
 20 …./20 …. nevelési év Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és A.M.I.

Óvodai Intézményegység 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 5.

Óvodai előjelentkezési adatlap Tel: (52) /86-788,  E-mail: gorogovidebrecen@gmail.com, Web: htpps://ovi.efrem.hu

     Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni!

Sorszám: ……………………………   (óvoda tölti ki) Dátum: ……………………..…...…

Oktatási azonosító: …………..……………... (óvoda tölti ki) Felvétel kért időpontja: ……………………………

Gyermek adatai: Anya adatai:

Név: ……………………………………………………………………. Név (születési neve): ……………..…………..………………………….

Születési hely: ………………………………………………………… Születési név: ………………..………...……………..……………….

Születési idő : …………………………………………………………. Foglalkozás: ……..…………………………………………………….

Állampolgárság: ………………………………………………………. Dolgozik?  igen / nem

Tartózkodási eng.: ……………………………………………………. munkanélküli, főállású anya, GYES, GYED, ……………………….

TAJ szám: ………………………..…… Lakcím: ………..….....………..……………………...………………..

Lakcím: ………………………………………………………………… Tartózkodási h.: ….……...………………...….………………………

 ………………………………………………………………………….. Tel.szám: (otthoni/mobil) ………….…..…..…………………………….

Tartózkodási hely: ……………………………………………..……… E-mail cím: …………..………..………………………………………..

Lakcímkártya száma: ……………………………
Hozzájárulok, hogy az intézmény a telefonszámom és e-mail címem a felvételi eljárás során 

kapcsolattartási célból kezelje:  igen / nem

A következő rész kitöltése kötelező! Apa adatai:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom Név: ……………..…………..………………………………………….

Gyermeket egyedülállóként nevelem:     Igen    -    Nem Foglalkozás: ………..………………………………………………….

Szülői felügyeleti jogot együttesen Lakcím: ………..…...………...………………………………………..

gyakorolják a szülők:                               Igen    -    Nem Tartózkodási h.: ….……...………………...….………………………

Bírósági végzés alapján kizárólagos felügyeleti Tel.szám: (otthoni/mobil) ………….…..…..…………………………….

joggal rendelkezem: E-mail cím: …………..………..………………………………………..

            anya*             apa*       (*kérjük húzza alá a megfelelőt) Hozzájárulok, hogy az intézmény a telefonszámom és e-mail címem a felvételi eljárás során 

kapcsolattartási célból kezelje:  igen / nem

A gyermek jelenleg hova jár? A gyermek milyen vallású? ………………………..……….

Bölcsőde: ……………..…………………………………...………….. Melyik egyházközséghez tartozik?

Óvoda: ……………………..…………………………..………………  ………………………………...………………………………………..

Egyéb: ………………………………..…………..…………………….

Lakóhely szerinti óvoda/tagóvoda: Gyermek védőnőjének neve, telefonszáma:

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

Melyik óvodába jelentkezett még? Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

…………………………………………..………………………. részesül?                Igen         -        Nem     

Részesült-e korai fejlesztésben?………......…....……….. Rendelkezik-e SNI státusszal?............................……….

Milyen fejlesztésben? ……………….………………………… Vizsgálat alatt áll?…………………………...……..…………

Szakértői véleménnyel rendelkezik?……….…...………… Milyen vizsgálat? …………………………………..…………

Eltartott kiskorú gyermekek száma: …………………… Igényelnek-e az étkezéshez anyagi támogatást:  igen  nem

Koruk:  év:….,  év: …..,  év: …..,  év: ……, Indoklás:

Felvételi eljárás eredménye: (óvoda tölti ki)

Értesítve: ……… év …………………hó …….nap

Elutasítás oka:

dokumentumai szerint kezelje, tárolja és szükség szerint továbbítsa.

Felvétel esetén hozzájárulok, hogy az óvoda elektronikus úton értesítsen:                     igen                      nem

E-mail cím:

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

Szülők  aláírása Szülők  aláírása

Szülőnek a felvétellel kapcsolatos megjegyzése: (speciális étrend, betegség, egyéb)

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

Határozat:        Felvéve          Elutasítva  

Kérem, hogy gyermekem a …………………………...……………...…….. Óvoda felvételi előjegyzésébe kerüljön.

Tudomásul veszem, hogy az intézmény a fenti adataimat és gyermekem adatait a hatályos jogszabályok és az óvoda szabályzatai,



TÁJÉKOZTATÁS A FELVÉTELRŐL 

 

 

Az előjelentkezési lap beadásával Ön hozzájárul gyermeke katolikus szellemben 

történő neveléséhez, és vállalja, hogy vallásgyakorlását elősegíti. 

  

A hozzánk jelentkező gyermekek szüleitől lelkipásztori ajánlást kérünk. 

 

  Az előjelentkezési lap leadását követően gyermekét előjegyezzük, de ez nem jelenti a 

gyermek automatikus felvételét.   

 

A gyermekek felvételéről bizottság dönt. 

 

A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőket. 
 

 

 

Köszönjük a megelőlegezett bizalmat! - Intézményvezetés 
 

 

 

 

 

 

Mit várnak az óvodától?  Miért választották a mi 

intézményünket?…………………………………………………………………...................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 


