
Előjegyzési napló sorszáma: 

 

Kérelem leadási helye (elsőként választott tagóvoda): 

………………………………………………………Tagóvoda              

CSEPELI CSODAKÚT EGYESÍTETT ÓVODA 

JELENTKEZÉSI LAP 

ÓVODAI FELVÉTEL/ÁTVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM A 2022-2023-as NEVELÉSI ÉVRE 

Gyermek neve: 
 

Születési helye, ideje: 
 

Állandó lakcíme, bejelentés ideje: 
  

Tartózkodási hely címe, bejelentési ideje: 
  

Lakcímkártya száma: 
 

Életvitelszerű tartózkodási címe: 
 

Gyermek TAJ száma: 
 

Állampolgársága: 
 

Nem magyar állampolgárság esetén, 

Magyarországon tartózkodás jogcíme: 

(az igazoló dokumentumok kötelezően 
csatolandók) 

(kérjük a megfelelőt aláhúzni): 

Menekült jogállású             Bevándorolt           Szabad mozgású (EU) 

Melyik bölcsődébe jár/járt a gyermek: 
 

Anya/törvényes képviselő neve: 
 

Leánykori neve: 
 

Állandó lakcíme, bejelentés ideje: 
  

 Tartózkodási hely címe, bejelentési ideje: 
  

Levelezési címe: 
 

Telefonszáma: 
 

e-mail elérhetősége: 
 

Apa/törvényes képviselő neve: 
 

Állandó lakcíme, bejelentés ideje: 
  

Tartózkodási hely címe, bejelentési ideje: 
  

Levelezési címe: 
 

Telefonszáma: 
 

e-mail elérhetősége: 
 

 



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a valóságnak, 

valamint nyilatkozom, hogy a felvételi/átvételi kérelemmel a gyermek másik szülője/törvényes képviselője 

is egyetért. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő személyes adatokat a Csepeli Csodakút Egyesített 

Óvoda, valamint az óvoda fenntartója az óvodai jelentkezési eljárással összefüggésben megismerje, 

kezelje, tárolja és továbbítsa az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. 

 

Budapest, 202….………………………..                        

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

                                                                                                    szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

Kötelezően csatolandó dokumentumok (másolatok): 

1. Védőnői igazolás – abban az esetben, ha az életvitelszerű tartózkodási cím nem szerepel a 

lakcímkártyán. 

2. Sajátos Nevelési Igényről szóló, országos szakértői bizottság által kiadott szakvélemény. 

3. Igazolás tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről. 

4. Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító 

engedélyének dokumentumai.  

5. Munkáltatói igazolás arról, hogy a gyermek szülője Csepel közigazgatási területén dolgozik 

(amennyiben ezen indokkal kéri a gyermek felvételét). 

Kötelező felvételt biztosító óvoda/tagóvoda neve: 

(melynek körzetében a gyermek életvitelszerűen 

lakik) ………………………………………….Tagóvoda 

A jelentkezés elbírálásakor figyelembe vehető szempontok (x-el jelölendő): 

 a gyermek sajátos nevelési igényű,  

 a gyermek tartós beteg, vagy fogyatékos, 

 a gyermek testvére az óvodába jár. 

 a gyermek szülője igazolhatóan az óvoda körzetében dolgozik, 

A választott tagóvoda neve, ahova a gyermek felvételét elsősorban kérik:  

............................................................................................Tagóvoda 

Amennyiben férőhely hiányában nem sikerül a választott tagóvodába a felvétel, akkor 

elsősorban melyik tagóvodába kérik az átirányítást (2 másik tagóvoda megjelölését kérjük): 

 

1:………………………………..…………………………………Tagóvoda          

 

2:……………………………..……………………………………Tagóvoda                             

Másik óvodából/tagóvodából történő átvételi kérelem esetén töltendő: 

Melyik óvodába/tagóvodába jár a gyermek: 
 

Amennyiben a gyermek átvételét kérik, akkor melyik a választott tagóvoda (2 másik tagóvoda 

megjelölését kérjük): 

 

1:……………………………….Tagóvoda         Indoklás:   - Költözés/lakcímváltozás                               

2:……………………………….Tagóvoda                            - Családi/egészségügyi ok          

                                                                                             - Egyéb                   
                                                                                                                       (kérjük aláhúzással jelezni) 

A szülőknek a felvétellel/átvétellel, ellátással kapcsolatos egyéb kérése, megjegyzése, amit 

fontosnak tart az elbíráláskor: 

 

 

 


