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Szülői nyilatkozat-jegyzék
Az óvodai csoportnaplót kiegészítő szülői nyilatkozatcsomag az alábbi esetekre
tartalmaz közös íven gyújtott szülői hozzájárulásokat:
 Nyilatkozat a közös nyomtatványon történő adatkezeléshez
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről) az adatkezelés körébe emeli a betekintést, tehát más
adatainak megismerése, adatkezelésnek minősül, így ahhoz az adatbirtokos
hozzájárulása szükséges.
 Nyilatkozat az óvodai ellátás igénybevételéről
Az óvoda nyitvatartási idejének meghatározása, valamint a lépcsőzetes
munkaidőkezdés és befejezés szempontjából fontos ez a szülői nyilatkozat.
A normatív támogatás igénylését is alátámasztó szülői nyilatkozat.
 Nyilatkozat önkéntes adományozásról
A szülők gyakran, sok esetben rendszeresen segítik önkéntes adományaikkal
az óvodai csoportot, amelyet a gyermekek érdekeit és fejlődését szolgáló
eszközökre fordítanak az óvodapedagógusok. Ilyenek pl. foglalkozási
eszközök, csoportszoba felszerelés stb. Fontos tudatosítanunk a szülőkben is,
hogy az adományozás valóban önkéntes, ennek megfelelően többségi
döntéssel egyetlen adományozni nem kívánó/tudó szülőtől sem várható el a
támogatás.
 Nyilatkozat a gyermek számára szükséges fejlesztés igénybevételéről
A gyermek szakértői, illetve óvodapedagógusi véleménye alapján olyan
fejlesztés szükséges, melyet külső szakember végez. Ha ennek
többletköltsége is van, szükséges a szülő hozzájárulása.
 Nyilatkozat programokon történő részvétel szülői engedélyezéséről
Az óvoda pedagógiai programja és éves munkaterve végrehajtása érdekében
szükséges.
 Nyilatkozat zárás alatti ügyelet biztosításának igényéről
Az óvoda a nyári időszakban az alkalmazotti szabadságok kiadása és a
szükséges felújítások elvégzése érdekében ügyeleti rendben működik.
 Nyilatkozat élelmezés-egészségügyi szabályok betartásáról
A gyümölcs és zöldségnapok/programok sok esetben csak a szülők
támogatásával valósulhatnak meg. Fontos, hogy az óvodába behozott
élelmiszereket legálisan működő kereskedésben vásárolják meg, illetve a
saját termesztésű zöldség-gyümölcs esetén a kötelező élelmezésegészségügyi várakozási idő betartása minden esetben megtörténjen.
 Nyilatkozat honlapon, elektronikus felületen történő megjelenésről
A személyiségi jogok védelme érdekében szükség van a szülői nyilatkozatra.
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 Nyilatkozat a házirend átvételéről/megismeréséről, elfogadásáról,
betartásáról
A törvényi elvárásnak megfelelve az intézmény házirendjét nyomtatott, vagy
elektronikus formában (e-mailben) is megkaphatják a szülők, ennek átvételét
azonban – az eredményes együttműködés egyik zálogaként – írásban
célszerű rögzíteni.
 Jelenléti ívek szülői értekezletről
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Útmutató a szülői nyilatkozatokhoz
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR rendelet) a személyes adatok
kezelése vonatkozásban szigorítást tartalmaz, mely az adatkezelés körébe emeli a
betekintést, tehát más adatainak megismerése, adatkezelésnek minősül, így ahhoz
az adatbirtokos belegyezése szükséges.
A nyilatkozatok szintjére vetítve ez azt jelenti, hogy a szülőknek elsődlegesen ahhoz
szükséges hozzájárulniuk, hogy egyáltalán hozzájárulnak-e a közös dokumentumon
történő adatgyűjtésekhez, adatkezeléskehez.
Amennyiben igen, akkor ez, a korábban megszokott nyilatkoztatás tovább
működhet, de ha van olyan szülő, aki nem járul hozzá a továbbiakban ehhez az
adatgyűjtési, kezelési módhoz, úgy esetükben ez nem alkalmazható. Számukra
lehetővé kell tenni a külön nyilatkoztatást. (Erre vonatkozóan mellékelünk egy
egyedi nyilatkozat mintát!)
A hozzájárulás, illetve a külön nyilatkozat is a kizárólag írásban benyújtott
visszavonásig, illetve a jogviszony fennállásáig érvényes.
A gyermek óvodai jogviszony létesítésekor szükséges a megfelelő
nyilatkozatot/nyilatkozatokat aláírni, amely hozzájárulás – visszavonás hiányában – a
tejes óvodai jogviszony időtartamára érvényes. A csoportnaplókhoz nevelési
évenként a nyilatkozat fénymásolata csatolható.
Fontos az óvoda, mint adatkezelő számára, hogy a közös listán történő
adatkezeléshez történő szülői hozzájárulás igazolása, az ő kötelessége a GDPR
rendelet 7. cikk (1) bekezdése értelmében.
Lényeges a hozzájárulások esetében az is, hogy ha az érintett hozzájárulását olyan
írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely több ügyre is vonatkozik, a
hozzájárulást ügyenként, célonként egyértelműen megkülönböztethető módon kell
megfogalmazni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű
nyelvezettel.
Amennyiben ezen nyilatkozatok bármely eleme sérti a GDPR rendeletet, a
nyilatkozat érvénytelen.
A nyilatkozatok szabadon szerkeszthetők, illetve az intézmény helyi sajátosságaival
kiegészíthetők (pl. közös levelező listán szereplés stb.).

4

