
*Önként szolgáltatott adatok – a sorok kitöltése nem kötelező 

Jelentkezési lap 
az Ajka Városi Óvodába a 2022/2023   -es nevelési évre 

 

Alulírott .................................................................................................. (név), kérem gyermekem óvodai elhelyezését 

elsősorban a ………………………………….. Óvodában másodsorban a ………………………………... Óvodában  

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

Születési hely, év, hó, nap: ……………………….……………….TAJ szám: …………...…………………………… 

Lakcíme (lakcímkártya alapján)                       Lakcímkártya száma: ………………………....... 

Lakóhelye: ………………………………………………………………………...………………………………….… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………….……………………….…………….... 

Életvitelszerű, tényleges tartózkodási helye: ………………………………………………………...……………...…. 

*A gyermek előzetesen: bölcsődébe járt    az édesanya GYES-t vett igénybe    otthon vigyáztak rá     óvodába járt  

A gyermek óvodai nevelésben már részt vett:     igen   nem 

Ha igen óvoda neve, címe: ……………………………………………………………………………………………... 

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

Apa neve: ......................................................................................................................................................................... 

*Legmagasabb iskolai végzettsége: ................................................................................................................................. 

*Munkahelye: ................................................................................................................................................................... 

Lakcíme (lakcímkártya alapján)  

Lakóhelye: …………………………………………………………………………...……...………………….………. 

Tartózkodási helye: …………………………………………….……………………………………………….…........ 

Napközbeni elérhetősége: .............................................................E-mail címe: .............................................................  

     (amennyiben megadásra kerül, a felvételi értesítést elektronikus úton küldjük) 

Anya neve: ....................................................................................................................................................................... 

Születési neve: ................................................................................................................................................................. 

*Legmagasabb iskolai végzettsége: ................................................................................................................................. 

*Munkahelye: ................................................................................................................................................................... 

Lakcíme (lakcímkártya alapján)  

Lakóhelye: …………………………………………………………………………………………..………...….…..… 

Tartózkodási helye: ………………………………………….….………………………………..…………......…….... 

Napközbeni elérhetősége: ..............................................................E-mail címe: ............................................................. 

     (amennyiben megadásra kerül, a felvételi értesítést elektronikus úton küldjük) 

*Hány gyermek él a családban: ...................... koruk: ............................  

*Táplálékallergiás a gyermekem: igen   nem  

*A kérelem rövid indoklása: (pl. halmozottan hátrányos helyzetű a gyermek, sajátos nevelési igényű, mindkét szülő dolgozik, szülő egyedül 

neveli, testvére óvodás) 
……………………………....................................................................................................................................... 

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

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

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

Halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat száma: …………………………............................................. 

Hátrányos helyzetet igazoló határozat száma: .......................................................................................................... 

Sajátos nevelési igényt igazoló szakvélemény száma: ……………………………………………………………. 



*Önként szolgáltatott adatok – a sorok kitöltése nem kötelező 

Kérjük jelölje, amennyiben a gyermek az alábbi feltételeknek megfelel: 

□ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

□ tartósan beteg vagy fogyatékos, 

□ családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

□ családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

□ nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,  

□ családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-

át. 

□ felsoroltak közül egyik sem 

 

A gyermekek személyes adatait a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése 

céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, egészségügyi célból, társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, 

a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezeljük. 

A köznevelési törvény alapján nyilvántartott adatok: 

• a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar 

állampolgárság esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, 

száma; 

• a szülő, gondviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma; 

• a gyermekek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok 

• az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 

—a felvétellel kapcsolatos iratok, 

—beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatok (sajátos nevelési 

igényre vonatkozó adatok) 

—a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

• a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges azon adatok, 

amelyekből megállapítható a jogosult személye és kedvezményre való jogosultsága. 

Az adatok továbbítása kizárólag a hivatkozott törvényben meghatározott célból történik: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási rendellenességre vonatkozó adatok, a pedagógiai 

szakszolgálat intézményeitől a nevelési-oktatási intézményekkel, illetve vissza 

c) a magatartás és tudás értékelésével kapcsolatos adatok a nevelőtestületen belül,  

a szülőnek, 

f) a gyerek óvodai/iskolai felvételével, átvételével kapcsolatban az érintett óvodához, iskolához 

g) az egészségügyi, óvodai, egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló egészségi állapotának megállapítása céljából, 

h) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a 

gyermek veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából 

i) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat 

intézményeinek, az iskolának. 

Az intézmény nyilvántartja azokat az adatokat, melyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság 

elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága. Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az adattovábbításhoz, 

ha az intézményvezető a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezése alapján, megítélése szerint a gyermek súlyos veszélyhelyzetbe 

került, vagy kerülhet. 

 

Alulírott szülő, gondviselő nyilatkozom, hogy az adatokat önként szolgáltattam, az óvoda által történő adatkezelésről, 

a beiratkozáskor tájékoztatást kaptam, a házirend 1 példányát átvettem. 

Jelen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Óvoda a jelentkezési lapon szereplő adatokat - 

különösen gyermekem adatait - a tevékenységének végzése céljából kezelje a honlapján (http://www.ajkaovoda.hu/) 

fellelhető Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint. 

 

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

Szülő, gondviselő aláírása 

http://www.ajkaovoda.hu/

