
Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde                                                  
3023 Petöfibánya Iskola u. 3/a 
Tel.: 37/387-361 
email: minimanoovi@petofibanya.hu  
 

 

  

 
   

 Óvodai Jelentkezési lap 2021/2022  

  

Gyermek neve:………………………………………………………......................................... 

Születési hely, év, hó, nap…………………………………........................................................ 

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

Lakcím kártya száma:……………………………… 

Lakóhelye:…………………………………………………………………………………… 

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

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

Állampolgársága:……………………………………… 

 

 

  

A gyermek előzetesen*: (aláhúzandó) 

 bölcsődébe járt        az édesanya GYES-t vett igénybe       otthon vigyáztak rá           óvodába járt   

                                 

ha óvodába járt, az óvoda neve, címe: 

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

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

 

Alulírott .............................................................................(név), kérem, hogy gyermekem óvodai 

elhelyezését a Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde (aláhúzandó) 

 

Iskola utcai                                           Petőfi Sándor utcai épületben 

szíveskedjék biztosítani. 

 (Lehetőség szerint kérném a gyermek  ……………………. csoportban történő felvételét.) 

 

Apa neve: .................................................................................................................................   

Lakcíme: (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:……………………………………………………………………………………………….. 

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

Állampolgársága:………………………………………………………………………………………… 

Napközbeni elérhetősége:...........................................................................................................................  

E-mail címe: .................................................................................................................................  

  

Anya neve: ................................................................................................................................................ 

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

Lakcíme: (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:…………………………………………………………………………………  



Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde                                                  
3023 Petöfibánya Iskola u. 3/a 
Tel.: 37/387-361 
email: minimanoovi@petofibanya.hu  
 

 

  

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

Állampolgársága:……………………………………………………………………………… 

Napközbeni elérhetősége:......................................................................................................... 

 E-mail címe: ...............................................................................................................................................  

  

Értesítendő személy neve, .……………………………………………………………………………...  

 

Hány kiskorú gyermek él a családban: ...................... óvodás:……………. iskolás:……………… 

Testvérével azonos csoportban kéri-e a gyermek elhelyezését?         igen           nem  

 

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde  

3023 Petöfibánya Iskola u. 3/a Tel.: 37/387-361    

 

 További, tájékoztató jellegű információk a gyermek óvodai jelentkezéséhez:  

Tartósan beteg-e a gyermek *:                                  igen    nem  

Szobatiszta-e a gyermek *:                                        igen    nem  

Sajátos nevelési igényű-e a gyermek *:                     igen    nem  

                     ha igen: szakértői vélemény van-e *:    igen    nem  

                     ha igen, mely szervtől *:         szakértői bizottságtól          nevelési tanácsadótól  

  

A kérelem rövid indoklása: ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

kérelem benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett személyes adatokat az eljáró 

szerv a jogszabályokban meghatározott keretek között kezelje, szükség esetén azokat a rendelkezésére álló 

nyilvántartásokban ellenőrizze.  

  

Petőfibánya, 2021. év ................................ hó ............. nap  

  

  

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

Szülő aláírása  

  

Hozzájárulás a személyes adatok kezelésére  

Alulírott az előzetes szóbeli tájékoztatást követően………………………………………….., hozzájárulok az 

Óvodai Jelentkezési lap 2021/2022 nyomtatványon lévő adatok kezeléséhez. Hozzájárulásom önkéntes, 

mindenfajta külső befolyástól mentes.  

  

  

Petőfibánya, 2021. év ................................ hó ............. nap 


