
Szándéknyilatkozat óvodai beiratkozáshoz  
  

Alulírott………………………………………………………………..szülő/gondviselő kérem gyermekem 

felvételét 2022/2023-as nevelési évben a Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Oltalom 

Tagóvodájába.   

A gyermekem adatai:  

Név:  

Születési idő:  

Születési hely:  

Állandó lakcím:  

Tartózkodási hely:  

Taj száma:  

Szülő/gondviselő adatai:  

Apa neve:  

Gondviselő neve:  

Anya születési neve:  

Állandó lakcím: 

Tartózkodási hely  

Postázási cím:  

Szülők napközbeni elérhetősége:  Telefon:  

          E-mail:  

  

Szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljak:      igen      nem  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:    igen       nem  

3 vagy több gyermekes kedvezményre jogosult:       

A gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség  

igen       nem  

teljesítése miatt kérem:             

  

igen       nem  

Gyermekem sajátos nevelési igényű                                              igen                            nem  

  

Óvodánk az alapító okiratában meghatározottak alapján az alábbi SNI-s gyermekeket tudja fogadni: A 

többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek: szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási) fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdő gyermekek, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek.  



  

Nem körzetes felvételi kérelem esetén kitöltendő  

 

Nyilatkozom, hogy gyermekem felvételét nem a körzetes óvodába kérem, hanem a Szent Miklós 

Görögkatolikus Iskola és Óvoda Oltalom Tagóvodájába.  

felvételt biztosító körzetes óvoda neve: …………………………………………………………………. 

felvételt biztosító körzetes óvoda címe:…………………………………………………………………..  

  

Dátum:                 ………………………………………………..  

szülő/gondviselő aláírása  

  

  

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 

(Infotv.). A gyermeknek és szülőjének az Óvoda által – a felvételi eljárás során – kötelezően kezelt és 

nyilvántartott személyes és különleges adatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 

41. § (4) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 89. §-a tartalmazza.   

  

Adatvédelmi nyilatkozat  

  

A szülő/gondviselő a jelen óvodai felvételi kérelem aláírásával kijelenti, hogy a szándéknyilatkozat aláírása 

– a kötelező adatszolgáltatás kivételével – hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a Szent Miklós Görögkatolikus 

Iskola és Óvoda Oltalom Tagóvoda a gyermek és szüleinek adatait a felvételi eljárás törvényes lefolytatása 

érdekében kezelje. 

 

A felvételi döntés megküldését e-mailben kérem:     igen      nem  

 

Amennyiben igen, az alábbi email címre kérem megküldeni:………………………………………….  

  

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

        Szülő/gondviselő neve s.k.      Szülő/gondviselő neve s.k.  


