KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE
9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A
Tel/fax: 96/242-611 96/ 241-088
E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu

Tisztelt Szülők!

A 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozásról a következő tájékoztatást
adom:
A Király-tó Óvoda és Bölcsőde kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda.
Felvételi körzetünk:
Kapuvár város közigazgatási területe
Babót község közigazgatási területe
Osli község közigazgatási területe
Veszkény község közigazgatási területe.
Jogszabály alapján beíratásra kötelezett (óvodaköteles) gyermekek, akik:
2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket (2017.09.01. - 2018.08.31. közötti
időpontban született gyermek), és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Lakóhelyük, ennek hiányában tartózkodási helyük az óvoda felvételi körzetében van.
A Király-tó Óvoda és Bölcsőde Központi óvodája és tagóvodái sajátos nevelési igényű
gyermekeket is fogadnak.
Az óvoda várja azon gyermekek beiratkozását is, akik:
2021. szeptember 1. - 2022. augusztus 31. közötti időszakban töltik be a 3. életévüket,
valamint az óvoda felveheti azt a 2,5 éves kisgyermeket is, aki a felvétel időpontjától
számított fél éven belül betölti a 3. életévét.
A 2021. évre vonatkozóan a felvételi eljárási rend a következő:
Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a
beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az
intézményben. Az óvodai beiratkozáshoz három lehetőség áll a szülők részére:
▪ e-mail-ben
2021. május 10-12
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben is a gyermek első
óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
Az óvodai felvételi kérelem letölthető az óvoda honlapjáról
www.kiralytoovoda.hu/hírek
A kitöltött óvodai felvételi kérelmet kérjük, az ovoda.kapuvar@gmail.com
címre beküldeni szíveskedjenek!
▪ telefonon
2021. május 10. - 12.
9.00-12.00 óra között a 96/242-611 és +36/30/698-4081 telefonszámokon
Kérjük, hogy telefonhívás előtt készítse elő személyi azonosítóját, lakcím kártyáját
és gyermek TAJ kártyáját.
▪ különösen indokolt esetben személyesen, előzetes időpontegyeztetést követően:
Király-tó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár, Arany János utca 10./A
Boros Imréné intézményvezetőnél


Azoknak a szülőknek, akik a 2021. szeptember 1. napjától óvodakötelessé
váló gyermeküket már beíratták, illetve már óvodába jár gyermekük, nincs semmi
tennivalójuk, és nem kapnak óvodánktól értesítést.

A szülő az óvodai beíratást a Király-tó óvoda és Bölcsőde honlapjáról letölthető
nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével teheti meg.
Az intézmény honlapján a Hírek rovatban az óvodai beíratásról szóló részletes
tájékoztató, és az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető, az Óvodai felvételi kérelem
nyomtatványa pedig onnan letölthető.


Kérjük, hogy gyermekük óvodai jelentkezését, munkánkat segítve, lehetőleg email-ben küldjék be!



A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai
nevelésének napján kerül majd sor.



Az óvodai felvételről az értesítést a szülők 2021. június 11. napjáig kapják meg.

Köszönöm támogatásukat és segítő együttműködésüket!
Kapuvár, 2021. április 7.
Boros Imréné
intézményvezető

