
Adatkezelési tájékoztatás  
szülő részére, gyermeke iskolai jelentkezésével  kapcsolatos személyes adatok kezeléséről  az európai 

általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően 

 
Adatkezelő: Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI, képviselője: Sorosy Dóra 

iskolavezető, elérhetőségek: tel.: 0630/113-3727, e-mail: iskolakepviselo@waldorffehervar.hu  

Az adatkezelés célja és jogalapja a köznevelési jogszabályokban meghatározott tanulói jogviszony létesítése 

céljából felvételi eljárásban való részvétel, személyes találkozó megszervezése, telefonos és e-mailes 

kapcsolattartás a jelentkezővel. Ezzel összefüggésben az iskola jogszabályokban előírt adatnyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése a köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) és végrehajtási 

rendeletei (kiemelten: 229/2012. Korm. rend., a 20/2012. EMMI rend.) alapján.  

 

Az iskola által kezelt személyes adatok köre, adattovábbítás, tárolási idő 

 

Jogszabályon alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés: 

Felvételi jelentkezési lapon megadott személyes adatok: A gyermek és szülők személyes azonosító adatai (név, 

szül. hely, idő, lakóhely, szülők neve) és elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme). 

Adatkezelés: Az adattárolás csak a jelentkező által leadott papíralapú jelentkezési lapon történik. 

Adattovábbítást vagy egyéb adatkezelést az iskola nem végez. Az adatokat csak az iskola titoktartásra köteles 

munkatársai ismerhetik meg.  

Adattárolás időtartama: jogszabály szabályozza az iskolai dokumentumok irattári őrzési idejéhez igazodóan 1-

20 év között, jellemzően 1-5 év. 

A jogszabályon alapuló személyi adatszolgáltatás kötelező, megtagadása jogellenes. 

 

Hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés: 

Tájékoztatás az adatkezeléshez hozzájárulásról 

A hozzájárulásnak a jelentkező önkéntes akaratán kell alapulnia. Azonban az iskolai felvételi eljárásban való 

részvételnek a hozzájárulás feltétele. A hozzájárulást a jelentkező bármikor visszavonhatja, amely esetben az 

iskola törli az adatot. A visszavonás a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét nem érinti. 

 

A gyermek fejlődésére, családi életére vonatkozó adatok (család, testvérek, gyermek fejlődése, otthoni 

környezet, életvitel,  szociális  körülmények, fénykép).  Az  adatszolgáltatás  a  Waldorf-pedagógiai  alapelvek,  

ezen  belül  az  egyénre szabott  pedagógiai  lépések  megválasztását  segíti.  Mivel egészségügyi  jellemzőket  

is  tartalmaz,  kezeléséhez szükséges az érintett hozzájárulása. 

Adattovábbítás: Az adattárolás csak a szülő által leadott iraton történik, adattovábbítást vagy egyéb adatkezelést 

az iskola nem végez. Az adatokat csak az iskola titoktartásra köteles munkatársai ismerhetik meg. 

Adattárolás időtartama: Sikeres felvétel esetén a gyermek iskolai jogviszonyának megszűnéséig. Amennyiben 

a tanuló nem kerül felvételre az iskolába, a leadott felvételi dokumentumok postai úton kerülnek visszaküldésre. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban a jelentkezőt megillető jogok 

Az iskolától kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, jogosult a kezelt adatok másolatára. Kérheti 

a téves adatok helyesbítését vagy kiegészítését, továbbá kérheti az adatok törlését akkor, ha azok kezelésére már 

nincs szükség, akkor, ha hozzájárulását visszavonta vagy az adatkezelés jogellenes. Kérheti az adatkezelés 

korlátozását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Automatizált adatkezelés esetén, ha az adatkezelés 

hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, megilleti az adathordozhatósághoz való jog. 

Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzetten, ha megítélése 

szerint a rá vonatkozó iskolai adatkezelés megsérti az európai adatvédelmi rendeletet. 

Joga van a késedelem nélküli értesítésre az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférést eredményező esemény 

(adatvédelmi incidens) bekövetkezése esetén. 

 

Készült: Székesfehérvár, 2021. 02. 15.      Fehér Vár  Waldorf Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és AMI 

  

mailto:iskolakepviselo@waldorffehervar.hu


Szülő nyilatkozata 

A tájékoztatást megértettem, annak alapján a fenti személyes adataim kezeléséhez a fent megjelölt célból és 

keretek között 

Kelt.:…………………………… 

hozzájárulok  ………………………………………            nem járulok hozzá:…….………..………………… 

                                        aláírás                                                                                      aláírás 

 

FELVÉTELI KÉRELEM  - ELSŐ ÉVFOLYAM 

Gyermek adatai 

Neve: ………………………………………………………………….………………………………… 

Születési helye, ideje: ………………………………………………….………………………………... 

Lakcím: …………………………………………………………………….………………………….... 

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

Szülők adatai 

 ANYA APA 

Neve:  

 

 

Telefonszáma:  

 

 

E-mail címe:  

 

 

Testvérek adatai 

Testvérek az iskolában (név, évfolyam): .............................……………….…………………………… 

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

Testvérek az iskolán kívül (név, évfolyam): …………………………………..………………………… 

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

Előző óvóda/-k neve Város Mettől meddig járt ide? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Honnan ismeri iskolánkat? …………………………………………………………….………………... 

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

Miért pont a Waldorf-pedagógia? ……………………………………………………………………… 

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

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

Kérjük, hogy a jelentkezési lap mellé mellékeljenek egy fényképet is a gyermekükről! 



A GYERMEK FEJLŐDÉSE ÉS KÖRNYEZETE 

 

Kérjük, hogy a kérdéseket egy külön A/4-es fehér lapra kézzel írva válaszolják meg a lehető 

legrészletesebben! 

A kitöltő személye (név, rokoni kapcsolat): 

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

 

1. Milyen körülmények között született a gyermek (pl.: otthon, koraszülött, császármetszés, kik 

voltak jelen, stb…) és milyen volt a várandósság lefolyása? 

2. A várandósság ideje alatt és a gyermek első életéve alatt hogyan alakult az anya-gyermek 

kapcsolat? Volt-e olyan esemény, amely a kialakulóban lévő kapcsolatot pozitív vagy negatív 

irányban befolyásolta? 

3. Szoptatta-e a gyermeket az anya, meddig? Hordozták-e a gyermeket babahordozó eszközben? 

4. Hogyan fejlődött a gyermek mozgása (forgás, kúszás, mászás, önálló ülés, önálló járás)? 

Kérjük, hogy a fejlődési fázisokat életkorhoz (hónap) kötve írja le! 

5. Hogyan tanult meg a gyermek beszélni (első szavak, első mondatok, kiejtés, érthetőség, 

voltak/vannak-e sajátos szavai, beszédhiba, stb…)? Mikor mondta először tudatosan, hogy 

„ÉN”? Kérjük, hogy a fejlődési fázisokat életkorhoz (hónap) kötve írja le! 

6. Volt-e a gyermek három éves koráig tartósan (min. 1 hónap) idegennyelvi környezetben? 

Milyen okból és mennyi ideig? Fennáll-e a két/többnyelvűség (egyik szülő magyar anyanyelvű, 

másik szülő nem beszél magyarul) nála? Ha igen, melyik szülő milyen nyelven beszél a 

gyermekhez? A gyermek beszédére jellemző-e a kevert nyelvezet? 

7. Milyen evési szokásai vannak (pl.: vegán, vegetáriánus, lassan eszik, válogatós)? Milyen az 

étkezések ritmusa? Milyen módon valósult meg a hozzátáplálás? Volt-e olyan étel, amelyet az 

állaga miatt elutasított? Ez az elutasítás mikor változott elfogadássá? Van-e jelenleg olyan 

állagú étel, amit nem eszik meg? 

8. Hogyan alszik a gyermek (pl.: mélyen, gyakran álmodik rosszat, fél álmában, fél az elalváskor, 

bepisil álmában, felkel éjjel, alvás ritmusa) és naponta mennyit alszik? Alszik még délután? 

Aludtak-e együtt a gyermekkel tartósan, ha igen, ez milyen formában valósult meg? Mikortól 

alszik külön/saját ágyban? Mikortól alszik külön szobában? 

9. Milyen a gyermek általános egészségi állapota (betegségek, sérülések, erőnlét, stb…)? Milyen 

gyakran szerez és milyen típusú sérüléseket? Vannak-e félelmei? (mitől fél?) 

10. Volt-e már esetleg valamilyen fejlődésre vonatkozó vizsgálaton? (korai fejlesztésen, 

gyógytornán, mozgásterápián, idegrendszeri terápián, logopédusnál, gyógypedagógusnál, 

fejlesztő pedagógusnál, pszichológusnál, pszichiáternél, Nevelési Tanácsadóban, Szakértői 

Bizottsági vizsgálaton, iskolaérettségi vizsgálaton) 

Ha járt, kérjük szépen a szakvéleményt/-eket csatolják a jelentkezési laphoz! 

11. Kérjük, írja le a gyermek otthonát (ház/lakás, szobája, testvérek, háziállatok, róla gondoskodó 

vagy hozzá közelálló személyek, baráti kapcsolatai, stb…) Milyen a kapcsolata ismerősökkel, 

idegenekkel, kortárs csoportjával? Hogyan viszonyul hozzájuk? 

12. Milyennek látja Ön a gyermekét (tömör életrajz a gyermek életének legfontosabb 

eseményeivel)?  

13. Milyen a gyermek alaphangulata az Önök véleménye szerint? 



14. Milyen fegyelmezési módszereket alkalmaznak a gyermeknél (jutalmazás/ büntetés módja, 

gyakorisága)? A tiltásra hogyan reagál? 

15. Volt-e válás/ külön költözés a szülőpár között? Ha igen, a gyermek hány éves korában? Hogyan 

érintette ez őt akkor és most hogy viszonyul ehhez? Milyen rendszerben nevelik a gyermeket 

a válás/ külön költözés után? 

16. Milyen vallási/ szociális/ sport/ művészeti foglalkozásokon vesz részt jelenleg a gyermek? A 

foglalkozásokra az óvódai napba illesztve vagy az óvoda után/ hétvégén vesz részt? 

17. Milyen egyéb alkalmakkal találkozik és játszik gyermeke óvodástársain és testvérén/-ein kívül 

más gyermekekkel (fontosabb barátságok, ezek rövid leírása)? 

18. Milyen meséket kap? Melyik a kedvenc meséje? 

19. Mi a gyermek kedvenc időtöltése és legkedvesebb játékai? 

20. Mennyi időt tölt a gyermek (és a család a gyermek jelenlétében) egy hét alatt: 

a. televízió nézéssel, 

b. rádióhallgatással, 

c. videójátékozással, 

d. zenehallgatással, 

e. számítógépes tevékenységgel (mesenézés, videónézés, zeneszámok, dalok nézése, …), 

f. számítógépes játékokkal. 

Kérjük, mindegyik alponthoz írjanak időtartamot! 

21. Milyen információkat tart még fontosnak, amit tudnunk érdemes a gyermekéről? 

22. A Szülő/-k kérdései…. 

 

Nyilatkozom, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok, hogy a jelen Felvételi kérelemben megadott adatokat a Fehér Vár Waldorf 

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI gyermekem iskolába való felvétele céljából, a 

felvételiről szóló döntés meghozásáig felhasználja és a megadott elérhetőségeken (e-mail, telefon) 

megkeressen. 

Kelt: …………………………………………… 

Aláírás: ………………………………………… 

 

 


