Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

KÉRELEM ÓVODAI FELVÉTELHEZ
Alulírott ……………………………………………… szülő/gondviselő kérem gyermekem,
…………………………………………….……. felvételét a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna
Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 20…… szeptemberében
induló óvodai
kiscsoportjába

középső csoportjába

nagycsoportjába*

*A megfelelő aláhúzandó!
Az adatokat az anyakönyvi kivonattal, a személyi azonosító igazolványokkal és a lakcímkártyákkal
pontosan megegyezve kérjük kitölteni!

1. A gyermek adatai:
Neve: .........................................................................................................................................
Születési hely, idő: ....................................................................................................................
Állandó lakcím: .........................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
Állampolgársága: .......................................

TAJ száma: ....................................................

Jelenleg részesül-e bölcsődei ellátásban?

Igen

Ha igen, hol? ................................................

Hány évet járt bölcsődébe? ………………...

Jelenleg részesül-e óvodai ellátásban?

Igen

Nem

Nem

Ha igen, hol? .............................................................................................................................
Vallása:

református

római katolikus

evangélikus

egyéb:…………………

Hol keresztelték? .................................

nincs megkeresztelve

2. Az apa ( gondviselő ) adatai:
Neve: ............................................................................ Állampolgársága: ...............................
Állandó lakcím: .........................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
Napközben elérhető tel.: ..............................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Munkahelye: ..............................................................................................................................
Foglalkozása: ...............................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ...................................................
Vallása: ........................................

Gyülekezete: ................................................
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3. Az anya adatai:
Neve - ahogy jelenleg használja: ...............................................................................................
Születéskori neve: ...................................................................................................................
Állampolgársága: ...............................
Állandó lakcím: .........................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
Napközben elérhető tel.: ..............................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Munkahelye: ..............................................................................................................................
Foglalkozása: ...............................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ...................................................
Vallása: ........................................

Gyülekezete: ...........................................................

4. Az anya jelenleg:
- dolgozik
- GYES-en/GYED-en van

Ha igen, meddig? .........................................

- főállású anya
5. Milyen megfontolásból választják óvodánkat?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Kérjük a megfelelő választ húzza alá! A gyermek
- testvére iskolánkba jár, járt

igen

nem

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

igen

nem

- három vagy többgyermekes családban él

igen

nem

- tartósan beteg

igen

nem

- sajátos nevelési igényű

igen

nem

amennyiben igen, annak területe: ………………………………………………………
A szakvéleményt kérjük csatolni!
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A gyermek tartósan beteg vagy ételallergiája van

igen

nem

amennyiben igen, annak jellege: ………………………………………………………..

Alulírott szülő (gondviselő) tudomásul veszem, hogy gyermekem nevelése a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 31.§ (1)-(2) bekezdése alapján a református
keresztyén egyház elvei és a Magyar Református Egyház köznevelési törvényében foglaltak
szerint történik, gyermekem részt fog venni a kaposvári református óvoda református hitéleti
foglalkozásain.
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben azokban bármilyen
változás történik, 8 napon belül jelzem az intézményvezetőnek.

Kaposvár, .……………………………………
……………………………………….
szülő (gondviselő) aláírása

Fenti adatok kizárólag az intézmény belső nyilvántartásába kerülnek!

