Kedves Szülők!
Köszöntöm Önöket a Király-tó Óvoda és Bölcsőde közössége nevében!
Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás
időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben, ezért az
óvodai felvételi lap kitöltéséhez szeretnék így segítséget adni Önöknek!
Kitöltési útmutató
Óvodai felvételi lap
1. Gyermek adatai
Kitöltéshez szükséges okmányok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- gyermek személyazonosító igazolványa (amennyiben rendelkezik vele)
- gyermek lakcímkártya
- gyermek TAJ kártya
A gyermek adatait az okmányok alapján kell kitölteni!
2. Szülő (gondviselő adatai)
Kitöltéshez szükséges okmányok:
- szülő személyazonosító igazolvány
- lakcímkártya
A szülők adatait az okmányok alapján kell kitölteni!
Az elérhető telefonszám, és e-mail címnél kérjük, hogy legalább az egyik szülő elérhetőségét
szíveskedjenek feltüntetni, és ezek kezeléséhez a nyilatkozatot is aláhúzással jelöljék!
3. pont
Az IGEN/NEM válaszoknál a megfelelőt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!
4.KAPUVÁRI JELENTKEZÉS ESETÉN
Csak a Kapuvárra jelentkezők töltsék ki!
Kapuváron a felsorolt négy óvodánk működik. Az első helyen választott óvoda mellé 1.
számot, a második lehetőségként megjelölt óvoda mellé 2. számot szíveskedjenek feltüntetni.
Erre azért van szükség, mert túljelentkezés esetén szükség lehet a gyermekek átirányítására.
5.KÖZSÉGI JELENTKEZÉS ESETÉN
Csak az Óvodai felvételi kérelemben felsorolt községekbe (Babót, Osli, Veszkény) jelentkezők
töltsék ki!
A választott községi óvoda mellé X jellel megjelölve.
6.Mikortól kéri gyermeke felvételét?
A gyermek várható óvodába lépésének időpontját kell beírni.
Az óvodaköteles gyermeknek legkésőbb 2021. szeptember 1. meg kell kezdenie az óvodába
járást. Esetükben későbbi időpontot nem lehet jelölni, de korábbi időpontban már jöhetnek.
A nem óvodaköteles korú gyermekek (akik 2021.augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket,
vagy 2,5 éves kor betöltése után már óvodába jönnének) óvodakezdését a szülő döntheti el.
7. Egyéb közlendő
Itt lehet jelezni, ha a gyermekkel, vagy az óvodaválasztással kapcsolatos közlendője van a
szülőknek.
8. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról
Az IGEN/NEM megfelelő aláhúzásával történik.
A jelentkezési lap kitöltése után a dokumentum mentése során a fájl megnevezésében a
gyermek neve és a választott óvoda szerepeljen. (pl.: PirosPiroskaGarta, KékGrétaKözpont,
stb.). Az így elmentett jelentkezési lapot az ovoda.kapuvar@gmail.com e.mail címre
szíveskedjenek elküldeni!
A mielőbbi viszontlátásra!
Boros Imréné
intézményvezető

