intézmény részére (kérjük a körzetileg
illetékes intézmény nevét beírni)
ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP
a 2021/2022. nevelési évre
Kitöltési útmutató:
(x)

A megfelelő választ kérjük aláhúzni.

(xx)

Az igazolást kérjük csatolni.

*

Kitöltése nem kötelező, önként szolgáltatott adat (jogosultságot igazoló irat bemutatása
szükséges)

A jelentkezési lapot – a Csupaszív kétnyelvű óvoda kivételével a körzetileg illetékes óvodába kell
benyújtani akkor is, ha a szülő a gyermek felvételét más óvodába kéri. A más óvodára vonatkozó
kérelmet a jelentkezési lap 2. oldalának megfelelő rovatában kell feltüntetni.
A nemzetiségi nevelést folytató Csupaszív kétnyelvű óvoda működési területe a település egészére
kiterjed, ezért a jelentkezést közvetlenül az intézményhez kell benyújtani, mellékelve hozzá csatolni
„A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve” c.
miniszeri útmutatás mellékleteként kiadott I. és/vagy II. számú nyilatkozatot.
A jelentkezési lap 2. oldalának alján minden esetben kérjük megjelölni azt is, hogy amennyiben
férőhely hiánya miatt a kérelmet el kell utasítani, a szülő elfogadja-e gyermeke más óvodába történő
felvételét.
A gyermekre vonatkozó adatok
Neve:
Állampolgársága (nem magyar
állampolgárság esetén jogcím a tartózkodásra)
Születési helye, ideje
Állandó lakcím (lakcímkártya alapján)
Tartózkodási hely
Honnan jön a gyermek óvodába? (x)

otthonról

bölcsödéből

másik óvodából

A gyermek szobatiszta? (x)

igen

nem

A gyermeknek van valamilyen krónikus
betegsége? (x) (xx)

igen

nem

TAJ szám (Társadalombiztosítási Azonosító)

A szülőkre és a családra vonatkozó adatok
A gyermek anyjának neve
Az anya születési neve

Az anya lakó vagy tartózkodási helye
(lakcímkártya alapján, ha nem azonos a
gyermekével)

Az anya születési helye, ideje*
Az anya foglalkozása*
Az anya GYES-en van-e? (x)

igen

nem

Az anya munkahelye, címe: (xx)
A gyermek apjának neve:
Az apa lakó vagy tartózkodási helye
(lakcímkártya alapján, ha nem azonos a
gyermekével)

Az apa születési helye, ideje*
Az apa foglalkozása*
Az apa munkahelye, címe (xx)
Eltartott kiskorú gyermekek száma,
életkoruk
Hány testvér jár törökbálinti
intézménybe?
A felvétellel kapcsolatos kérelmek, egyéb információk
Az általam fontosnak tartott egyéb közlendők, melyek kérelmem alátámasztását szolgálják
(méltánylást érdemlő körülmények, rendszeres gyerekvédelmi támogatás, egyedülálló szülő, stb.):

Gyermekem felvételét a körzetileg illetékes óvoda helyett a(z) _______________________________
óvodába kérem.
Kérésemet a következőkkel indokolom:
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A jelen kérelem elutasítása esetén kérem gyermekem felvételét a(z) _________________________
óvodába.
Kérésemet a következőkkel indokolom:

Értesítési e-mail cím:
Apa telefonszáma:
Anya telefonszáma:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy felvétel esetén az intézmény a gyermekem neveléséhez, gondozásához
szükséges egyéb adatok, igazolások benyújtását is kérheti.
Törökbálint, 2021. április __________

szülő, gondviselő aláírása

A kérelemmel kapcsolatos intézményi észrevételek, feljegyzések:

intézményvezető vagy a
beírást végző aláírása

kelt

A felvételre vonatkozó döntés (az óvoda tölti ki):
X

Döntés

A döntés száma

Felvétele életkora miatt indokolt
Felvétele szociális okok miatt indokolt
Felvétele hátrányos helyzete miatt indokolt
Felvétele egyéb ok miatt indokolt
Felvétele férőhely hiányában elutasítva
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Időpont

Átirányítva ide: ___________________________

intézményvezető aláírása

kelt

Fellebbezés benyújtásának ideje
Fellebbezés iktatószáma
elutasítva

A fellebbezés eredménye és annak időpontja

felvéve

intézményvezető aláírása

kelt

Bemutatandó és csatolandó dokumentumok a kitöltött jelentkezési lap mellé:
-

saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolvány

-

a gyermek személyazonosításra alkalmas, nevére kiállított személyi azonosító

-

a gyermek TAJ kártyája

-

a gyermek születési anyakönyvi kivonata

-

a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok

-

szakértői vélemény a sajátos nevelési igényről

-

amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani
kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata)

-

a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása, amennyiben a felvételt azon a címen kérik, hogy a
szülő Törökbálinton dolgozik

-

nem magyar állampolgárság esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén való
tartózkodásra jogosító engedély

-

amennyiben a gyermek felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják, az erre
vonatkozó igazolást

-

nemzetiségi nyilatkozat I-II.
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