Tájékoztatás az óvodánkba való beiratkozás rendjéről
Kedves Érdeklődő! Köszönjük, hogy fölkereste honlapunkat, s érdeklődik
óvodánk iránt! Tájékoztatjuk, hogy óvodánkba a nevelési év során csak akkor
tudunk valakit fölvenni, ha valamilyen oknál fogva felszabadul egy férőhely,
mivel jelenleg teljes létszámmal működünk. A férőhely iránt érdeklődni Vitézné
Horváth Erika megbízott óvodavezetőnél lehet az óvoda email címén
(csipkebokor@fasor.hu / csipkebokorovoda@gmail.com ), illetve telefonon:
06/30 408 5691. Ha nincs férőhelyünk, azt tudjuk fölajánlani, hogy várólistára
vesszük a beíratni kívánt gyermeket. A jelentkezési szándékot a honlapunkon
lévő „Felvételi adatlap” kitöltésével és aláírt példányának óvodánkba való
eljuttatásával lehet jelezni. Az adatlapot személyesen vagy beszkennelve emailben lehet átadni. A következő nevelési évre is lehet a fent említett adatlappal
jelezni a felvételi szándékot. Aki előzetesen elküldi az adatlapot valamikor a
nevelési év során a következő nevelési évre való jelentkezési szándék jelzéséül,
annak emlékeztető email-t küldünk a beiratkozás pontos időpontjáról, illetve az
„Óvodanyitogató” rendezvényünkről.

Az óvodai felvétel eljárásrendje
Bp FRK JÁI és Csipkebokor Óvodája
A gyermek igénybe veheti az óvodát, amennyiben:
- a harmadik életévét betöltötte;
- szobatiszta (óvodaérett);
- teljesen egészséges;
- a szülő az étkezési térítési díjat a megadott időpontban befizeti.
Az Óvoda első renden a Fenntartó által meghatározott körben, a református

hitelveket gyakorló, valamint azokat elfogadó szülők óvodáskorú gyermekeinek;
másodlagosan pedig a Budapest Főváros VI. és VII. kerület közigazgatási
területén lakó vagy tartózkodó gyermekek nevelésére terjed ki, valamint, ha
ezek után még van férőhelyünk, fölvesszük az óvodánk református keresztyén
szellemű nevelését igénylő családok gyermekeit lakóhelyüktől függetlenül.
A fenntartó által meghatározott kör a következő:
Mindenképpen fölvesszük azokat a gyerekeket, akik gyülekezetünk aktív,
szolgáló tagjainak családjába tartoznak, s betöltötték harmadik életévüket.
Ezen kívül elsőbbséget élveznek még gyülekezetünk választói névjegyzékébe
tartozó családjainak gyermekei, akik betöltötték harmadik életévüket.

Ha a gyermek a nevelési év kezdetéig nem tölti be a harmadik életévét, de két
és fél éves elmúlt, s családja a fenntartó által az előbb részletezett
megahatározott körbe tartozik, a férőhely függvényében nyerhet elhelyezést.
Ha helyhiány miatt elutasításra került, a felvételi határozat szövege
értelmében fellebbezhet a fenntartóhoz, s ügyében fenntartói döntés születik.
Az ilyen esetekre az óvodának méltányossági helyet kell biztosítania. A
fenntartói döntés során figyelembe kell venni a gyermek érdekeit védő szakmai
szempontokat (óvodaérettség, évközi beszoktatás problémái), valamint az
édesanya munkavállalásának segítését.
A felvételi határozat alapján elsőrenden az óvodavezetőhöz kell fordulni,
ezután a fellebbezést az óvodavezetőn keresztül a fenntartó képviselőjéhez kell
benyújtani.

