
ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE 
Gyermek neve:  

Születési helye, ideje:  

Anyja születési neve:  

Anyja neve:  

Apja neve:  

Szülői felügyeleti jogot együttesen 
gyakorolják? Ha nem, melyik szülő? 

IGEN                    NEM 

szülő: 

Szülő/törvényes képviselő és a gyermek 
lakóhelye: 

 

Szülő/törvényes képviselő és a gyermek 
tartózkodási helye: 

 

Értesítési cím:  

Telefonszám:  

E-mailben is kérem az értesítést az óvodai 
felvételről, vagy annak elutasításáról 

                     IGEN                    NEM 

e-mail cím: 

Körzeti óvoda a tényleges lakóhely, ennek 
hiányában tartózkodási hely szerint (ahol a 
gyermek lakik): 

 

Abban az esetben, ha nem a körzetes 
óvodába jelentkezik a választott óvoda: 

 

A jelentkezés indokát aláhúzással és 
kitöltéssel jelölje, amennyiben nem a 
körzeti óvodát választja 

szakértői vélemény (vagy folyamatban lévő szakértői vizsgálat): 

egyéb (pl. a testvér is ide jár): 

 

*munkáltatói igazolás:  

Az óvodába járás kezdetének tervezett 
időpontja: 

         év              hónap                nap 

Jelenleg jár-e a gyermek bölcsödébe vagy 
óvodába? Ha igen, melyikbe? 

 

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül-e 

                   IGEN                   NEM 

FONTOS! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben a választott óvodába történő 
felvételt is.  



NYILATKOZAT AZ ÓVODAI JELENTKEZÉSHEZ 

 

Alulírott, …………………………………………………………..…….. (szülő, törvényes 

képviselő neve), kérem …………………………. nevű gyermekem óvodai elhelyezését a 

2022/2023-as nevelési évre. 

 

Kijelentem, hogy gyermekem a lakcímet igazoló hatósági igazolványon szereplő Békéscsaba, 

…………………………………. lakó/tartózkodási helyet ………………………….. óta 

életvitelszerűen otthonául használja. 

Tudomásul veszem, hogy a kitöltött jelentkezési lap gyermekem és magam vonatkozásában 

személyes adatokat tartalmaz, amelyeket az adatkezelők (az általam megjelölt óvodák, illetve 

azok fenntartója) kizárólag gyermekem óvodai felvétele céljából, a hatályos jogszabályokban 

előírt kötelezettségek teljesítése céljából kezelnek. A jelentkezési lapok kezeléséről az óvodák 

adatvédelmi szabályzata rendelkezik. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Békéscsaba, 2022. ………………………….… 

 

 

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

 Szülő, törvényes képviselő aláírása                 Szülő, törvényes képviselő aláírása 

  

Egy gyermek részére, csak egy jelentkezési lap tölthető ki! 

A jelentkezési lapot aláírást követően az óvoda e-mail címére ovoda@begart.hu 
elektronikusan kell eljuttatni 2022. április 4-ig. 

Csatolandó dokumentumok: 

- Szakértői vélemény a sajátos nevelési igény meglétéről  
- Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén 

tartózkodásra jogosító engedélyének másolata 
- Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről 


