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Kiscsoport
Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés útján történik.
Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki:
• a gyermek tárgy év augusztus 31. napjáig betöltötte a harmadik életévét és felmentési
határozattal nem rendelkezik
• az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél
éven belül betölti.
A gyermek igénybe veheti az óvodát, ha:
• a gyermek tárgy év augusztus 31. és december 31. napja között tölti be a hároméves
kort
• egészséges és ezt orvos igazolta,
• a szülő az étkezési és a térítési díjat és a regisztrációs díjat befizette.
Előzetes jelentkezési lapot a honlapon találják meg:
https://suliovi.com/ovoda/jelentkezes/

Felvétel menete:
1. Előzetes jelentkezés után Személyes találkozó
o Bemutatjuk az intézményt, beleshetnek a csoportjaink életébe
o Megismerkedhetnek a fenntartóval
o Feltehetik a kérdéseiket
2. Játéknap:
o Találkozhatnak az óvodapedagógussal, aki következő évben lesz a csoporttal.
o Megismerkedhetnek közelebb az intézménnyel és szülőkkel és gyerekekkel.

Jelentkezés és felvétel már működő óvodai csoportba
Előzetes ismerkedés az intézménnyel (ismerősök, honlap stb.), tájékozódás a honlapon, hogy
van-e az adott évfolyamra jelentkezési lehetőség.
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• Online jelentkezési lap kitöltése
• Amennyiben az óvoda nyitott az ismerkedésre, telefonon egyeztet időpontot a családdal
egy ismerkedő beszélgetésre az intézmény vezetőjével, miközben a gyermek leendő
pedagógusaival ismerkedik. Ezután dönt a szakmai csapatunk az ismerkedés
folytatásáról vagy befejezéséről.
• A gyermek részvétele ismerkedő próbanapokon
• Sikeres felvételről történő telefonos értesítés után beiratkozás
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Iskola előkészítő csoport: 2022/2023-as tanév
1. Kapcsolatfelvétel
Ha szeretné gyermekét az intézményünkbe íratni, kérjük töltse ki a Jelentkezési lapot, (https://
suliovi.com/ovoda/jelentkezes/).
Javasoljuk a nyílt napokon való részvételt, mert így kaphatnak átfogó képet intézményünk
életéről, működéséről.
Iskola előkészítőbe történő jelentkezés esetén kérjük, hogy a Csalogató foglalkozások közül
(kötelezően) kettőre látogasson el gyermekük.
Az iskola előkészítőbe tartunk nyílt órákat, ugyanakkor a nyílt napokon lehetőségük van a
látogatóknak bekukkantani a csoportba, megismerkedni az iskola előkészítő programjával.
A jelentkezési lapok befogadását az intézmény lezárja amennyiben az adott évfolyamra
jelentkezők száma eléri a betölthető helyek dupláját. Ennek időpontját előre nem tudjuk
megadni, jellemző, hogy a családok nagy része 1 évvel a beiskolázás előtt már megteszi
jelentkezését.

2. Kiválasztás
A beérkezett jelentkezéseket havonta összesítjük, és amennyiben intézményünk alkalmas
lehet gyermeke oktatására-nevelésére és az adott évfolyamon van betölthető üres hely, úgy
telefonon egyeztetünk időpontot egy személyes találkozóra a szülőkkel.
Majd a személyes találkozón alkalmunk nyílik egymás megismerésére és személyes kérdések
felvetésére. A felvétel előtt, ha szükséges a fejlesztő csapat tagjai találkoznak a gyermekkel.
A csoport kialakításánál a testvérgyerekek előnyt élveznek. Igyekszünk a közösség
kialakításánál a csoportdinamikai szempontokra figyelemmel lenni. A hatékony integráció
érdekében speciális szükségletű gyermekeket csak igen korlátozott számban áll módunkban
felvenni. Fontos szempont számunkra az egyén és a közösség érdekeinek azonos szintű
védelme.

3. Beiratkozás
A felvételről értesítjük a jelentkezőket. Véglegesíteni a beiratkozással tudják a jelentkezési
szándékukat, amikor a szülői szerződés megkötésével egy időben befizetik a beiratkozási
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díjat. A beiratkozási díj összege az éves támogatás összegébe beszámít, az vissza nem
igényelhető.

Jelentkezés és felvétel az első évfolyamra
1. Jelentkezés és felvétel lépései
• Előzetes ismerkedés az intézménnyel (ismerősök, honlap stb.)
• Online jelentkezési lap kitöltése: https://suliovi.com/iskola/jelentkezes/
• Részvétel az e-mailben kapott időpontban ismerkedő csoportos foglalkozáson, ezután
dönt szakmai csapatunk az ismerkedés folytatásáról.
• Részvétel az e-mailben kapott időpontban egy ismerkedő beszélgetésen az intézmény
vezetőjével, miközben a gyermek leendő pedagógusaival ismerkedik
• Felvételről történő írásbeli értesítés után beiratkozás

2. Jelentkezés
Ha szeretné gyermekét a Puzzle Általános Iskolába íratni, kérjük, töltse ki az előjelentkezési
lapot, mely lehetővé teszi számukra a kapcsolat felvételt.
Külsős jelentkezők számára korlátozott számban tudunk helyet biztosítani, mert az első
osztályok kialakításánál a testvér gyerekek és iskola előkészítősök előnyt élveznek.

3. Ismerkedő foglalkozás első évfolyamra jelentkezőknek
Az ismerkedési eljárásunk első lépését, a gyerekekkel való kiscsoportos ismerkedést
2021. ..................... tervezzük. Minden hozzánk jelentkezőt e-mailben értesítünk vagy a
foglalkozás időpontjáról, vagy az ismerkedés egyéb módjáról, ha a járványügyi helyzet ezt
megköveteli.
A csoportos foglalkozás után írásban értesítjük a családokat, hogy van-e módunk az
ismerkedés folytatására.
Azokkal a családokkal és gyerekekkel találkozunk személyes, egyéni ismerkedés keretében,
akikről a közös ismerkedés alapján úgy látjuk, hogy reális eséllyel pályáznak nálunk első
osztályos helyre. Az egyéni ismerkedés időpontjáról is e-mailben tájékoztatjuk Önöket.
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4. Személyes ismerkedés a gyerekekkel és beszélgetés a családdal
A találkozón a gyermekkel a leendő első osztályok egyik pedagógusa és a fejlesztő csapat egy
tagja találkozik majd. Azért, hogy képet kaphassunk a leendő kisiskolás képességeiről, néhány
egyszerű feladat elvégzésére is sor kerül. Mindenkitől kérjük, hogy hozzon magával egy
fényképet a gyermekről, egy emberrajzot és egy családrajzot, valamint egy pedagógiai
véleményt.
A személyes találkozón alkalmunk nyílik egymás megismerésére és kérdések felvetésére.
Kérjük, hogy erre az alkalomra hozzanak magukkal egy pedagógia jellemzést gyermekükről,
melyet gyermekük óvópedagógusa készít el. A következő területekről szeretnénk információt
kapni:
• A gyermek közösségben betöltött szerepe
• A gyermek viselkedése társaival, óvópedagógusaival és szüleivel
• Milyen területeken lesz a gyermeknek szüksége kiemelt odafigyelésre?

5. Kiválasztás és beiratkozás
Az osztály kialakításánál a testvérgyerekek és az előkészítőből érkezők előnyt élveznek.
Igyekszünk a közösség kialakításánál a csoportdinamikai szempontokra figyelemmel lenni. A
hatékony integráció érdekében speciális szükségletű gyermekeket csak igen korlátozott
számban áll módunkban felvenni. Fontos szempont számunkra az egyén és a közösség
érdekeinek azonos szintű védelme.
A felvételről írásban értesítjük a jelentkezőket.
Véglegesíteni a beiratkozással tudják a jelentkezési szándékukat, amikor a szülői szerződés
megkötésével egy időben befizetik a beiratkozási hozzájárulást. Ez az összeg az éves
hozzájárulás összegébe beszámít, az vissza nem igényelhető.

Jelentkezés és felvétel már működő évfolyamra
2021/2022-es tanévre a második, harmadik, negyedik évfolyamra lehet még jelentkezni.
Előzetes ismerkedés az intézménnyel (ismerősök, honlap stb.), tájékozódás a honlapon, hogy
van-e az adott évfolyamra jelentkezési lehetőség.
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• Online jelentkezési lap kitöltése, bizonyítvány másolatok, szakértői vélemények
feltöltése
• Amennyiben az iskola nyitott az ismerkedésre, telefonon egyeztet időpontot a családdal
egy ismerkedő beszélgetésre az intézmény vezetőjével, miközben a gyermek leendő
pedagógusaival ismerkedik. Matematika, magyar tárgyakból szintfelmérőn vesz részt.
Ezután dönt a szakmai csapatunk az ismerkedés folytatásáról vagy befejezéséről.
• A gyermek részvétele ismerkedő próbanapokon
• Sikeres felvételről történő telefonos értesítés után beiratkozás
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