születési hely, idő:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

felelőségem tudatá

ba

n kijelentem, hogy gyermekemmel

:

Név:

Születési hely, idő:

*életvitelszerűen lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

2015

Aláírás
*

megfelelő rész aláhúzandó

!

