
 

 

Tájékoztató az óvodai beíratással kapcsolatosan! 

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda (a Görbeházán és Bagotán lakó gyermekek 

esetében) a Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde 4075 Görbeháza Aradi utca 29 szám 

alatti a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi 

körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem 

érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az 

esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai 

nevelésének napján kerül majd sor. 

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi 

kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további 

felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi 

körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok 

alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi 

szempontokra különös figyelemmel (Görbeháza honlapjáról letölthető) 

beiratkozási kérelmet készít és a lehetőségről az érintett szülőket értesíti. A 

kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó 

gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, 

melyről írásban értesíti az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét 

ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi 

nyilvántartásába. 

 

 

Görbeháza, 2020.03.30. 

 

 

                                                                                          Polonkai Zoltánné 

intézményvezető 

 

 

 



 

KÉRELEM 

Óvodai beiratkozáshoz 

 

 

GYERMEK NEVE: ……………………………………………………………… 

SZÜLETÉS HELYE, IDEJE: ……………………………………………………. 

ANYJA NEVE: ………………………………………………………………….. 

APJA NEVE: …………………………………………………………………….. 

LAKCÍME: ………………………………………………………………………. 

TAJ SZÁMA: ……………………………………………………………………. 

 

Óvoda email címe: ovodagorbehaza@gmail.com 

A pontosan kitöltött kérelmet az óvoda email címére kérjük visszaküldeni!  

A kérelem kitöltése csak a nem a felvételi körzetben élő gyermekek beíratására vonatkozik! 

Aki tudja csatolni szkennelve, vagy fénykép formátumban a gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját azt mellékletbe legyen 

szíves betenni! Köszönöm. 

 

 

Kelt: Görbeháza, 2020.03.30. 

                                                                     Polonkai Zoltánné 

                                                                      intézményvezető 
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KÉRELEM 

Bölcsődei beiratkozáshoz 

 

 

GYERMEK NEVE: ……………………………………………………………… 

SZÜLETÉS HELYE, IDEJE: ……………………………………………………. 

ANYJA NEVE: ………………………………………………………………….. 

APJA NEVE: …………………………………………………………………….. 

LAKCÍME: ………………………………………………………………………. 

TAJ SZÁMA: ……………………………………………………………………. 

 

Óvoda email címe: ovodagorbehaza@gmail.com 

A pontosan kitöltött kérelmet az óvoda email címére kérjük visszaküldeni!  

A kérelem kitöltése a bölcsődébe 2020/2021 nevelési évben felvételt igénylő szülők gyermekeinek 

a  beíratására vonatkozik! 

Aki tudja csatolni szkennelve, vagy fénykép formátumban a gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját azt mellékletbe legyen 

szíves betenni! Köszönöm. 

 

 

Kelt: Görbeháza, 2020.03.30. 

                                                                     Polonkai Zoltánné 

                                                                      intézményvezető 
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