
Óvodai kiegészítő nyelvi fejlesztés (SPATZ) Baden-Württemberg tartományban Szülői beleegyező nyilatkozat  

Szülői beleegyező nyilatkozat a _______ óvodai évre 

az óvodai nyelvi fejlesztésen (SPATZ) való részvételhez 

Baden-Württemberg tartományban 

 
 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Óvodánk, ________________________________________________________  

az óvodában történő kiegészítő nyelvi fejlesztés érdekében igénybe szeretné venni Baden-

Württemberg tartomány pénzügyi támogatását. 

 

A „Zuwendungen zur Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit 
Zusatzbedarf (SPATZ-irányelv)” (Nyelvfejlesztésre fordított támogatás valamennyi óvodában 

és napköziben kiegészítő fejlesztést igénylő gyermekek számára)  támogatási program célja, 

hogy azok a gyermekek, akiknek kiegészítő nyelvi fejlődésre van szükségük, az óvodában eltöltött idő 

alatt olyan speciális nyelvi fejlesztés formájában kapjanak támogatást, amely meghaladja az általános 

óvodai nyelvi fejlesztés kereteit. 

Az óvodai kiegészítő nyelvi fejlesztésről további információkat talál a következő címen: 

www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

A kulturális minisztérium a tartományi L-Bankot bízta meg a támogatási eljárás végrehajtásával. A 

megfelelő dokumentumokat megtekintheti a következő címen: www.l-bank.de/SPATZ. 

 

Az Önök gyermeke esetében azt állapítottuk meg, hogy nyelvi fejlődésében kiegészítő támogatás 

volna célszerű és szükséges, így tehát szükség van kiegészítő csoportos nyelvi fejlesztésre. 

Személyes beszélgetés keretében szívesen tájékoztatjuk Önöket további részletekről is. 

 

Nagy örömünkre szolgálna, ha gyermekük részt venne az intézményünkben tervezett kiegészítő 

nyelvfejlesztő programon. Annak érdekében, hogy ehhez a programhoz támogatást igényelhessünk 

és kaphassunk a tartománytól, bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Ide tartozik az a szülői 

nyilatkozat is, amellyel a szülők hozzájárulnak, hogy gyermekük részt vegyen ezen a programon. 

 

Tisztelettel kérjük, hogy aláírásukkal járuljanak hozzá, hogy gyermekük részt vegyen ezen a 

programon. Kezeskedünk érte, hogy a kérelem benyújtása keretében gyermekük személyes adatait 

nem adjuk tovább, és hogy figyelembe vesszük Baden-Württemberg tartomány adatvédelmi 

törvényeinek előírásait. 

 

 

Előre is köszönjük a támogatásukat! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ


Óvodai kiegészítő nyelvi fejlesztés (SPATZ) Baden-Württemberg tartományban Szülői beleegyező nyilatkozat  

 

Beleegyezés: 
 

 Beleegyezem abba, hogy gyermekem ___________________________________ 
      részt vegyen a Baden-Württemberg tartomány által támogatott Kiegészítő nyelvi 
fejlesztés az 

      óvodában (SPATZ) programon. Tisztában vagyok azzal, hogy a részvétel önkéntes 
alapon történik.  

 Beleegyezem abba, hogy az óvoda továbbítsa gyermekem nevét és születési 
dátumát a kiegészítő nyelvi fejlesztéshez szükséges pénzügyi támogatás 
igénylése érdekében a Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (L-
Bank) részére.  

     Gyermeke adatait alapvetően csak az óvoda dolgozza fel. Csak szúrópróbaszerű 
ellenőrzés esetén továbbítjuk gyermeke adatait a Landeskreditbank Baden-
Württemberg – Förderbank (L-Bank) részére. Az L-Banknak a támogatásnyújtás 
feltételeinek ellenőrzéséhez van szüksége az említett adatokra. Tisztában vagyok 
azzal, hogy a beleegyezésem nélkül gyermekem nem vehet részt a nyelvi 
fejlesztésen.  

 
A beleegyezés önkéntes és később bármikor visszavonható. A visszavonás vonatkozhat a fent 
közölt beleegyezéseknek csupán egy részére is. A beleegyezés visszavonása nem érinti a 
személyes adatoknak a beleegyezés alapján a visszavonásig megtörtént feldolgozása 
jogszerűségét. A beleegyezés elutasításából vagy visszavonásából nem keletkezik semmilyen 
hátrány. 
 
A személyes adatok feldolgozásáért felelős intézmény a Kulturális, Ifjúsági és Sportminisztérium.  
  
A személyes adatok feldolgozására az Önök beleegyezése alapján kerül sor. 
A személyes adatokat törvényi okok miatt a gyermek számára nyújtott nyelvi fejlesztés 
befejeződése után is megőrizzük, majd ezt követően töröljük.   
 

Az óvodával szemben a személyes adatokhoz való hozzáférési jog, továbbá adathelyesbítési, 
adattörlési vagy adatzárolási jog, a feldolgozás elleni tiltakozási jog és az adathordozhatósághoz 
való jog illeti meg Önöket. Ezenkívül az adatvédelmi felügyelő hatósághoz, Baden-Württemberg 
adatvédelemért és információszabadságért felelős tartományi biztosához címzett panasz 
benyújtásának joga is.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Dátum, aláírás(ok)1, 2 

 

 

1 Az aláírásnál a gyermek felügyeletére jogosult összes személy aláírásának szerepelnie kell, kivéve akkor, ha a gyermek felügyeletére 
jogosult személyek külön élnek és a gyermek az egyik szülő beleegyezése mellett vagy bírósági határozat alapján a másik szülővel él. 
Ebben az esetben elegendő annak a szülőnek az aláírása, akivel a gyermek él. 
 
2 A nyomtatványt nem szükséges (aláírva) visszaadni, ha nem kerül sor beleegyezésre. 
 

 

 
 

      
     A beleegyező nyilatkozat az intézménynél marad, kérésre pedig be kell mutatni az L-Banknak. 
 
 
 
 


