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KÉRELEM  

EGYHÁZI ÉS MAGÁN FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ 

ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK  

KIADÁSÁHOZ      

MÓDOSÍTÁSÁHOZ  

 

 

A       Kormányhivatal részére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. 21.§ (2) bekezdése alapján. 

 

A kérelem tárgya:           

             

 

Annak részletes kifejtése, hogy a módosítás pontosan mire irányul:     

             

 

A köznevelési intézményt nyilvántartásba vevő hivatal neve, címe, a nyilvántartásba vételről 

szóló határozat száma, kelte (amennyiben a nyilvántartásba vétel már megtörtént): 

            

             

 

Alapító adatai: 

Név:              

Működési forma:            

Nyilvántartásba vétel formája és azonosítója:         

Székhely:             

Értesítési cím:             

 

Fenntartó adatai: 

Név:              

Működési forma:            

Nyilvántartásba vétel formája és azonosítója:         

Székhely:             

Értesítési cím:             

Képviseletre jogosult személy neve, telefonszáma, e-mail címe:     

             

 

Intézmény adatai: 

Hivatalos név:             

OM azonosítószám:            

Létesítés napja (első alapító okirat kelte):        
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Nyilvántartásba vétel napja:           

Adószáma:             

Pénzforgalmi számlaszám:           

Intézmény típusa:            

Székhely:             

Intézmény képviseletére jogosult neve, telefonszáma, e-mail címe:     

             

 

Az intézmény székhelyére és telephelyeire/tagintézményeire külön: 

(Amennyiben az intézmény több telephellyel/tagintézménnyel rendelkezik, a táblázat tetszés szerint 

bővíthető) 

székhely (cím):            

ellátott feladatok:           

épület tulajdonosa:           

épület feletti rendelkezési jog időtartama (amennyiben nem a fenntartó az épület tulajdonosa): 

            

köznevelési tevékenység megkezdésének tervezett dátuma:     

             

épületbe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:      

            

 tantermek száma:           

 óvodai csoportszobák száma:          

 tantermek alapterülete (legkisebb-legnagyobb):        

 óvodai csoportszobák alapterülete (legkisebb-legnagyobb):      

 tervezett évfolyamok felsorolása:        

             

 tervezett óvodai csoportok száma:         

 óvoda napi nyitvatartási ideje (-tól –ig):         

szakképzés esetén az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint,  a gyakorlati 

képzés megszervezésének módja: iskolai tanműhely, tanulószerződés alapján, megállapodás 

keretében, munkarendenként:         

           

            

 alapfeladatonként és munkarendenként a legmagasabb gyermek- és tanulói létszám: 

           

            

             

telephely/tagintézmény (cím):          

ellátott feladatok:           

épület tulajdonosa:           

épület feletti rendelkezési jog időtartama (amennyiben nem a fenntartó az épület tulajdonosa): 
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köznevelési tevékenység megkezdésének tervezett dátuma:     

             

épületbe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:       

 tantermek száma:           

 óvodai csoportszobák száma:          

 tantermek alapterülete (legkisebb-legnagyobb):        

 óvodai csoportszobák alapterülete (legkisebb-legnagyobb):      

 tervezett évfolyamok felsorolása:        

             

 tervezett óvodai csoportok száma:         

 óvoda napi nyitvatartási ideje (-tól –ig):         

szakképzés esetén az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint,  a gyakorlati 

képzés megszervezésének módja: iskolai tanműhely, tanulószerződés alapján, megállapodás 

keretében, munkarendenként:         

           

            

 alapfeladatonként és munkarendenként a legmagasabb gyermek- és tanulói létszám: 

           

            

 

Az intézményben ellátott gyermek/tanuló étkeztetés módja:      

            

             

 

A köznevelési intézmény feladatával, működésével kapcsolatos egyéb tudnivalók, 

sajátosságok, bejelentések:          

             

 

A kérelemhez csatolt dokumentumok felsorolása: 

             

             

 

Kérelem kelte:…………………………………………. 

Kérelmező hivatalos aláírása (aláírás és bélyegző): 


