
Jelentkezési szándéknyilatkozat

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő 

óvodába 
a 2020/2021-es nevelési évre

A gyermek adatai:

A gyermek neve: ………………………………………      Taj száma:  ……………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
A gyermek neme (a megfelelő rész aláhúzandó): fiú lány
Állampolgársága: ……………………………………………………………………………….
Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme:……………………………………
A tartózkodás létesítéséről szóló okirat száma:………………………………………...............
Bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………...
Bejelentés ideje: ………………………………………………………………………………...
Lakóhelyet igazoló okirat száma:………………………………………………………………
Életvitelszerű tartózkodási helye: ……………………………………………………………..
Bejelentés ideje: ………………………………………………………………………………...
Életvitelszerű tartózkodási helyet igazoló okirat száma:……………………………………….

A szülő(k) adatai:

Az apa (gondviselő) neve: ………………………………………………………………………
Bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………...
Bejelentés ideje: ………………………………………………………………………………...
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………..
Bejelentés ideje: ………………………………………………………………………………...
Munkahelyének neve, címe: ……………………………………………………………………

           ……………………………………………………………………
Az apa (gondviselő) telefonos elérhetősége*:…………………………………………………..

Az anya (gondviselő) neve: ……………………………………………………………………..
Bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………………...
Bejelentés ideje: ………………………………………………………………………………...
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………..
Bejelentés ideje: ………………………………………………………………………………...
Munkahelyének neve, címe: ……………………………………………………………………

           ……………………………………………………………………
Az anya (gondviselő) telefonos elérhetősége*:…………………………………………………

A családban eltartott gyermekek száma: ………………………………………………………..
   A testvér neve        Életkora      Mely bölcsödébe, óvodába, iskolába jár
…………………. ………………….       ……………………………………......
…………………. ………………….       ……………………………………......
…………………. ………………….       ……………………………………......
…………………. ………………….       …………………………………….....

* Adatvédelmi szempontok alapján az adat megadása önkéntes.



A felvételre jelentkező gyermek korai fejlesztésben részesült-e?: ……………………………
Melléklet: igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény)
Amennyiben már rendelkeznek szakértői véleménnyel, kérjük, szkennelve, illetve telefonjuk
segítségével lefényképezve küldjék el a titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu e-mail címre!

A felvételre jelentkező gyermek járt-e bölcsődébe? (intézmény neve):
…………………………………………………………………………………………………

A felvételre jelentkező gyermek járt-e óvodába? (intézmény neve):
…………………………………………………………………………………………………
Ez esetben a gyermek oktatási azonosító száma:……………………………………………

Mikortól kéri gyermeke felvételét: ……………………………………………………………..

Melyik  tagóvodába  kéri  az  elhelyezést:  (Kérjük,  sorrendben  három  intézményt
szíveskedjen megjelölni!)

1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..

Munkaidejéhez alkalmazkodva naponta hány órától kezdődően és meddig kéri a gyermeke
ellátását: ………………………………………………………………………………………...

Megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
A jelentkezési lapon mindkét szülő aláírása szükséges. Amennyiben a szülői felügyeletet nem 
közösen gyakorolják, az erről szóló bírósági végzés másolatát csatolni kell.

Szolnok, 2020. év ……………………….. hó ……. nap

………………….…………………………………………..
Szülő(k)/ gondviselő(k) aláírása

mailto:titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu

