Óvodai jelentkezési lap
*: az Nkt. 49.§ (3a) alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a személyi
adatok és lakcímek nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az
óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
**: önkéntes adatszolgáltatás
***: akkor szükséges kitölteni, ha nem az apa vagy anya a gyermek gondviselője.
Alulírott …………………………………………….. (szülő neve) kérem, hogy gyermekem
számára 202……… év ………………………….. hó ……….. napjától a Bicske Városi Óvodában
(……………………………………………… Tagóvodájában) férőhelyet biztosítani szíveskedjék.
1. A gyermek adatai:
A gyermek neve: ……………………………………………….
Születési helye és ideje: …………………………………………
Állampolgársága: ……………………………………………….
Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma (Nkt. 92. §.) : ………………………
…………………………………………………………………………………………..
Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe: ………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási helyének címe: ………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Életvitelszerű tartózkodási helyének címe*: …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
TAJ kártya száma: ……………………………………
Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke, rendelkezik-e a kötelező védőoltásokkal:
Igen

Nem

A gyermekkel foglalkozó védőnő neve: ……………………………………………………
Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg:
Bölcsödébe jár

Óvodába jár

Vigyáznak rá

Édesanyjával otthon van
Egyéb:……………………………….

A gyermekének felvételi kérelmét mely intézményekbe nyújtotta még be? (Bölcsőde)
……………………………………………………………………………………………..
Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg:
nem szobatiszta

nappali szobatiszta

éjjel-nappal (teljes) szobatiszta
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Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg:
csak cumisüvegből étkezik

pépesített ételt fogyaszt

darabos ételeket étkezik

Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg:
csak cumisüvegből iszik

csőrös-pohárból iszik

pohárból iszik

Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg:
nem beszél

érthetően beszél

gesztusokkal jelez

Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg egészségügyi szükségleteit:
nem jelzi

jelzi

Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg délutánonként:
nem pihen

pihen

Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy van-e gyermekének olyan egészségügyi
problémája, ami a gyermek intézményes nevelése során kiemelt figyelmet igényel:
Van

Nincs

Megnevezése:…………………………………………………………………………………
Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke sajátos nevelési igényű-e?
(Rendelkezik-e a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy az
országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakvéleményével?)
Igen

Vizsgálata folyamatban van

Nem

(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolnia szakértői vélemény másolatát)
Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke rendelkezik-e a korai
fejlesztő, a logopédiai intézet vagy más pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény által
kiállított szakvéleménnyel?
Igen

Vizsgálata folyamatban van

Nem

(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a szakértői vélemény másolatát.)
A tanköteles korú gyermek rendelkezik-e igazolással arról, hogy 20.…/20.…-/as/es nevelési
évben további óvodai nevelésben részesüljön? (óvodai szakvélemény, pedagógiai szakszolgálati
szakvélemény)
Igen
Nem
(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolnia szakértői vélemény másolatát)
Rendelkezik-e halmozottan hátrányos helyzetéről jegyzői határozattal?
Igen

Nem

(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolnia az erről szóló határozat másolatát)
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2. A szülők adatai:
Az édesapa neve: …………………………………………………
Foglalkozása**: …………………………………………………………………………….
Munkahelyének megnevezése és címe**: ………………………………………………….
Napközbeni elérhetőség: ……………………………………………………………………
Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………….
Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási helyének címe: …………………………………….
……………………………………………………………………………………………......
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………..
Életvitelszerű tartózkodási címe: …………………………………………………………….
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………..
Egyéb elérhetőségei (mobil telefonszáma, e-mail cím, stb.) : ………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Az édesanya neve: ………………………………………………
Foglalkozása**: …………………………………………………………………………….
Munkahelyének megnevezése és címe**: ………………………………………………….
Napközbeni elérhetőség: ……………………………………………………………………
Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………….
Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási helyének címe: …………………………………….
……………………………………………………………………………………………......
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………..
Életvitelszerű tartózkodási címe: …………………………………………………………….
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………..
Egyéb elérhetőségei (mobil telefonszáma, e-mail cím, stb.) : ………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3. A gondviselő adatai:
A gondviselő neve: …………………………………………………
Foglalkozása**: …………………………………………………………………………….
Munkahelyének megnevezése és címe**: ………………………………………………….
Napközbeni elérhetőség: ……………………………………………………………………
Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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Telefonszáma: ……………………………………………………………………………….
Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási helyének címe: …………………………………….
……………………………………………………………………………………………......
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………..
Életvitelszerű tartózkodási címe: …………………………………………………………….
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………..
Egyéb elérhetőségei (mobil telefonszáma, e-mail cím, stb.) : ………………………………
……………………………………………………………………………………………….
4. Családban eltartott gyermekek száma: …………………… fő
Életkoruk: ……………………………………………………………………………………
Ellátásuk, nevelésük, oktatásuk jelenleg otthon, bölcsödében, óvodában, általános
iskolában, középiskolában zajlik. (megfelelő válasz aláhúzandó)
Amennyiben a családban három vagy több gyermeket nevelnek és jogosultak a normatív
támogatásra, kérjük annak igazolását.
5. A felvételi kérelem elbírálásának szempontjából fontos egyéb információk (pl.
egyedülállóként nevelem a gyermeket; időskorúként nevelem a gyermeket; a családban
munka nélkül van bármelyik szülő; a család sérült vagy tartósan beteg gyermeket is nevel
stb…)…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
6. Bemutatandó dokumentumok:
- gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya), továbbá a szülő személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
- születési anyakönyvi kivonat;
- bölcsődei igazolás (amennyiben járt bölcsődébe);
- nem magyar állampolgár esetén a tartózkodásra jogosító okirat.
7. Beadandó dokumentumok:
- óvodai jelentkezési lap;
- előző óvodalátogatási igazolás (amennyiben a jelentkezés előtt járt másik
óvodába (oktatási azonosító szám);
- nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről
(jelentkezéskor töltendő ki).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
…………………………..……………………………………….
Szülő/k aláírása
Bicske, 202…….. év …………………….. hó ………. nap
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Kérjük, csak az Önökre vonatkozó nyilatkozatot töltsék ki!
1.sz.melléklet
NYILATKOZAT
1)

A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot
Alulírott.............................................................................................
(sz.n:…………………………………………. ,szül.:………………………………………..,
an.:…………………………………………...) és…………………………………………………
(sz.n:………………………………………….., szül.:…………………………………….…,
an.:……………………………………………)
……………………………………………….szám alatti lakosok nyilatkozunk,
hogy kk. ………………………………………………..(
(sz.n: ………………………………………….., szül.:……………………………………., an.:
…………………………………………….)
………………………………………………………………….szám alatti vonatkozásában a szülői felügyeleti jogot
együttesen gyakoroljuk.
……………………………………
aláírás

…………………………………….
aláírás

NYILATKOZAT
2)

Az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot
Alulírott………………………………………………………
(sz.n: ……………………………….., szül.:………………………, an.: ………………………………) szám alatti
lakos nyilatkozom, hogy
kk. …………………………………………
(sz.n: …………………………………….., szül.:…………………………………………, an.:
……………………………………………….) ………………………………………………………………………
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

…………………………………….
aláírás

NYILATKOZAT
3)

Gyám(ok) a törvényes képviselő(k)
Alulírott……………………………………………….
(sz.n: …………………………………………., szül.:………………………………………….., an.:
……………………………………..…) …………………………………………………..
(sz.n: …………………………………………., szül.:………………………………………….., an.:
………………………………………..)
…………………………………………..szám alatti lako(ok) nyilatkozom/nyilatkozunk.
hogy kk. ………………………………………………(
(sz.n: …………………………………………., szül.:……………………………………………., an.:
………………………………………)
…………………………………………………………………………………..szám alatti lakos vonatkozásában a
gyámhivatal ……………………. számú döntése alapján a törvényes képviseletet én/mi látom/látjuk el.
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……………………………………
aláírás

……………………………………….
aláírás

2.sz.melléklet

NYILATKOZAT
Név:

Születési hely, idő:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

felelőségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemmel:

Név:

Születési hely, idő:

*életvitelszerűen lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

,202…

Aláírás
*megfelelő rész aláhúzandó!
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