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ÓVODAI FELVÉTELI KÉRELEM 

 

A 3. életévüket 2022. 08. 31-ig betöltő, óvodaköteles gyermekek számára  

Alulírott szülő/gondviselő a 2022/2023-as nevelési évre kérem gyermekem óvodai felvételét a 

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájába. 

 

1. A gyermek adatai (születési anyakönyvi kivonat alapján): 
 

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

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

Szül. helye, ideje: ………………………………………………………………………………. 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………... 

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………… 

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

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

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

Email címe: …………………………………………………………………………………….. 

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

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

Email címe: …………………………………………………………………………………….. 

Megkeresztelték-e a gyermeket?  Igen   Nem 

Ha igen, mely egyház szertartása szerint? ……………………………………………………… 

Vallását gyakorolja-e?   Igen   Nem 

 

A felekezethez, a fenntartó gyülekezethez tartozásra vonatkozó adatoknak nagy 

túljelentkezés esetén lehet jelentősége a felvételi döntés meghozatalánál. 
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2. Mikortól kéri a gyermek óvodai elhelyezésének biztosítását? 

 

Dátum: ………………év………………….hó………..nap. 

 

3. Hasznos információk (csoportba sorolásnál kérem figyelembe venni): 

 

- A gyermek bölcsödébe járt e:     Igen   Nem 

 

- Kérem, hogy ……………………………………………….. nevű testvérével azonos  

óvodai csoportba ( …………………… sz. ) járjon. 

 

- Krónikus betegségben / érzékenységben szenved e:   Igen   Nem 

Ha igen, milyen …………………………………………………………………………….. 

Milyen különleges bánásmód szükséges? ………………………………………………….. 

 

- Egyéb kérések, információk: ……………………………………………………………... 

 

Kérem Önöket, amennyiben a gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik (sajátos 

nevelési igényű), vagy valamilyen tartós betegséggel küzd, azt mindenképpen jelöljék, 

valamint csatolják a kérelemhez a szakértői bizottsági véleményt! 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermek törvényes gondviselője 

vagyok, óvodai felvétele ügyében jogosultan járok el. Kijelentem, hogy a fenti adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

 

 

Tiszaújváros, 20….... ……………..……….hó……….nap. 

 

 

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

               Szülők/ gondviselők aláírása 

 

Kérem, hogy saját és a gyermek személyi adatait igazoló okmányokat hozza magával! 

 

Magyar állampolgár esetén: 

szülő/gondviselő: Személyazonosító igazolványát, lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát (lakcímkártya) 

gyermek: Személyazonosító igazolványát, lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát (lakcímkártya), születési anyakönyvi kivonatát, 

TAJ-kártyáját. 

 

 

 

 

 



Külföldi állampolgár esetén: 

 A fentebb felsoroltakon túl 

- gyermek:  Születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre fordított,  

közjegyző által hitelesített másolatát. 

A Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 

jogosító okirat megnevezése, száma 

- szülő:  A Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 

jogosító okirat megnevezése, száma 

 

 

Kettős állampolgárság esetén: 

szülő/gondviselő: Személyi igazolványát, lakcímkártyáját személyazonosító 

igazolványát, lakcímet igazoló hatósági igazolványát 

(lakcímkártya) 

gyermek: Személyazonosító igazolványát, lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát (lakcímkártya),  

Születési anyakönyvi kivonat magyar nyelvre fordított, 

közjegyző által hitelesített változatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


