Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda
2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6.
T: 28/543-950
Szándéknyilatkozat
a 2022/2023. tanévben induló óvodai felvételhez
GYERMEK ADATAI
Gyermek neve: ...........................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..................................................................................................................
TAJ szám: ....................................................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................................................
Tartózkodási helye: .....................................................................................................................
Állampolgársága (nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme): ........................
SZÜLŐK ADATAI
Anya neve: ..................................................................................................................................
Leánykori neve: ...........................................................................................................................
Lakcíme: .......................................................................................................................................
Foglalkozása: ......................................................................................(önként szolgáltatott adat)
Munkahelye: .......................................................................................(önként szolgáltatott adat)
Telefonszáma: .............................................................................................................................
E-mail címe: ................................................................................................................................

Apa (gondviselő) neve: ..............................................................................................................
Lakcíme: ......................................................................................................................................
Foglalkozása: ......................................................................................(önként szolgáltatott adat)

Szándéknyilatkozat a 2022/2023. tanévben induló óvodai felvételhez

Munkahelye: .......................................................................................(önként szolgáltatott adat)
Telefonszáma: .............................................................................................................................
E-mail címe: ................................................................................................................................
A gyermek után járó családi pótlékra jogosult :
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
Hozzájárulok okiratok másolásához
Alulírott szülők hozzájárulunk ahhoz, hogy a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda
személyes okirataink közül a törvény által előírt és a beiratkozáshoz szükséges okiratokat
másolja, és a másolatot a felvételi előjegyzési naplóhoz csatolja.
A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők: igen
A gyermekemet egyedülállóként nevelem: igen
A gyermeket időskorúként nevelem:

igen

□

nem

□

nem

□

nem

□

□

□

Testvérek adatai:
1. Név: ........................................................ Születési év: .................................
Iskolás:

□

Óvodás:

□

Bölcsődés:

□

Otthon van:

□

2. Név: ........................................................ Születési év: .................................
Iskolás:

□

Óvodás:

□

Bölcsődés:

□

Otthon van:

□

3. Név: ........................................................ Születési év: .................................
Iskolás:

□

Óvodás:

□

Bölcsődés:

□

Otthon van:

Van-e figyelembe veendő betegsége (ételallergia vagy egyéb?

igen

□

□

nem

□

Ha igen, mi az? ..........................................................................................................................
A gyermek szobatiszta?

igen

Étkezési kedvezményt igényel-e ?

□

nem
igen

□

□
nem

□

Ha igen, jogcíme:
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rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

A gyermek jelenleg bölcsődébe jár:

□ más óvodába jár: □ sehová nem jár: □

Ha járt bölcsődébe, milyen típusú volt?
önkormányzati bölcsőde

□

családi napközi

□

□

egyéb magánintézmény

Melyik óvodába jelentkezett még? .........................................................................................
Az anya dolgozik már?

igen

□

nem

□

Amennyiben az anya még nem dolgozik, mikor kíván munkába állni? ............................
Munkanélküli

□

főállású anya

□

gyes, gyed, meddig:

□

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

A szülőknek a felvétellel kapcsolatos indoklása: ..................................................................
....................................................................................................................................................
A család vallása:

□ református: □ katolikus: □ egyéb: □ nem vallásos: □
Anya: evangélikus: □ református: □ katolikus: □ egyéb: nem vallásos: □
Gyermek: evangélikus: □ református: □ katolikus: □ egyéb: □ nem vallásos: □
Apa: evangélikus:

Nyilatkozat a házirend megismeréséről és tudomásul vételéről:
Alulírott szülő nyilatkozom, hogy az óvoda házirendjét a beiratkozás során megkaptam/az
óvoda honlapjáról letöltöttem (a megfelelő rész aláhúzandó), valamint a házirendben
foglaltakat tudomásul vettem.
Nyilatkozat óvodai beiratkozással kapcsolatos értesítésről
Alulírott szülő jelen nyilatkozatommal hozzájárulok/nem járulok hozzá (a megfelelő rész
aláhúzandó) ahhoz, hogy a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda a gyermekem felvételéről
vagy elutasításáról szóló határozatot elektronikus úton megküldje számomra.
E-mail cím: ................................................................................................................................
Dátum: 2022. ................................... hó ........ nap
........................................................
Anya aláírása

.......................................................
Apa (gondviselő) aláírása
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