
Kedves érdeklődő Szülők! 

Az önkormányzat által kiadott felvételi tájékoztatóhoz csatlakozva néhány olyan dologra 

hívnám fel a figyelmüket, amelyek csak a mi óvodánkra, a Csupaszív Kétnyelvű Óvodára 

vonatkoznak: 

- Kérem, hogy Szándéknyilatkozatukat a honlapról elérhető nyomtatvány kitöltésével 

lehetőleg elektronikusan április 15-ig tegyék meg! 

- Ha nem áll módjukban elektronikus úton nyilatkozni, akkor telefonon nyilatkozatukat 

április 14-én 8.00-17.00 óra között tudjuk fogadni a 06/20 2255302-es telefonszámon 

a formanyomtatványnak megfelelő adattartalommal. 

- Szintén április 14-én 8.00-17.00 között tehetnek személyesen szándéknyilatkozatot 

óvodánkban a Baross u. 23. szám alatt, de a veszélyhelyzet miatt a személyes 

megjelenést csak végszükség esetén válasszák! 

- A beérkezett Szándéknyilatkozatok alapján beiratkozási időpont beosztást készítünk, 

amelyet a szándéknyilatkozaton megadott email címre küldünk ki április 15-én. 

- Az Óvodai felvételi előjegyzéseket (ismert nevén beiratkozást) április 16-17-én 

szervezzük meg 8.00-17.00 óra között mindenkinek az előre elküldött időbeosztás 

szerint. Amennyiben 36 –nál több szülő küld be szándéknyilatkozatot, úgy a felvételi 

eljárás beosztását még 04.20-án 8.00-13.00 óráig kibővítjük. 

- Egy szülő felvételi eljárására max. 20’ tudunk fordítani, így megszervezhető az, hogy a 

beiratkozó szülők egymással ne érintkezzenek. Aki meg tudja oldani, az jelentkezését 

kizárólag elektronikus úton juttassa el az óvodába a megadott email címre 

(csupasziv@torokbalint.hu), így a személyes kontaktust a fertőzésveszély elkerülésére 

mellőzni tudjuk. A személyes beiratkozásoknál kérem szájmaszk és kesztyű használatát, 

kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk. Jó idő esetén a felvételi eljárást a szabadban 

tervezzük lefolytatni.  

- Amennyiben elektronikusan íratja be gyermekét, úgy a beiratkozási beosztás szerint az  

- ön részére fenntartott 20’-ben telefonon (06/23 335-011) kérdéseket tehet fel az óvoda 

vezetőinek. 

- Kérem, hozza magával a kitöltött jelentkezési lapot és a Nemzetiségi 

nyilatkozatokat, valamint a szükséges iratokat! 

- A felvételről szóló döntést április 20-án délután hozza meg az óvodavezető, vagy a 

felvételi bizottság, amennyiben a jelentkezők száma lényegesen meghaladja a felvehető 

gyermekek számát. 

- A szülőket emailben kiküldött határozatban értesítjük. 

Együttműködésüket köszönjük, szeretettel várjuk szándéknyilatkozatukat és jelentkezésüket! 

Törökbálint 2020.04.02.       

Karsainé Gasser Mária 

                    óvodavezető 
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