
Arany János Református Általános Iskola és Óvoda 
Mesevár Tagóvoda 

 
JELENTKEZÉS ÓVODAI FELVÉTELRE 

 2023 / 2024 nevelési évre  
 
 

A GYERMEK ADATAI 
A gyermek neve:  

 
A gyermek  
születési helye, ideje: 

 
 

Anyja leánykori neve:  
 

A gyermek állandó 
lakcíme: 
Lakcímkártya száma: 

 

A gyermek tartózkodási 
helye: (ha van) 
Lakcímkártya száma: 

 

A gyermek TAJ száma:  
 

(Kérem a megfelelő válaszokat aláhúzni!) 
Megkeresztelték-e a kisgyermeket?                                                    igen                           nem 
 
Gyermekem az év folyamán, 2023. dec. 31-ig, betölti a 3; 4; 
5; életévét: 

     igen 
 

    nem 

A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte:      igen 
 

    nem 

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű:      igen 
 

    nem 

A gyermeket egyedülállóként nevelem:      igen 
 

    nem 

A gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket 
nevelek: 

     igen     nem 

Gyermekek száma:                                életkora a családban:   
 

  

Mennyi időre kéri gyermeke óvodai ellátását?                                 
                                                                                                   ………………órától………………...óráig 
A gyermek eddigi elhelyezése: otthon,        bölcsődében,         másik              óvodában (kérjük aláhúzni!) 
 
Csak átjelentkezés esetén kérjük kitölteni! 
Melyik óvodából érkezik?................................................................................ 

Gyermekem teljesen szobatiszta: igen - nem (Szíveskedjen aláhúzással jelölni!) 

Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda mely tagintézményébe kéri gyermeke felvételét?                      

Kazinczy úti óvodába                                                                                             Sziget úti óvodába  

(Kérem a választott óvodát aláhúzni!) 

 



Gyermekemnek olyan betegsége van, illetve olyan speciális ellátásban részesül, amely folyamatos kezelést, 

fejlesztést igényel:    igen    –    nem  

Ha igen, akkor a betegséget igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett 

egyéb dokumentumokat kérjük mellékelni Pl.: szakértői vélemény 

 
A kérelmező szülők adatai: 

Apa neve:                                                         Anya leánykori neve: 
 
Lakcíme: 
 
A gyermek                szülője                     gondviselője;                           gyámja; egyéb:                        
(a megfelelőt kérem aláhúzni) 
 
A kérelmező telefonszáma:          anya:                                               apa: 
 
E-mail címe: 
 
Alulírott gondviselő elfogadom, magamra és gyermekemre érvényesnek tekintem: 
(kérem, amennyiben elfogadja, x-el jelölje) 
 

o hogy a köznevelési intézmény vallásilag elkötelezett református intézmény, melynek fenntartója a 

Nagykőrösi Református Egyházközség, 

◦  hogy  gyermekem részt vesz a Pedagógiai Programban meghatározott hitéleti tevékenységekben (pl. 

bibliai témájú foglalkozások, napi áhítatok, stb.) 

o az óvoda - egyházi jellegéből fakadó –követelményeit és– keresztyén elvekre épülő – rendjét. 

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, azokat 

önkéntesen szolgáltatom. 

 
Ezen nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy az Arany János Református Ált. Isk. és Óvoda Mesevár Óvoda 

Tagintézmény vezetője- a titoktartási kötelezettség betartásával - személyes adataimat kezelje. 

A beiratkozáskor megkaptam, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda Mesevár 

Tagóvodájának Házirendjét.  

Egyéb nyilatkozat: (van-e a kisgyermeknek allergiája; van-e bölcsődés társa, akivel szeretnének egy 
csoportba kerülni; van-e valamilyen óvodás jel, amit szeretnének gyermeküknek?) 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nagykőrös, 2023 …………. ………. 
 

 
PH. 

 ………………………………………….                                                           …………………………………….                                                                                                                                                 
           tagintézmény-vezető                                                                                   kérelmező szülő   


