Gánti Német Nemzetiségi Óvoda
8082 Gánt, Táncsics utca 4.
Tel.: 06-22/302-022; e-mail: gantiovoda@gmail.com
OM: 202520
Kérelem az óvodai beíratáshoz

Alulírott, …………………………………. (szülő, gondviselő) kérem gyermekem felvételét a
Gánti Német Nemzetiségi Óvoda, a 2022/2023. nevelési évre,
…………... (év) ……….. (hónap) ……… naptól. (Későbbi időpontban egyeztetjük!)
Gyermek adatai:
Név:
Születési hely, idő:
Lakóhely/ tartózkodási hely:
TAJ:
Édesanya adatai:
Név:
Munkahely:
Munkahely címe:
Telefonszám:
e-mail cím:
Édesapa adatai:
Név:
Munkahely:
Munkahely címe:
Telefonszám:
e-mail cím:
A Gyermek testvéreinek adatai:
Ssz.
1.
2.
3.

Név

Kor

Gyermeket ellátó intézmény

Gánti Német Nemzetiségi Óvoda
8082 Gánt, Táncsics utca 4.
Tel.: 06-22/302-022; e-mail: gantiovoda@gmail.com
OM: 202520
Szükség van-e: (válaszát kérem, húzza alá)
Sajátos nevelési igény:
Igen

Nem

Amennyiben igen, …………………………………… területen.

Speciális étrend:
Igen

Nem

Amennyiben igen, …………………………………… étrend.

Az óvodába járást nem akadályozó, de figyelembe veendő betegség:
Igen

Nem

Amennyiben igen, ……………………………………. betegség.

A Gyermek halmozottan hátrányos helyzetű-e:
Igen

Az óvodai ellátási nap igénybevételének hossza:

Nem

4 óra

/

8 óra

Az óvodai ellátás igénybevételének tervezett időpontja:
A kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel 2020. augusztus – szeptember hónapokban
egyeztetjük.

Gánt, ………év ………….… hó ……… nap

…………………………………
Szülő / gondviselő

Gánti Német Nemzetiségi Óvoda
8082 Gánt, Táncsics utca 4.
Tel.: 06-22/302-022; e-mail: gantiovoda@gmail.com
OM: 202520

Szülői nyilatkozat

Alulírott .............................................................................................. szülő nyilatkozom arról,

hogy ....................................................................................................... nevű gyermekem

(aki született: ..............................................., anyja neve: ...............................................
lakcíme: ...........................................................................................................................)

első alkalommal veszi igénybe az óvodai nevelést.

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

................................................
Szülő / gondviselő

Gánti Német Nemzetiségi Óvoda
8082 Gánt, Táncsics utca 4.
Tel.: 06-22/302-022; e-mail: gantiovoda@gmail.com
OM: 202520
Kérelem
a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről
Alulírott …………………….……..……………………………………. az alábbiakban
meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő nevelési évben kérem
az alább megjelölt gyermek számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását.
A gyermek neve:
......................................................................................................................................................
A gyermek anyja neve:
......................................................................................................................................................
A gyermek születésének helye, éve, ideje:
......................................................................................................................................................
A gyermek lakóhelye:
......................................................................................................................................................
A gyermek tartózkodási helye:
......................................................................................................................................................
A gyermek azonosítója:
Az igényelt nemzetiségi pedagógiai feladat:

óvodai nevelés

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése:

német

A választott nevelési forma:

nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés

Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a
kérelemben megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok
megszüntetésére irányuló írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési
kérelmet legkésőbb a nevelési év / tanév május utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak
a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető.

Gánt, ……..(év) ......................... (hó) ...... (nap)
.......................................................
Szülő / gondviselő

