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                                                                                                                                Ikt. szám:  

 

Óvodai felvétel iránti kérelem 

(Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűvel kitölteni a gyermek lakcímkártyája és TAJ kártyája, 
valamint a szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája alapján!) 

 

Alulírott ……………………………………………..……………..……............, kérem gyermekem 
felvételét a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Óvodájába. 

 
 

GYERMEK NEVE:  

vezetéknév: ………………………………………………… 

1. keresztnév: …………………………………………….. 2. keresztnév: 
…………………………………………………………… 

TAJ száma: …………….…………………… 

Születési helye: ………………………………………………….. ország 
………………………..………………………………. város 

Születési ideje: ……………………………………................... 

Állampolgársága: …………………………………… 
Nem magyar állampolgárság esetén a rájuk vonatkozó szabályzat tartalmazza a szükséges okmányokat! 

Lakóhelye: település: …………………………..……………………………..…………….. irányítószám: 
………………………… 

……………………………………………………………. utca ………………………. sz ………………………. em 
…………………. ajtó 

Tart.helye: település: …………………………..…………………………..……………….. irányítószám: 
………………………… 

……………………………………………………………. utca ………………………. sz ………………………. em 
…………………. ajtó 

 

ÉDESANYJA NEVE: ……………………….……………………………… leánykori neve: 
………………………………………….  

Állampolgársága: 

Lakóhelye: település: …………………………..……………………….…..……….…….. irányítószám: 
………………………… 

……………………………………………………………. utca ………………………. sz ………………………. em 
…………………. ajtó 

Tart.helye: település: …………………………..…………………………..……………….. irányítószám: 
………………………… 

……………………………………………………………. utca ………………………. sz ………………………. em 
…………………. ajtó 

Telefon (mobil): …………………………………………..…….….…… e-mail cím: 
……………..….………………..……………... 
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ÉDESAPJA NEVE: …………………………….……………………..………………............................. 

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

Lakóhelye: település: …………………………..……………………………..…………….. irányítószám: 
………………………… 

……………………………………………………………. utca ………………………. sz ………………………. em 
…………………. ajtó 

Tart.helye: település: …………………………..…………………………..……………….. irányítószám: 
………………………… 

……………………………………………………………. utca ………………………. sz ………………………. em 
…………………. ajtó 

Telefon (mobil): …………………………………………..…….….…… e-mail cím: 
……………..….………………..……………... 

A gyermek családi körülményeire vonatkozó adatok: 

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők: 

A gyermeket egyedülállóként nevelem: 

A szülői felügyeleti jogot bírósági döntés alapján közösen 
gyakorolják a szülők: 
(A bírósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges!) 

A szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő megnevezése: 
(A bírósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges.) 

 

A gyermeket nevelőszülőként nevelem: 
(A gyermek elhelyezéséről szóló hatósági végzés erre vonatkozó részét 
mellékelni szükséges.) 

 

igen                       nem 

igen                       nem 

 

igen                       nem 
 

………………………..………………
……… 
 

 

igen                       nem 

Családban élő kiskorúak száma: ………………………………………………………….……........... 

Ebből iskolás: ……………………..…Óvodás: ………..….……..Bölcsődés: ………………........... 

Egyéb (otthon van): …………………………………………………………..………………………………...

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-         igen            nem 
(Ha igen, akkor az erről szóló határozatot mellékelni szükséges!) 

A gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű:        igen            nem 
(Ha igen, akkor az erről szóló határozatot mellékelni szükséges!) 

 

A gyermek óvodai ellátására vonatkozó kérdések: 

A gyermek sajátos nevelési igényű:                           igen      nem               

(Ha igen, akkor a szakértői véleményt mellékelni szükséges!) 

A gyermek BTM-N nevelési igényű:                           igen       nem 
(Ha igen, akkor a szakértői véleményt mellékelni szükséges!)
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Óvodába járást nem akadályozó, de figyelembe veendő betegsége van (a betegség 

megnevezése, sajátossága, allergia): 
…………………………………………………………………….………………………………………………………

Állandó gyógyszere: 
……………………………………………..………………………….……………....................................... 

Gyógyszerallergiája: 
……………………………………..…….…………………………….…………......................................... 

Ételérzékenység, diétás étkezést igényel:   
(Amennyiben diétás étkezést igényel gyermeke részére, az erről szóló szakorvosi igazolás másolatát 

mellékelni szükséges.) 

Háziorvos neve: …………………………….………………..………… Védőnő neve: 
……………………………………………….. 

A gyermek felvételével kapcsolatos információk: 

A felvételi kérelem előtt a gyermeket ellátó intézmény (bölcsőde, családi napközi, 
óvoda) megnevezése: 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Amennyiben már rendelkezik jogviszonnyal, az oktatási azonosító száma: 
………………………………………… 

A gyermek felvételét az alábbi időponttól kérem: ………......év ……………………………………… 
hó …..…...nap 

A gyermeknek étkezést az alábbi időponttól igényelek: ………….év…………….……………...….. 
hó …...…..nap

A felvétellel kapcsolatos határozatot elektronikus 
formában kérem: 

igen                       nem 

Átirányítás esetén az alábbi óvodát szeretnénk megjelölni: 
………………………………………………………………… 

 

Csatolandó dokumentumok (scannelve vagy fotózva) :  

 
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata 

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 

A kérelemhez ……….. db mellékletet csatolok. 

Megjegyzés:   

  

Veröce, 2022. ……………..…..     ….. 
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Meghatalmazás 

 
Alulírott szülők (gyám): 
Apa neve:………………………………………………………………………….. 
Szül.:…………………, ………      
Lakcím:…………………………………………………… 
Anya neve:………………………………………………………………………… 
Szül.:………………………, ……   
Lakcím:………………………………………………….. 
A gyermek neve / óvodai csoport neve:………………………………/………………… 
Ezennel meghatalmazzuk* 
Név:……………………………………………………………..Szül.:…………………….. 

nagyszülő, testvér (14 év feletti), más személy (a megfelelőt kérjük aláhúzni!) 
 

Név:……………………………………………………………..Szül.:…………………….. 
nagyszülő, testvér (14 év feletti), más személy (a megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

 

hogy gyermekünket elvigye óvodába / hazavigye az óvodából. 
(a megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

 

Tudomásul vesszük, hogy abban az esetben, ha nem a szülő kíséri a gyermeket 
óvodába, vagy viszi haza az óvodából, azt csak a szülő írásbeli meghatalmazása 
alapján teheti meg. Mérlegeltük az óvoda és a lakóhely közötti út távolságát és 
megtételének veszélyességi fokát. Tudomásul vesszük továbbá, hogy a gyermek 
átadásának pillanatától az intézmény dolgozói nem vállalnak felelősséget a gyermek 
biztonságáért és épségéért. 
Kelt: Verőce, 2022. ……………  

 
……………………………………………..     ……………………………………… 
              szülő aláírása         szülő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A nyomtatványon több személyt is meghatalmazhat, a world dokumentum bővíthető. 
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Anamnézis 

 
Az "Anamnézis" a hatályos Köznevelési törvény alapján a gyermek fejlődését nyomon követő 

dokumentáció kötelező része, ezért kérjük pontos kitöltését, aláírással való hitelesítését. 

(Kitöltési útmutató: a megfelelő válaszokat, illetve az „igen, vagy nem” válaszokat kérjük aláhúzni, vagy 
bekarikázni. Egyéb kérdéseknél fejtse ki röviden írásban közlendőjét. A dokumentum kétoldalas!) 

 

A gyermek neve: ......................................................... 

Születési helye: ......................................................... 

Születési ideje: ......................................................... 

 

Családra vonatkozó adatok 

 

A család tagjai: anya apa ...... gyermek  Hányadik gyermek a testvérsorban? ....... 

  

A gyermek korai fejlődésére vonatkozó adatok 

 

Terhesség:  normál lefolyású        veszélyeztetett               

Szülés:  időre született  igen  nem /..............hétre/; természetes – császár; 

komplikáció mentes  –  volt komplikáció: a gyermeket éleszteni kellett, egyéb ……………………… 

Hányadik gyermeke? ……………….                                                                                                                       

Újszülött súlya:            (gr);  hossza:  (cm); APGAR érték:                         

......... hónapig szopott  nem szopott                                                         

0-3 éves koráig került- e kórházba?  igen nem    Miért?............................................                                            

Áll-e gyógyszeres kezelés alatt?   igen nem                                        

Allergiás-e valamire?   igen /.................................................../ nem 

Megjelent-e a mászás a gyermek életében?   igen  nem                                                             

........ hónapos korában kezdett el járni   

........ hónapos korában kezdett el beszélni (1-2 szó);  nem beszél 

Lépcsőn biztonsággal közlekedik-e? igen nem; váltott lábbal nem váltott lábbal 

Járt-e közösségbe? igen nem. Amennyiben járt, intézmény neve: ……………………… 

Mennyi idős korától? .................... Dátum: …………. év……hó …… naptól 

Részt vett-e valamilyen fejlesztő programban? igen nem. Amennyiben igen, a 

fejlesztés területe: mozgás látás hallás egyéb: …………………………………………. 

Étkezési szokások: 

Önállóan étkezik:  igen     nem Milyen evőeszközt használ? ............................................ 
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Kedvenc ételei: ........................................................................................................................... 

Nem szereti: ……………………………………………………………………........................ 

Alvási szokások: 

Egyedül alszik, külön szobában, testvérrel egy szobában, szülőkkel egy szobában, szülőkkel 

egy ágyban, egyéb: ...................................................... 

Napközben alszik-e?  igen   /........órát /                 nem 

Elalvásnál ragaszkodik- e valamilyen tárgyhoz, személyhez…: igen/........................./     nem                                      

Este állandó időpontban alszik el: igen /.......... órakor/             nem 

Igényli az esti mesét, simogatást, odaülést: igen               nem 

Éjszaka általában nyugodtan alszik; néha felébred;  többször felébred; nyugtalan. 

Reggel hány órakor ébred?  .........                 magától ébred               ébreszteni kell                

Szobatisztaság: 

Szobatiszta (nappal és éjszaka is); szobatisztasága kialakulóban; nem szobatiszta.  

Amennyiben igen, mikor alakult ki? .......... éves korában.            

Mindennapok: 

Kedvenc játékai: .........................................................................................................................        

Kedvenc tevékenysége otthon: ...................................................................................................  

Mennyi időt tölt a gyermek naponta a szabadban: …. (órát); Tv/számítógép előtt: ….. (órát); 

együtt a család (játék, séta, kirándulás, egyéb közös tevékenység): …. (órát)                                                                  

Gyermeküket miért és milyen módon jutalmazzák: ................................................................... 

Szokták-e büntetni: igen nem /ha igen, hogyan………………………………….........../ 

Fél-e valamitől? igen /............................................................................./  nem 

Kérésük, egyéb megjegyzésük gyermekükkel kapcsolatban: ………………………………… 

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

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

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

Dátum:                                                                         Aláírás:      

Köszönjük, hogy a lap kitöltésével hozzájárult ahhoz, hogy pedagógusaink megismerjék gyermeküket. A 
dokumentumokban közölt adatokat a hatályos adatvédelmi szabályok (Info.-törvény; GDPR) betartása mellett, 
a gyermek személyiségjogainak figyelembevételével csak a gyermekét nevelő óvodapedagógusok, fejlődését 
elősegítő kompetens szakemberek ismerik meg és hivatali titokként kezelik! 

 


