
Óvoda neve, címe (fejbélyegző) 

 

 

 

 

        Érkezett: …………………………. 

        Ügyintéző: ……………………….. 

        Ügyiratszám: …………………….. 

        Tárgy: Óvodai felvételi kérelem 

 

Óvodai felvétel iránti kérelem 
 

Tisztelt Óvodavezető! 

 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekemet az óvodába felvenni szíveskedjen. 

 

1. A gyermek adatai: 

 

- neve:  ............................................................................................................................  

- születési helye és ideje:  ................................................................................................  

- lakóhelye:  ....................................................................................................................  

és a lakóhelyként történő nyilvántartás kezdő időpontja:  ..............................................  

- tartózkodási helye:  .......................................................................................................  

és a tartózkodási helyként történő nyilvántartás kezdő időpontja:  .................................  

- állampolgársága (nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási jogcím):  ..................................  

 

2. A szülők adatai: 

 

a) apa (gondviselő) adatai: 

- neve:  ............................................................................................................................  

- lakcíme:  .......................................................................................................................  

- tartózkodási helye:  .......................................................................................................  

b) anya adatai: 

- neve:  ............................................................................................................................  

- születési neve:  ..............................................................................................................  

- lakcíme:  .......................................................................................................................  

- tartózkodási helye:  .......................................................................................................  

 

3. A gyermek felvételének elbírálásakor figyelembe veendő körülmények: 

 a gyermek életvitelszerű lakhelye – a bejelentett lakcíme, tartózkodási helye – alapján 

az óvoda a kötelező felvételt biztosító óvoda, 

 a gyermek számára az óvoda kijelölt óvoda (a vonatkozó dokumentum száma és kelte): 

 .....................................................................................................................................  

 a gyermek szülője az óvoda felvételi körzetében dolgozik az alábbiak szerint: 

megnevezés  apa/gondviselő  anya 

munkahelyének neve 
 

 

 

munkahely címe 
 

 

 

 



4. A gyermek óvodai ellátásával kapcsolatos sajátos adatok: 

 

 a gyermek sajátos nevelési igényű (a sajátos nevelési igény tartalma):  ..........................  

 .....................................................................................................................................  

 a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (nehézségének főbb 

jellemzői):  ....................................................................................................................  

 a gyermek nemzetiségi nevelésre tart igényt (a nemzetiség megnevezése):  ...................  

 .....................................................................................................................................  

 a gyermeknek az óvodába járását nem akadályozó, de figyelembe veendő betegsége van 

(a betegség megnevezése, sajátossága):  ........................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 a gyermek speciális étrendet igényel (a speciális étrend tartalma – pl. ételallergia, 

ételérzékenység, vegetáriánus, stb.):  .............................................................................  

 az óvodai ellátási nap igénybevételének hossza, ha az eltér az egész napos 

igénybevételtől:  ............................................................................................................  

 

5. A felvétellel kapcsolatos információk: 

 

 a gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség teljesítése miatt kérem, 

 a gyermek felvételét a kötelező beíratási kötelezettség el nem érése előtt ………… év 

……………………. hó …….. naptól kérem, 

 a felvételi kérelem benyújtása előtt a gyermeket ellátó intézmény megnevezése: 

 ...........................................................................................................................................  

 a gyermek óvodai felvétele iránti kérelmet a következő óvodákba nyújtottuk még be:  

 ..........................................................................................................................................  

 

6. Egyéb információk, csatolt dokumentumok: 

 

 kérem az elektronikus úton történő értesítést arról, hogy a gyermekem óvodai felvételt 

nyert, vagy a felvétele elutasításra került. Elektronikus értesítési címem (e-mail): 

 ...........................................................................................................................................  

 bemutatásra került  a gyermek, valamint  a szülők személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa. 

 csatolásra került a szülő munkahelyének nevét és címét igazoló munkáltató igazolás 

   ....................................................................................................................................  

   ....................................................................................................................................  

 

Kelt: ……………………………………….., 20…… év ……………………….. hó ……. nap 

 

        …………………………………… 

          szülő 

 

7. Záradék: 

A felvételi és előjegyzési naplóba ………….. sorszámon bejegyeztem. 

 

Kelt: ……………………………………….., 20…… év ……………………….. hó ……. nap 

 

        …………………………………… 

          aláírás 


