Csillagvilág Református Óvoda
Kedves Szülők!
Kérjük Önöket, hogy válaszoljanak a Jelentkezési adatlapon és Bemutatkozási lapon szereplő
kérdésekre, hogy a lehető legpontosabb képet kaphassuk a gyermekükről, és hogy miért minket
választottak. Számunkra nagy segítség, ha óvónőink tudják, ki hogyan reagál helyzetekre, mennyire
magabiztos vagy visszahúzódó, milyen élményei voltak, mit szeret és mit nem. Erre alapozva nem egy
idegen, ismeretlen kisgyermek lép az óvodánkba, ez nagy mértékben segíti a munkánkat, és hogy minél
harmonikusabb legyen az óvodai élet.
Kérjük, hogy a lehető legrészletesebb leírás készüljön a gyermekről, hogy a személyes találkozás előtt
már képet alkothassunk róla és a családról. Kérdéseinkre lehetőség van külön lapon válaszolni
amennyiben a szövegközökben nincs elegendő hely a kifejtésre.
Kérjük, ha van orvosi-, pedagógiai- vagy egyéb szakvélemény, ami fontos lehet, csatolják fénymásolaton
a jelentkezési lap mellé!
A jelentkezési lap hivatalos dokumentum, a bemutatkozási lap viszont csak az óvónők számára
hozzáférhető, bizalmasan kezeljük.
A fentiekhez kapcsolódó fontosabb dátumok/események:
Esemény
Időpontkérés személyes beiratkozáshoz:
Nyílt napok:
Óvodai jelentkezések leadási határideje:
Beiratkozás:
2019. április 23.
2019. április 24.
2019. április 25.
2019. április 26.

Időszak
2019. április 8. – 12. között
2019. április 8. – 12.
2019. április 13.
Zsámbék
Tök
8 – 11 óráig
14 – 17 óráig
14 – 17 óráig
8 – 11 óráig
8 – 11 óráig
14 – 17 óráig
14 – 17 óráig
8 – 11 óráig

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
• a gyermek lakcímkártyája
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ kártyája
• ( a gyermek OM azonosítója, ha esetleg rendelkezik már ilyennel egy korábbi óvodából )
• a gyermek oltási kiskönyve
• SNI gyermek esetén a Szakértői Bizottsági vélemény
• ( gyermekvédelmi határozat, ha van )
• 3 vagy több gyermek esetén a Magyar Államkincstári határozat másolata
• a szülő lakcímkártyája
• a szülő személyi igazolványa

Zsámbék, 2019. március 20.
Tisztelettel,
Maruzs-Ványi Katalin
intézményvezető

