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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 és AMI, képviselője: Sorosy Dóra óvodavezető, 

elérhetőségek: tel.: 70/622-2485, 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,         Fehér Vár  Waldorf Óvoda, Ált. Isk. és AMI 
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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  
Gyermek adatai 

Gyermek neve:.............................................................................................................................. 

Születés helye, ideje:..................................................................................................................... 

Lakcím:......................................................................................................................................... 

Szülők adatai 

Anya neve:.................................................................................................................................... 

Tel.:......................................................................... E-mail:....................................................... 

Apa neve:.................................................................................................................................... 

Tel.:......................................................................... E-mail:....................................................... 

Testvérek adatai 

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

Testvérek az iskolán kívül (név, életkor):.................................................................................... 

Előző iskola    Város     Mettől-meddig 

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

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

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

 

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

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

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

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

Miért pont a Waldorf-pedagógia?................................................................................................. 

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

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

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

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

 

Kérjük, hogy a jelentkezési lap mellé gyermekükről egy fényképet mellékeljenek! 
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A GYERMEK FEJLŐDÉSE ÉS KÖRNYEZETE 
 
 
 

 

Kérjük, hogy az alábbi kérdéseket a lehető legrészletesebben szíveskedjenek megválaszolni. 
 

 

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

voltak jelen stb.) és milyen volt a várandósság lefolyása? 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

2. Szoptatták-e a gyermeket? Ha igen, mennyi ideig? 

 
 

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

 

3. Hogyan fejlődött a gyermek mozgása (ülés, mászás, állás, járás stb.)? Kérjük, hogy a fejlődési 

fázisokat életkorhoz kötve írja le. 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

4. Hogyan tanult meg a gyermek beszélni (első szavak, első mondatok, kiejtés stb.)? Kérjük, hogy a 

fejlődési fázisokat életkorhoz kötve írja le. Mikor mondta először, hogy „én”? 
 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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5. Mit eszik a gyermek és milyen evési szokásai vannak (pl. vegetariánus, lassan eszik, válogatós, az 

étkezések ritmusa stb.)? Az édeset vagy a sósat szereti-e? 
 

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

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

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

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

6. Hogyan alszik a gyermek (pl. mélyen, gyakran álmodik rosszat, sokat alszik, bepisil, az alvások 

ritmusa stb.) és mennyit? Milyenek a lefektetési szokások? 
 
 

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

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

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

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

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

7. Milyen a gyermek általános egészségi állapota (betegségek, sérülések, erőnlét stb.)? Vannak-e 

félelmei? 
 

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

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

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

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

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

8. Volt-e már esetleg valamilyen a fejlődésére vonatkozó vizsgálaton? (pl.: logopédusnál, fejlesztő 

pedagógusnál, pszichológusnál, pszichiáternél, Nevelési Tanácsadóban, Szakértői Bizottságnál, 

iskolaérettségi vizsgálaton…) Ha járt, kérjük szépen a szakvéleményeket a jelentkezéshez 

csatolni! 
 

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

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

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

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

9. Kérjük, írja le a gyermek otthonát (lakás, testvérek, állatok, róla gondoskodó vagy hozzá 

közelálló felnőttek stb.). Kapcsolata ismerősökkel, idegenekkel... 

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

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

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

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

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

10. Milyenek látja Ön a gyermekét (tömör életrajz a gyermek életének legfontosabb eseményeivel)? 

Alaphangulata a szülők véleménye szerint (szorongó, élénk, szelíd, tartózkodó stb.). 

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

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

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

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

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

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

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

 

11. Milyen vallási, szociális, sport ill. művészeti foglalkozásokon vesz részt a gyermek (pl. tánc, 

cserkészet, különtorna, úszás, hitközösségbeli tevékenységek stb.)? Milyen meséket kap? 
 

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

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

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

12. Milyen egyéb alkalmakkal találkozik és játszik gyermeke más gyerekekkel (fontosabb 

barátságok, ezek rövid leírása)? 

 

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

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

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

13. A gyermek kedvenc időtöltése és legkedvesebb játékai. Tiltásra hogy reagál? 
 

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

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

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

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

14. Mennyi időt tölt a gyermek (és a család a gyermek jelenlétében) TV-nézéssel, rádióhallgatással, 

videojátékokkal, magnókazetta vagy CD-hallgatással, illetve a számítógép előtt? 
 
 

a) Televízió ............................................. b) Rádió .......................................................... 
 

c) Videojáték .......................................... d) Magnó, CD ............................................. 
 

e) Számítógép ........................................ f) Mese ........................................................ 
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15. A gyermekkel vagy a családdal kapcsolatos egyéb közölnivalója: 
 

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

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

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

 

16. Milyen iskolába járt eddig? Mit tanult szívesen, mit nem szeretett tanulni? Mi jelentett számára 

örömet, mi jelentett nehézséget?  Mivel kapcsolatban voltak gondjai, problémái? Voltak-e 

kudarcai? 
 

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

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

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

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

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

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

17. Milyen volt a kapcsolata tanítóival? 

 

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

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

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

 

18. Hogyan illeszkedett be a közösségbe, milyen szerepe volt a közösségben? (visszahúzódó, átlagos, 

vezér stb.) Voltak-e iskolai konfliktusai? 

 

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

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

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

 

19. Küzdött-e valamilyen tanulási nehézséggel? Felmerült-e a dyylexia, dysgráfia, diskalkulia a 

gyermek fejlődésében? Kaptak-e valamilyen segítséget szakembertől a tanulási nehézségek 

leküzdésében? 

 

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

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

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

 

20. Hogyan tanul otthon? 

 

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

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

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

 

 



7 

21. Milyen könyveket olvas szívesen? 

 

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

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

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

 

22. Miért vált iskolát? Mit várnak ettől a változástól? 

 

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

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

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

 

23. A Szülő kérdése: 
 

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

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

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

 

Nyilatkozom, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.   

 
 

Kelt: ............................................................................................ 
 

 

Aláírás:........................................................................................ 
 
 
 
 


