
                                                                                                                                 

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 

Kozármisleny                                       Honlap: http://www.ovikozarmisleny.hu. 

Alkotmány tér 54.                                      E-mail: ovodavezeto@ovikozarmisleny.hu 

7761                                Tel./Fax: 72/570-043 

_________________________________________________________________                                                     

 

Tájékoztató az óvodai és bölcsődei beiratkozásról. 

Kedves Szülők! 

 

Óvodaköteles az a gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.  

A kozármislenyi óvodaköteles gyermekek felvétele 2020.04.21.-ig automatikusan 

megtörténik, és erről írásban értesítjük a gyermeket nevelő Szülőt, amennyiben megadják 

elektronikus elérhetőségüket, akkor e-mailen keresztül. / visszajelzést kérünk az átvételről /  

Kérjük a Szülőket, hogy az automatikus felvétel ellenére szíveskedjenek telefonon vagy e-

mailben felvenni a kapcsolatot az óvodával és tájékoztassanak a szülői szándékukról arra 

vonatkozóan, hogy a körzetes óvodába kívánják-e beíratni gyermeküket. Így jelezhetik 

csoportválasztási igényüket is, melyet szabad férőhelyek függvényében tudunk teljesíteni a 

választott csoportokra vonatkozón. (Minimum 3 csoport megjelölése szükséges.) 

Kozármisleny vonzáskörzetébe tartozó települések vonatkozásában kérjük, hogy az 

ovodavezeto@ovikozarmisleny.hu e-mail címre szíveskedjenek küldeni egy 

szándéknyilatkozatot akkor, ha óvodaköteles gyermeküket a Janikovszky Éva Óvodába 

szeretnék beíratni.  (A szándéknyilatkozat a következő linken érhető el.) 

Szándéknyilatkozat kitöltését kérjük azoktól a Szülőktől is, akiknek gyermeke 2020.08.31. 

után tölti be a 3. életévét.  

Három év alatti (legalább 2 és fél éves), illetve nem kozármislenyi lakcímmel rendelkező 

gyermek felvételére akkor van lehetőség, ha az óvodaköteles gyermekek felvételét követően, 

további szabad férőhellyel rendelkezünk.  

Felvételükre vonatkozóan az óvoda 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. 

 

 

mailto:ovodavezeto@ovikozarmisleny.hu
http://ovikozarmisleny.hu/doks/szandeknyilatkozat_ovi_2020.doc
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A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül 

majd sor.  

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozással kapcsolatosan vegyék igénybe a 

vezetők támogató segítségét e-mailben, vagy 2020.04.14 – 04.16-ig, 8 – 14 óra között a 

72/570-043 telefonszámon. 

Bölcsődei beiratkozás 

A bölcsődei ellátást elsősorban kozármislenyi lakosok gyermekei vehetnek igénybe, illetve 

Pécsudvard, Szemely, Szőkéd, Lothárd, Birján települések gyermekeit is fogadjuk, ha a 

gyermeklétszám lehetővé teszi.  

Azoknak a 20 hónapot betöltött, 3 éven aluli gyermekeknek a nevelését – gondozását 

vállaljuk, akiknek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni 

ellátásukat, illetve szociális vagy egyéb ok miatt szükséges az intézményi nevelésük, 

gondozásuk.  

Kérjük, hogy a bolcsodevezeto@ovikozarmisleny.hu e-mail címre szíveskedjenek küldeni egy 

jelentkezési lapot akkor, ha bölcsődés korú gyermeküket a Janikovszky Éva Bölcsődébe 

szeretnék beíratni. (A jelentkezési lap a következő linken érhető el) 

A gyermek bölcsődei felvételére vonatkozóan e-mail-ben, vagy telefonon a 30/ 394 5771 

számon kérhetnek tájékoztatást.  

 

 

mailto:bolcsodevezeto@ovikozarmisleny.hu
http://ovikozarmisleny.hu/doks/bolcsodei_beiratk_2020.docx
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Szándéknyilatkozat óvodai felvételhez 

 

1. A gyermek neve: 

2. Születési helye, és ideje: 

3. TAJ: 

4. Állandó lakcíme: 

5. Tartózkodási helyének címe: 

(Kérjük, húzza alá azt a lakcímet, ahol életvitel szerűen tartózkodnak) 

6. Körzetes óvoda lakcím alapján (az alapján, amit az előző pontban megjelölt): 

7. Rendelkezik e Szakértői Bizottság által kiállított szakvéleménnyel?    Igen      

Nem  

8. Az anya neve (születési is): 

Telefonszáma:       E-mail cím: 

9. Az apa neve: 

Telefonszáma:       E-mail cím: 

A következő kérdésekre a válaszadás önkéntes! 

Anya munkahelye, címe: 

Apa munkahelye, címe: 

Testvér/testvérek száma:  

Melyik intézménybe jár/járnak (bölcsőde, óvoda, iskola megnevezése) 

 

 Dátum:                                                                                 
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Jelentkezési adatlap  

Bölcsődei ellátás igénybevételéhez 

2020/2021 tanévre 

 

A bölcsődei ellátást elsősorban kozármislenyi lakosok gyermekei vehetnek igénybe, illetve 

Pécsudvard, Szemely, Szőkéd, Lothárd, Birján települések gyermekeit is fogadjuk, ha a 

gyermeklétszám lehetővé teszi.  

Azoknak a 20 hónapot betöltött, 3 éven aluli gyermekeknek a nevelését – gondozását 

vállaljuk, akiknek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni 

ellátásukat, illetve szociális vagy egyéb ok miatt szükséges az intézményi nevelésük, 

gondozásuk. 

Gyermek neve: 

Születési hely, idő: 

Gyermek TAJ száma: 

Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhely: 

Lakcímkártya száma: 

Állampolgársága: 

Anyja neve (születési név is): 

Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhely: 

Elérhetőség (telefon, email): 

Apa neve: 

Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhely: 

Elérhetőség (telefon, email): 

Jelenleg GYED/GYES-en van-e: 

Testvérek száma: 

Miért kérik a gyermek bölcsődei elhelyezését: 

Anya munkába állásának tervezett időpontja és heti óraszáma: 
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Mikortól kérik a bölcsődei ellátást:  

 

A gyermek bölcsődei felvételére vonatkozóan e-mail-ben 

(bolcsodevezeto@ovikozarmisleny.hu), vagy telefonon a 30/ 394 5771 számon kérhetnek 

tájékoztatást. 

 

Dátum: 

 

mailto:bolcsodevezeto@ovikozarmisleny.hu

