
ÓVODAI FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM
1 

(Kérjük, hogy a kérelmet a gyermek lakcímkártyája, valamint a szülők személyi igazolványa 

és lakcímkártyája alapján töltse ki!2 Amennyiben nem géppel tölti ki, akkor kérjük, hogy 

NYOMTATOTT NAGYBETŰKET használjon!) 

Alulírott………………………………………………………………….............(szülő/k neve), 

kérem/kérjük gyermekem/gyermekünk óvodai elhelyezését: 

 a körzetes óvodában, amely a Gyáli  ......................................... Óvoda 

 nem a körzetes óvodában, hanem:3 

▪ a Gyáli Liliom Óvodában 

▪ a Gyáli Tátika Óvodában 

▪ a Gyáli Tulipán Óvodában 

Amennyiben nem a körzetes óvodát jelölte meg, akkor a választás indokai: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

GYERMEK ADATAI 

Neve:……………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Állandó lakóhelye: …………………………………………………………………………....... 

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

 

ÉDESANYJA ADATAI 

Neve:……………………………………………………………………………………………. 

Leánykori neve:………………………………………………………………………………..... 

Állandó lakóhelye:……………………………………………………………………………… 

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

 

 
1 Az adatkezelő (óvoda) a felvételi eljárás során birtokába jutott személyes adatokat a GDPR rendelettel 

összhangban kezeli. A gyermeknek és a szülőjének az óvoda által kötelezően kezelt és nyilvántartott személyes 

adatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

89. §-a tartalmazza. 
2 A kitöltés alapját adó dokumentumok bemutatása a 2022/2023. nevelési év kezdő napján kötelező! 
3 Amennyiben nem a körzetes óvodába szeretne beiratkozni, kérjük, húzza alá a választott óvodát! FONTOS: A 

gyermek óvodai elhelyezésekor – az esetleges túljelentkezések esetén – nem tudunk biztosítékot adni arra, hogy a 

megjelölt intézményben tudjuk elhelyezni gyermekét, azaz a választott óvoda megjelölése nem jelent automatikus 

felvételt a választott intézménybe! 



Elérhetőségi adatok4: 

Telefonszám (lehetőleg mobil):……………………………………………………………........ 

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

             

                 szülő/k, gondviselő/k aláírása5 

 

 

Adatkezelési nyilatkozat 

Kijelentem, hogy személyes adataim kezeléséről tájékoztatásban részesültem, a vonatkozó 

Adatkezelési tájékoztatót – www.gyal.hu/adatvedelem – megismertem, és megértettem, annak 

tartalmát elfogadom. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az óvodai jogviszony 

létesítésével kapcsolatos eljárás során történő felhasználásához. 

Gyál, 2022………………………………….. 

 

…………………………………… 

     szülő/k, gondviselő aláírása 

 

 
4 Megadása önkéntes, a kapcsolattartás céljából (így különösen a felvétellel kapcsolatos döntés közlése és a Gyáli 

Élet Program keretében nyújtandó óvodakezdési csomaggal kapcsolatos tájékoztató megküldése céljából) 

kezeljük! 
5 Amennyiben nem kézzel tölti ki, hanem géppel, akkor az aláírás nem szükséges! 

http://www.gyal.hu/adatvedelem
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