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ARNÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és MINI BÖLCSŐDE 
3713 Arnót Dózsa György u. 1 sz. 

Telefon: +36 46/ 200-572, Fax: +36 46/ 200-573, E-mail: arnotiovi@arnotiovi.hu 

OM azonosító: 028721 

„Családdal a gyermekeinkért” 

Iktsz: 
 
 

Óvodai felvételi kérelem 
(Nyomtatott betűvel vagy gépírással kérjük kitölteni!) 

2021/2022. nevelési év 
 

 
Felvétel kért időpontja::…………………………………………. ………………………….………… 
 
 
Gyermek adatai: (a hivatalos okiratok alapján) 
 
Név:………………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely:……………………………..idő:……………………………………………………….. 

Állampolgársága:………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási engedély száma (nem magyar állampolgár esetében) 

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

Tartózkodási engedély érvényessége:……………………………………………………………….. 

Jogcíme:…………………………………………………………………………………………………. 

Gyermek TAJ száma:…………………………………………………………………………………… 

Gyermek személy igazolvány száma:………………………………………………………………… 

Gyermek állandó lakcíme………………………………………………………………………………. 

Gyermek tartózkodási helye:…………………………………………………………………………… 

Életvitel szerinti tartózkodási hely:…………………………………………………………………….. 

 

 

A gyermek jelenleg hova jár? 

Óvoda (neve, címe):…………………………………………………………………………………….. 

Bölcsőde (neve, címe):…………………………………………………………………………………. 

Egyéb:……………………………………………………………………………………………………. 

Testvér(ek) száma, kora:……………………………………………………………………………….. 
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Anya adatai: (a hivatalos okiratok alapján) 

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

Leánykori név:………………………………………………………………………………………….. 

Állandó lakcím:…………………………………………………………………………………………… 

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

Életvitel szerinti tartózkodási hely:…………………………………………………………………….. 

Telefonszám: vezetékes/mobil………………………………………………………………………… 

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

Munkahely neve, címe (amennyiben a munkahely címe alapján kéri gyermeke elhelyezését): 

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

Apa adatai: (a hivatalos okiratok alapján) 

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

Állandó lakcím:…………………………………………………………………………………………... 

bejelentés dátuma:……………………………………………………………………… 

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

bejelentés dátuma:………………………………………………………………………. 

Életvitel szerinti tartózkodási hely:…………………………………………………………………….. 

Telefonszám: otthoni/mobil…………………………………………………………………………….. 

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

Munkahely neve, címe (amennyiben a munkahely címe alapján kéri gyermeke elhelyezését): 

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

 

 Az óvodai felvételi határozatot:  postán   e-mail-ben            kérem.* 

(* A megfelelő szöveg aláhúzandó.) 

Szülőnek a felvétellel kapcsolatos megjegyzése:(speciális étrend, betegség, gyógytestnevelés, 

egyéb)…………………………………………………………………………………………………….. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e?  

       igen   nem 

Részesült-e korai fejlesztésben?  igen   nem 

Milyen fejlesztésben? (ha igen) 

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

Rendelkezik-e SNI státusszal?   igen            nem  

 

BNO kód (ha igen) ……………………………………………………………………………………… 
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Vizsgálat alatt áll?     igen              nem 

Milyen vizsgálat? (ha igen) 

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

Gyermek védőnője (neve, telefonszáma) 

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

 

A következő rész kitöltése kötelező! 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom 

Gyermekemet egyedülállóként nevelem:             igen  nem 

Szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők: igen  nem 

Bírósági végzés alapján kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezem:  

      anya*             apa*       (*kérjük húzza alá a megfelelőt) 

A felvételhez szükséges igazolásokat, bírósági döntéseket, kapcsolódó dokumentumokat az első 

óvodai foglalkozási napon 2021. szeptember 1-jén kell leadni abban az intézményben, ahová a 

gyermek felvételt nyert. 

 

Egyéb megjegyzés: 

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

 

 

 

 

Arnót, 2021. április…… 

 

 

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

Szülő aláírása      Szülő aláírása 
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Adatvédelmi Tájékoztató 

  

A fenti adatokat a jogszabály alapján (Köznevelési tv. 41. §) és annak előírásait követve kezeljük. 

Az adatkezelés célja az óvodai felvételi eljárás lefolytatása, illetve felvétel esetén az óvodai ellátás 

biztosítása. Egyéb megadott adatok tekintetében a gondviselő önkéntes hozzájárulása az 

adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés ideje a felvételi eljárás, az óvodai ellátás ideje, illetve az 

egyéb jogszabályokban rögzített kötelező őrzési idő. Az adatokat saját irattárban, illetve államilag 

biztosított informatikai rendszerekben tároljuk. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk. Az 

adatkezelő az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde.   

 

 

Hozzájárulás és nyilatkozat 

Szülőként/gondviselőként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek, valamint nyilatkozom, hogy a gyermek, mint érintett és 

közvetlen hozzátartozója, mint további érintett adatait az érintettek vagy képviselőik tudtával és 

beleegyezésével adtam meg és hozzájárulok az adatok fentiek szerinti kezeléséhez. 

 

 

 
          ………………………..……….... 

  szülő/gondviselő  
aláírása  

 


