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ÓVODAI ADATFELVÉTELI LAP 

2019 / 2020 tanévre 

 

A jelentkezési lapot kérjük olvashatóan, a hivatalos okiratoknak megfelelően kitölteni, és azt 

KIZÁRÓLAG A JELENTKEZÉSI NAPOKON személyesen átadni szíveskedjenek! A felmerülő 

kérdések tisztázására is EKKOR lesz lehetőség!  

 

1. A gyermek adatai: 

Név (teljes): …………………………………………………………………………………………… 

Születési hely: …………………… szül. idő: ………………….. Állampolgársága:……………….. 

Állandó lakóhelyének címe:  …………………………………………………………………………. 

Tartózkodási helyének címe:  …………………………………………………………………………. 

TAJ szám: …………………………………………………………………………………………….. 

2. Az apa (gondviselő) adatai 

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

         Foglalkozása:  ……………………..…………….…………………………………….. 

            Elérhetősége (telefon): …………………………………… 

Milyen felekezethez, egyházhoz tartozik?    (aláhúzandó) 

református, katolikus, evangélikus, baptista, metodista,  

egyéb keresztyén felekezetű ………………………., felekezeten kívüli 

Rendszeresen jár-e gyülekezetbe?                       Igen  Nem 

Gyülekezetében végez-e valamilyen szolgálatot, segítő munkát? Mit?................................................. 

 

3. Az anya adatai 

Neve:  …………………………………………………………………………. 

Születési neve:  …………………………………………………………………………. 

Foglalkozása:  …………………………………………………………………………. 

            Elérhetősége (telefon): …………………………………… 

Milyen felekezethez, egyházhoz tartozik?    (aláhúzandó) 

református, katolikus, evangélikus, baptista, metodista,  

egyéb keresztyén felekezetű ………………………….. felekezeten kívüli 

Rendszeresen jár-e gyülekezetbe?                       Igen  Nem 

Gyülekezetében végez-e valamilyen szolgálatot, segítő munkát? Mit?................................................. 
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4. A szülők milyen megfontolásból választották a Betlehem Óvodát?  

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

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

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

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

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

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

5. Kérjük jellemezzék gyermeküket röviden! 

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

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

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

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

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

6. A kérelem indoklása (A megfelelő választ kérjük bekarikázni, ill. beírni!)    

                                                                                                                            

A családunk a Rákoscsabai Református Gyülekezet tagja. igen nem 

A gyermekem a rákoscsabai református templomban lett megkeresztelve.  

Mikor? …………………………                   Ha igen, KERESZTLEVÉL szükséges! 

igen nem 

Gyermekem református keresztségben részesült. Hol?………………………………… 

Mikor? …………………………                   Ha igen, KERESZTLEVÉL szükséges! 

igen nem 

Gyermekem ……………………… keresztségben részesült. Hol?……………………. 

Mikor? …………………………                   Ha igen, KERESZTLEVÉL szükséges! 

igen nem 

Testvére már a Betlehem Óvodába jár. igen nem 

Testvére a Betlehem Óvodába járt. igen nem 

Testvére a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskolába jár. igen nem 

A református nevelés folytatásaként a gyermeket a Rákoscsabai Jókai Mór 

Református Általános Iskolába tervezzük beíratni. 

igen nem 

A családban hány gyermeket nevelnek?                            …………………….  

A gyermekemet egyedülállóként nevelem. igen nem 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülök. IGAZOLÁS szükséges! igen nem 

Korai fejlesztésben vagy egyéb fejlesztésben részesült-e? IGAZOLÁS szükséges! igen nem 

A gyermek sajátos nevelést igényel-e (SNI)? Fajtája? SZAKVÉLEMÉNY szükséges! 

........................................................................................................................................ 

igen nem 

Rendelkezik-e valamilyen fogyatékosággal (testi, érzékszervi, mozgás, egyéb)? 

SZAKVÉLEMÉNY szükséges!   .................................................................................. 

igen nem 

Speciális étkezést igényel-e a gyermek? Fajtája? …………………………………… igen nem 

Kérem gyermekem felmentését 2019.09.01-től ……………………….. -ig a kötelező 

óvodáztatás alól.  

igen nem 

 

7. Jár-e bölcsődébe? Ha igen, melyikbe? …………………………………………………………... 

8. Jár-e jelenleg óvodába? Hova?.......................................................................................................... 

Mi az óvodaváltás oka? ..................................................................................................................... 

  A döntésről az alábbi e-mail címre kérem az értesítést (olvashatóan kérjük kitölteni)! 

.………………………………………………………………………………… 

A Betlehem Óvodába jelentkezés dátuma:  ………………………………… 

   

szülők (gondviselő) aláírása  ……….………………….  ……………………………    


