
 
Óvodai felvételi előjegyzési napló sorszáma…………/.2020 
 

Kérelem óvodai felvételre 
 

Kérjük, a kérelmet hivatalos dokumentumok alapján, 
elektronikus úton kitölteni, majd aláírva a beiratkozás napjain az óvodában személyesen leadni! 
 
Gyermek neve: ……………………………………………………………………………..  
 
Alulírott …………………………………………… szülő azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Igazgatónőhöz, 

hogy gyermekünket ……………………….……………………………………………………… (név) a 

Koch Valéria Iskolaközpont német nevelési nyelvű óvodájába felvenni szíveskedjék. 

 
Nyilatkozat 

a nemzetiségi hovatartozásról 
 
A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem 
érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 51.§(6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: „A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt 
az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség 
igényeinek kielégítése után - betöltetlen férőhellyel rendelkezik…” 
 

 
A német nemzetiséghez tartozónak vallom magam, a gyermek a német nemzetiséghez tartozik. 
 
Pécs, 2020………………………… 

      …………………………… ………………………… 

Szülő aláírása   Szülő aláírása 

 

Miben nyilvánul meg a család nemzetiségi hovatartozása? Kérjük, részletesen indokolják válaszukat! 

(pl. származás, hagyományok, otthon beszélt nyelv, a gyermek anyanyelve stb.) Szívesen vesszük, ha német nyelven írják az indoklást!  

 

 

 

 

 

 

Miért szeretné a Koch Valéria Iskolaközpont Óvodájába íratni gyermekét? 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kötelezően kitöltendő adatok: 

 

Gyermek neve:  

Születési helye, ideje:  

TAJ száma:  

Állandó lakcíme:1  

Tartózkodási helye:1  

Állampolgársága:2  

Édesanya születési neve:  

Édesanya viselt neve:  

Foglalkozása:  

Munkahelye:  

Állandó lakcíme:1  

Tartózkodási helye:1  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Édesapa neve:  

Foglalkozása:  

Munkahelye:  

Állandó lakcíme:1  

Tartózkodási helye:1  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

A szülők a szülői felügyeleti 
jogot együttesen gyakorolják.3 

                      igen                               nem 

Amennyiben nem, a szülői 
felügyeleti jogot gyakorló 
szülő neve:4 

 

Családban élő, 25 év alatti 
gyermekek, akik után családi 
pótlékot folyósítanak:  

 

 

1/ lakcímkártya alapján 

2/ nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma (másolat) 

3/ a megfelelő aláhúzandó 

4/ a kizárólagos felügyelet gyakorlásáról bírósági, ill. gyámhatósági végzés szükséges 

/kitöltése önkéntes 

 

 



 
 Gyermeke magyar nyelvű beszéde 

 (Kérjük, aláhúzással jelölje) 

 Mondatokban beszél, kiejtése tiszta 

 Mondatokban beszél, több hangja még nem tiszta 

 Szavakat mond 

 Szókezdő szótagokat mond 

 „Halandzsa” nyelven beszél 

 Egyáltalán nem beszél 

 Kétnyelvű (második nyelv……..………………) 

 Egyéb jellemzők: …………………………………… 

 

A gyermek beszéli-e / érti-e a német nyelvet, ha igen milyen szinten? 

 

Az anya beszéli-e a német nyelvet? 

Az apa beszéli-e a német nyelvet? 

Szobatiszta-e már gyermeke?3    igen   nem 

Járt-e a gyermek bölcsődébe? Mennyi ideig? 

Bölcsőde neve: 

Jelenleg jár-e a gyermek óvodába? 

Óvoda neve: 

 
Igényel-e gyermeke valamely területen speciális ellátást, fejlesztést? 
(pl. fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus stb.) 
 
 
 
Van-e olyan, a gyermekre vonatkozó információ, melyet úgy véli, fontos megosztania, illetve szívesen 
megosztana velünk? 
 
 
 
Az óvoda német nemzetiségi egynyelvű nevelési programját elfogadom, támogatom. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a 
valóságnak. 
 

 

Pécs, 2020………………………… 

      …………………………… ………………………… 

Szülő aláírása   Szülő aláírása 

 


