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                                                                               Ikt. szám:  
 

ONLINE beiratkozást kiegészítő adatlap 

 (Kérjük az adatlapot nyomtatott nagybetűvel kitölteni!) 

GYERMEK NEVE:  

vezetéknév: ………………………………………………… 

1. keresztnév: …………………………………………….. 2. keresztnév: …………………………………………………………… 

TAJ száma: …………….…………………… 

A gyermek családi körülményeire vonatkozó adatok:

A szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők: 

A gyermeket egyedülállóként nevelem: 

A szülői felügyeleti jogot bírósági döntés alapján közösen gyakorolják 

a szülők: 
(A bírósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges!) 

A szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő megnevezése: 
(A bírósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni szükséges.) 

 

A gyermeket nevelőszülőként nevelem: 
(A gyermek elhelyezéséről szóló hatósági végzés erre vonatkozó részét mellékelni 

szükséges.) 

igen                       nem 

igen                       nem 

 

igen                       nem 
 

………………………..……………………… 
 

 

igen                       nem 

Családban élő kiskorúak száma: ………………………………………………………….……........... 

Ebből iskolás: ……………………..…Óvodás: ………..….……..Bölcsődés: ………………........... 

Egyéb (otthon van): …………………………………………………………..………………………………...

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e: 
(Ha igen, akkor az erről szóló határozatot mellékelni szükséges!) 

A gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű: 
(Ha igen, akkor az erről szóló határozatot mellékelni szükséges!) 

A gyermek óvodai ellátására vonatkozó kérdések: 

A gyermek sajátos nevelési igényű: 

(Ha igen, akkor a szakértői véleményt mellékelni szükséges!) 

A gyermek BTM-N nevelési igényű: 
(Ha igen, akkor a szakértői véleményt mellékelni szükséges!) 

igen                       nem 
 

igen                       nem 
 

 

igen                       nem 
 

igen                       nem 
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Óvodába járást nem akadályozó, de figyelembe veendő betegsége van (a betegség megnevezése, sajátossága, 

allergia): …………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Állandó gyógyszere: ……………………………………………..………………………….……………....................................... 

Gyógyszerallergiája: ……………………………………..…….…………………………….…………......................................... 

Ételérzékenység, diétás étkezést igényel:………………………………………………………………………………………….. 

(Amennyiben diétás étkezést igényel gyermeke részére, az erről szóló szakorvosi igazolás másolatát mellékelni szükséges.) 

Háziorvos neve: …………………………….………………..………… Védőnő neve: ……………………………………………….. 

Az adatlaphoz ……….. db mellékletet csatolok. 

Megjegyzés: 

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

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

 

Szeged, 2020. ……………..…..     …..

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

szülő/gondviselő (apa)

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

szülő/gondviselő (anya) 

 


