Hasznos információk leendő ovisoknak
Kedves leendő Szülők és gyerekek!
Mit kell tudni az óvodai felvételről?
Az óvoda felvétel – átvétel jelentkezés alapján történik.
Jelentkezni a meghirdetett időpontban (általában április vége – május eleje) végleges időpontról a
fenntartónk, Táborfalva Nagyközség önkormányzata döntését követően kap a lakosság
tájékoztatást, a nevelési –oktatási intézményekben, a helyben szokásos kifüggesztett hirdetmények
útján, valamint az óvoda és az önkormányzat honlapján.
Milyen dokumentumokra lesz szükség az óvodai beíratás során?
A beiratkozásnál be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy annak másolatát,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek lakcím kártyáját,
- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát és annak lakcímkártyáját,
- valamint, szeretnénk személyesen találkozni a beíratandó gyermekkel.
Kit vesznek fel az óvodába?
Minden 3-6-7 éves korú gyermeket. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Amennyiben az óvodába jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,
az óvodavezető bizottságot hoz létre, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodavezető a felvételek
lezárásáról – hirdetmény és határozat formájában – értesíti a szülőket.
Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok átvételétől számított 15 napon belül a szülő
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnek. Az óvodavezető a kérelem átvételétől számított 8 napon
belül – elbírálás céljából – a kérelmet továbbítja a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez.
Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi, fogadjuk azokat a gyermekeket is, akik betöltötték
a 2 és fél életévüket.
Óvodánk beiratkozási körzete
Táborfalva Nagyközség területe. Amennyiben a férőhelyek száma megengedi fogadjuk a
környékbeli települések gyermekeit is.
Beszoktatás
Programunk épít arra, hogy a család a szocializáció első színtere, figyelembe veszi a gyermekek
igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális sokszínűséget.
Igyekszünk szoros, jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, szeretnénk minél jobban bevonni őket
nevelőmunkánkba, amit óvodánk nyitottsága lehetővé is tesz.
Éppen ezért a szülőkkel közösen szoktatjuk be a gyermekeket óvodánkba. Erre azért van szükség,
hogy ebben a gyermeknek nehéz időszakában, a szülő támaszt nyújtson, bátorítsa a gyermeket az új
környezet, új személyek megismerésében, elfogadásában. Természetesen a szülőtől való elválás is
folyamatosan történik, mindig fokozatosan növeljük azt az időt, amit a gyermek, szülő nélkül tölt az
óvodában.
A beilleszkedés folyamatát akkor tekintjük befejezettnek, ha a gyermek viselkedésében már
megfigyelhetők az elfogadás jelei.

