
 

 

PETŐHÁZI KINCSESKERT ÓVODA 

                      OM: 030476 

 9443 Petőháza, Kinizsi P.u.10. 

 +36 99 38 20 96   

 kincseskert9443@gmail.com 

             

___________________________________________________________________________ 

 

Óvodai felvétel iránti kérelem 

 

 Tisztelt óvodavezető! 

 

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

 

 

1. Gyermek adatai: 

Gyermek neve:………………………………………………………………………………...... 

Beceneve:……………………………………………………………………………………….. 

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………….…...... 

Lakóhely/ tartózkodási helye:…………..………………………………………………………. 

Állampolgársága:………………………………………………………………………………. 

TAJ száma:……………………………………………………. 

 

2. Szülők adatai: 

Anya, gondviselő adatai 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………....... 

- munkahelye:……………………………………………………………………..…....… 

mailto:kincseskert9443@gmail.com


- foglalkozása:……………………………………………………………………..……

… 

- lakcíme:………………………………………………………………………………… 

- elviheti a gyermeket:  igen – nem 

 

Apa, gondviselő adatai 

Apja neve:…………………………………………………………………………………...….. 

- munkahelye:…………………………………………………………………………...... 

- foglalkozása:…………………………………………………………………….….…... 

- lakcíme:………………………………………………………………………………… 

- elviheti a gyermeket:  igen – nem 

A szülőkön kívül ki viheti el a gyermeket? 

 

1. Név: 

 

lakóhely: 

2. Név: 

 

lakóhely:  

3. Név: 

 

lakóhely:  

4. Név: 

 

lakóhely:  

 

        3.    A testvérek adatai: 

- név……………………………kor……..……amennyiben a gyermek bölcsődei vagy 

közoktatási intézményben jár, az intézmény megnevezése……………………..…….….…… 

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

- név……………………………kor……..……amennyiben a gyermek bölcsődei vagy 

közoktatási intézményben jár, az intézmény megnevezése……………………..…….….…… 

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

- név……………………………kor……..……amennyiben a gyermek bölcsődei vagy 

közoktatási intézményben jár, az intézmény megnevezése……………………..…….….…… 



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

- név……………………………kor……..……amennyiben a gyermek bölcsődei vagy 

közoktatási intézményben jár, az intézmény megnevezése……………………..…….….…… 

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

 

4. A gyermek óvodai ellátásával kapcsolatos sajátos adatai: 

Gyermekorvos neve, telefonszáma:……………………………………………………………. 

Allergiás valamire?....................................................................................................................... 

A gyermek sajátos nevelési igényű:   igen – nem 

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű: igen – nem 

Van bármilyen betegsége, egyéb egészségügyi problémája? 

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

Probléma esetén kit értesíthetünk? (Név):……………………………………………………… 

Telefonszám:…………………………………… 

Biztonsági telefonszám (amennyiben ez nem elérhető):…………………………….………….. 

E-mail cím:…………………………………………………………………………………….. 

Kedvenc játéka(i):………………………………………………………………………….…… 

 

Olyan étel/ital, amelyet nem szívesen fogyaszt, vagy nem fogyaszthat: 

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

Van-e valamilyen személyes tárgya (játék, takaró, stb.)? 

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

Egyéb tudnivaló, kérés: (óvodai kezdés ideje, étkezés…) 

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

Óvodába érkezés várható időpontja: ………………. órakor 



Óvodából való távozás várható időpontja: ………… órakor 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kijelentem, hogy gyermekem az életkora szerinti kötelező védőoltásokban részesült. 

Az óvodai házirendet átvettem.  

 

Hozzájárulok, hogy a óvoda vezetőjének átadott személyes adataimat, valamint gyermekem 

adatait (név,lakcím,  telefonszám, e-mail cím stb.) mint közoktatási intézmény a kötelező  

feladatainak maradéktalan ellátásához szükség szerint felhasználja.  

 

Ezúton vállalom (vállaljuk), hogy a fenti adatokban történő bármely változást írásban 

bejelentem (bejelentjük) az óvoda vezetője felé. 

 

 

Petőháza,………………………………… 

 

 

 

 …………………………………………. 

  Szülő, gondviselő aláírása 

 


