Óvodai beiratkozás
TÁJÉKOZTATÓ A KIS PINGVIN ÓVODÁBA
VALÓ
JELENTKEZÉS,
BEIRATKOZÁS
LEHETŐSÉGÉRŐL
Az eddig megismert formában és minőségben, motivált és
kreatív csapatunkkal a gyermeke óvodás éveire biztosítjuk kis
létszámú csoportokban a harmonikus, tiszta, családias, baráti légkört, ahol a hozzánk járó óvodások
nap, mint nap remek programokon vehetnek részt, és élményekkel teli érkeznek haza. Az óvoda címe:
Kis Pingvin Magánóvoda
3400, Mezőkövesd, Váci Mihály utca 25.

2020/2021-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:
2020. április 06 -16. -ig
Kérjük, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel az alábbi e-mail címen történő beiratkozást vegyék igénybe:
kispingvinovi@gmail.com
A beiratkozáshoz szükséges igénylőlap/ Szándéknyilatkozat/ az alábbi linken elérhető:
Szándéknyilatkozat- 2020..docx
A kitöltött „Szándéknyilatkozatot” kérem elektronikus úton küldjék el az óvoda e-mail címére.
Az óvoda honlapján minden fontos és hasznos információ megtalálható:
www.kispingvinovi.hu
Tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, arra
kérjük a Kedves Szülőket, hogy a személyes beíratásra csak akkor kerüljön sor, ha az online
ügyintézés akadályba ütközik. Időpontot telefonon kérhetnek: Tel.: 20/455-3260, 70/213-5711
Ebben az esetben a beiratkozás helyszíne: Kis Pingvin Magánóvoda
3400 Mezőkövesd, Váci Mihály utca 25.
Az óvoda felvételi körzete: Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye vonzáskörzete
Az óvoda a gyermekeket három éves kortól, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3.
életévét betölti a nevelési év kezdő napjától fogadja, veszi fel.

Szabad férőhely esetén az óvoda felveszi azokat a gyermekeket is, akik 3. életévüket a felvételtől
számított féléven belül betöltik.
Az óvodába való beiratkozás nem jelenti a gyermek automatikus felvételét az óvodába. Az óvodai
jelentkezés után a felvételről, más óvodából átvételről, az óvoda vezetője dönt. A felvétellel
kapcsolatos döntésről, az óvodavezető a szülőt írásban (határozatban) értesíti.

Az óvodai nevelésben való részvétel díjfizetéshez kötött, melynek összegét évente felülvizsgálva
a fenntartó határozza meg. Az óvoda honlapján, a „Díjak, kedvezmények” menü pont alatt
tájékozódhat díjainkról.

Óvodánkba a gyermekek óvodai felvétele a nevelési év folyamán szabad férőhely függvényében
folyamatosan történik, a szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti.

Mezőkövesd, 2020. 04. 02.

Szeretettel várjuk Önöket szeptembertől a Kis Pingvin Óvodában!

