
ÓVODAI FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM 

Alulírott………………………………………………………….…(név) kérem, hogy gyermekem 

óvodai elhelyezését a Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsődében (8558 Csót, Rákóczi u. 6.) 

biztosítani szíveskedjen. 

 

A gyermek neve:……………………………………………………………………… 

 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………….. 

 

A gyermek TAJ száma:……………………………………………………………….. 

 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………… 

 

Tartózkodási helye:…………………………………………………………………… 

 

Életvitelszerűen:   állandó lakcímemen/ tartózkodási helyemen  élek.  (a megfelelő aláhúzandó) 

 

A szülők adatai Anya Apa 

Név: 

Születési név: 

 

 

 

Születési hely, 

 idő: 

  

Állandó lakhely:  

 

 

Tartózkodási 

hely: 

  

Foglalkozás: 

 

  

Munkahely: 

 

  

Elérhetőség: 

telefon,  

e-mail cím 

  

 

A szülők együtt élnek  -  nem élnek együtt  (a megfelelő aláhúzandó) 

 

A szülők a gyermek felett a felügyeleti jogot (a megfelelő aláhúzandó): 

 

együtt gyakorolják                      az anya gyakorolja                          az apa gyakorolja 

 

         Testvérek neve             Születési ideje     Hol van elhelyezve? 

 (bölcsőde, óvoda, iskola) 

1.   

2.   

3.   

4.   

 



A gyermek háziorvosa:…………………………………………………………………. 

 

A gyermek védőnője:…………………………………………………………………… 

 

A gyermek után részesül-e rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?  igen      nem 

Ha igen, mikortól:…………………………………………………………………………….. 

 

Jelenleg jár-e gyermek bölcsődébe?  igen  nem 

Ha igen, akkor a bölcsőde neve és székhelye: ………………………………………………… 

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

 

Jelenleg van-e a gyermeknek óvodai jogviszonya?  igen  nem 

Ha igen, akkor az óvoda neve és székhelye: ……………...…………………………………… 

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

Adatvédelmi kiegészítés: 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. 

További információk az óvoda honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. 

 A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben 

megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom. 

 Adatkezelő: Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde (8558 Csót, Rákóczi u. 6.) 

 Az adatkezelés célja: felvételi kérelem regisztrálása, bírálási szempontok gyűjtése, kapcsolatfelvétel 

 Adatkezelés jogalapja: az Óvoda az Nktv. 43-44. § értelmében kezeli az óvodával tanulói 

jogviszonyban lévő természetes személyek adatait. 

 Személyes adatok címzettje: óvodavezető, óvodapedagógusok 

 Az adatok törlésére előirányzott határidő: az óvodai jogviszony megszűnését követő 5 év. 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Csót, ………………………………….. 

 

 

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

                Apa aláírása       Anya aláírása 

 

 

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, 

aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. 
(A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján: a nevelési, oktatási 

intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló 

szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult hatóságnak 

(gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.) 

 


