
JELENTKEZÉSI LAP 

a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda 2021/2022 nevelési évére 

 

Beküldési cím: nefelejcsovoda@nagyvenyim.hu Beérkezési határidő: 2021. május 4. 17.00 

Elektronikus beiratkozás esetében a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első 

óvodai nevelési napon kerül sor. 

Személyes beiratkozás esetében leadható: a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvodában (Nagyvenyim 

Ady E. u. 2.) 2021. május 3-án 8.00-17.00, és 2021. május 4-én 8.00-17.00 óra között. 

Személyes beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot 

igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági 

igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.  

 

A gyermek adatai: (gyermekenként külön lapot kell kitölteni)  

Neve:  

Születési helye, ideje:  

Anyja születési neve:  

Lakóhelye:  

Lakóhely bejelentési ideje:  

Tartózkodási helye (ha van):  

Tartózkodási hely bejelentésének ideje:  

Állampolgársága:  

TAJ száma:  

Tartózkodás jogcíme, ha nem magyar 

állampolgár 

 

 

A szülők adatai: 

1. szülő/ törvényes képviselő neve:  

Lakóhelye:  

Lakóhely bejelentési ideje:  

Tartózkodási helye (ha van):  

Tartózkodási hely bejelentésének ideje:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
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2. szülő/törvényes képviselő neve:  

Lakóhelye:  

Lakóhely bejelentési ideje:  

Tartózkodási helye (ha van):  

Tartózkodási hely bejelentésének ideje:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

 

A gyermek jelenleg jár-e bölcsődébe? *  IGEN / NEM 

Ha igen, a bölcsőde neve, címe: ..……………………………………………………………… 

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

A gyermek jelenleg jár-e óvodába? *  IGEN / NEM 

Ha igen, az óvoda neve, címe: ………………………………………………………………… 

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

Sajátos nevelési igényű gyermek? * IGEN / NEM 

Egészségügyi okból szorul speciális étkezésre? * IGEN / NEM 

Ha igen milyen diétára? ………………………………………………………………………... 

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

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

Kijelentem, hogy a jelentkezési lapot a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel 

egyetértésben nyújtottam be / a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom. * 

A felvételi eljárásban meghozott döntésről elektronikus értesítést  

KÉREK az alábbi e-mail címre / NEM KÉREK* 

Értesítési e-mail cím: ………………………………………………………………… 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatokat a Nagyvenyimi Nefelejcs 

Óvoda, illetve fenntartója Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, az óvodai eljárással 

összefüggésben megismerje, kezelje és továbbítsa. 

Kelt: ……………………….., ……………év ……………..hó ……… nap 

 …………………………………….. 

 szülő/törvényes képviselő aláírása 


