
JELENTKEZÉSI LAP 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákba 

 
A gyermek adatai: 

 

A gyermek neve:   

Születési helye, ideje:   

Anyja születési neve:   

Lakóhelye:   

Lakóhely bejelentési ideje:   

Tartózkodási helye:   

Tartózkodási hely bejelentési ideje:   

Állampolgársága:   

Nem magyar állampolgárság esetén az 
ország területén való tartózkodás jogcíme: 

  

 
A szülő(k)/törvényes képviselő(k) adatai: 

ANYA neve / születési neve:   

Lakóhelye:   

Lakóhely bejelentési ideje:   

Tartózkodási helye:   

Tartózkodási hely bejelentési ideje:   

Telefonszám:   

APA neve:   

Lakóhelye:   

Lakóhely bejelentési ideje:   

Tartózkodási helye:   

Tartózkodási hely bejelentési ideje:   

Telefonszám:   



 
 
 

Értesítési e-mail cím:  __________________________  

 

Jelenleg jár-e óvodába a gyermek? (A megfelelo  ala hú za sa val jelo lendo ) Igen/Nem 
Az o voda neve: _______________________________________________ 
Jár-e bölcsődébe a gyermek? (A megfelelo  ala hú za sa val jelo lendo ) Igen/Nem  
A bo lcso de neve: ________________________________________________  
 
Gyermekem felvételét 2020. szeptember 1-jétől kérem: 
elsősorban a lako hely/tarto zkoda si hely/múnkahely* szerint ko rzetes _______________________Ó voda ba  
                                                nem ko rzetes                                                                                         Ó voda ba                          
másodsorban a lako hely/tarto zkoda si hely/múnkahely* szerint ko rzetes _____________________Ó voda ba  
                                                nem ko rzetes ____________________________________________ Ó voda ba 
harmadsorban a lako hely/tarto zkoda si hely/múnkahely* szerint ko rzetes ___________________Ó voda ba  
                                                nem ko rzetes ___________________________________________ Ó voda ba                          
Ugyanaz az óvoda nem jelölhető többször. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési 
szándék sorrendjét is tükrözi.  
 
A jelentkeze s elbí ra la sakor figyelembe veheto  szempontok: 
Saja tos nevele si ige nyú  gyermek, e s pedig:____________________________________________ 
Tarto s betegse g, vagy fogyate kossa g, e s pedig:_________________________________________  
Testve r(ek) neve, iskola ja/o voda ja/bo lcso de je: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
A szú lo  múnkahelye nek cí me:______________________________________________________ 
 
Csatolando  melle kletek leheto se g szerint:  
a) A gyermek neve re kia llí tott szeme lyazonossa got igazolo  hato sa gi igazolva nyok, tova bba  a szú lo  

szeme lyazonossa ga t igazolo  hato sa gi igazolva nyok e s lakcí met igazolo  hato sa gi igazolva ny 
ma solata, fe nyke pe, 

b) Saja tos nevele si ige ny megle te ro l szo lo  szake rto i ve leme ny, 
c) Igazola s a tarto san beteg, vagy sú lyosan fogyate kos gyermekro l, 
d) Múnka ltato i igazola s arro l, hogy a gyermek szú lo je a felve teli ko rzetben dolgozik, 
e) Nem magyar a llampolga rsa gú  gyermek esete ben a szú lo  Magyarorsza g terú lete n tarto zkoda sra 

jogosí to  engede lye nek ma solata, fe nyke pe. 
 

A beiratkoza shoz szú kse ges iratok eredetiben valo  bemútata sa ra a gyermek elso  o vodai nevele se nek 
napja n kerú l sor. 
 
Ezen jelentkezési lap a 2020. április 14-én és 15-én történő óvodai beiratkozáshoz készült. 
Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki. 
 
Bú nteto jogi felelo sse gem túdata ban kijelentem, hogy a fenti adatok a valo sa gnak megfelelnek,  
a) a jelentkeze si lapot a szú lo i felú gyeleti joggal rendelkezo  ma sik szú lo vel egyete rte sben nyú jtottam 

be* 
b) a szú lo i felú gyeleti jogot egyedú l gyakorlom.*     
 
Hozza ja rúlok ahhoz, hogy a jelentkeze si lapon szereplo  adatokat az a ltalam megjelo lt o voda k, illetve 
azok fenntarto ja az o vodai jelentkeze si elja ra ssal o sszefú gge sben megismerje, tova bbí tsa e s kezelje. 
 
Kelt: _________________, _______ e v ______________ ho  ______ nap 

 
_____________________________ 

               szú lo /to rve nyes ke pviselo  ala í ra sa  
(* A megfelelo  szo veg ala hú zando .) 


