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2023/2024. nevelési évre 

 

I. A gyermek adatai 

1. A gyermek neve: ……………………………………… Neme: □ fiú    □ lány 

2. Születési helye: …………………………….. Születési ideje: ………………………………….….. 

3. Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………….. 

4. Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………. 

5. Hány évig járt óvodába/bölcsődébe, mi volt a jele: ………………………………………………… 

6. Az előző óvoda/bölcsőde neve: ………………………………………………………………….….. 

 

II. A szülőkre vonatkozó adatok 

7. Levelezési cím: ���� ………………………………………………………………………….….. 

8. APJA neve: …………………………………………………………………………………..……... 

9. Telefonszám, e-mail: …………………………………………………………………………………. 

10. ANYJA neve (leánykori is): …………………………………………………………………………. 

11. Telefonszám, e-mail: …………………………………………………………………………………. 

12. A gondviselő neve: ………………………………………………………………………………….... 

13. Lakcíme: ………………………………………………………………………………………………. 
 

A gondviselő adatait csak akkor kérjük kitölteni, ha a gyermeket nem vér szerinti édesanyja vagy édesapja neveli, illetve ha a 
gyermek nevelésében a vér szerinti apán vagy anyán kívül harmadik személy is részt vesz. 

 

III. A gyermek testvéreire vonatkozó adatok 

14. A gyermek testvéreinek száma: ……………. 

15. Testvérei közül hány él egy háztartásban a gyermekekkel: ……………………….. 

16. A testvérek neve     életkora Melyik oktatási intézményben tanul, ill. hova jár óvodába? 

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

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

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

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

 

 

 



IV. Egyéb adatok 

17. Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? igen - nem 
18. Tartósan beteg, vagy fogyatékos-e? igen – nem 
19. Amennyiben igen, betegség megnevezése: ……………………………………………………… 
20. Allergiás-e gyermeke? igen - nem  Ha igen, mire? ……………………………………………. 
21. Élelmiszer érzékenysége van-e?  igen – nem   Ha igen, milyen ételre? ………...………………. 
22. Szakvéleménnyel rendelkezik-e?   igen - nem 
23. Hány órától venné igénybe az óvoda szolgáltatását? ……………………………………………. 
24. Intézményünkön kívül jelentkezett-e másik óvodába? igen - nem 
25. Ha igen, óvoda megnevezése: …………………………………………………………………… 
26. Körzeti óvoda neve és címe: …………………………………………………………………….. 
27. Felvétellel, ellátással kapcsolatos szülői igény, megjegyzés: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
V. Felvételi kérelem 
 
Alulírottak kérjük gyermekünk felvételét a Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészeti Iskola óvodájába a 2023/2024. nevelési évre. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
Ha a fenti adatokban változás történik, haladéktalanul tájékoztatom a másik felet. 
 
 
 
Kelt: …………….. 2023. ……………………………. hó …………………nap 

 
 
 
 
……………………………………    ……………………………………… 

apa        anya 
 
 

 
Tájékoztató 
 
1. A Jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia, elvált szülők esetén a felügyeletet gyakorló 
szülőnek be kell szereznie a másik szülő egyetértését. 
2. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok közlése a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kötelező. A dőlttel szedett kérdésekre a 

válaszadás önkéntes. Az adatokat az intézményi nyilvántartás céljára vesszük fel. Az adatok 
továbbítása, illetve statisztika célú felhasználása csak a fent megjelölt jogszabály, illetve az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
szerint történhet. Az adatokat csak az intézmény alkalmazottai fogják kezelni és feldolgozni. 
 
Pécs, 2023. január 13. 
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