Jelentkezési lap
a 2018/19-es nevelési évre
Audi Hungaria Óvoda

Gyermek adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………... Lakcím: …………………………..........
Állampolgárság: …………………………………..…. Anyanyelv: ……………………………..
Szülők adatai:
Anya neve: .…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma: …………………………………… E-mail címe: ………………………………..
Törzsszám (amennyiben Audi Hungaria munkatárs): …………………………………………
Apa neve: ………………………………………………………………………….........................
Telefonszáma: …………………………………… E-mail címe: ………………………………...
Törzsszám (amennyiben Audi Hungaria munkatárs): ………………………………………….
Az óvodakezdés várható időpontja: …………………………………....................................
Egyéb adatok:
Valamelyik szülő 2018. augusztus 1. és 2019. július 31. között tér haza
tartós külföldi kiküldetéséből, továbbá a gyermek igazoltan minimum
6 hónapig német nyelvű bölcsődébe vagy óvodába járt
(intézmény által kiállított igazolás csatolása szükséges)
Testvér(ek) az Audi Hungaria Óvodában b

vagy Iskolában

b

Az intézménybe járó testvér(ek) neve: ……………………………………………………………

b

Az óvoda működtetéséhez a fenntartó Közalapítvány részére nyújtandó
pénzbeli adomány formájában hozzájárulni szándékozom.

…………………………….., …………….. év …………………..……hó …….nap

………………………………
Szülő/Gondviselő aláírása

Audi Hungaria Óvoda
Az
Audi
Hungaria
Óvoda
2012
szeptemberében
az
Audi
Iskola
intézményegységeként kezdte meg működését az iskola területén. Az óvoda
alapkoncepciója, hogy minden csoportban a két óvónő közül az egyik csak magyarul,
a másik csak németül beszél a gyerekekhez. A csoportok összetétele a gyerekek
anyanyelvét illetően is vegyes: a német és magyar gyerekek kortól és nemzetiségtől
függetlenül együtt alkotják a kétnyelvű csoportokat.
Az óvodai nevelés középpontjában az a törekvés áll, hogy a gyerekek nyugodt,
kiegyensúlyozott és szeretetteljes környezetben töltsék mindennapjaikat.
A nevelési program kialakításában különös hangsúlyt kap a német nyelv játékos
formában történő tanítása, valamint az iskolára történő felkészítés.






Nyitva tartás: 7.00-17.30
Vegyes csoportok, kétnyelvű nevelés
Tanulás játékos formában
Iskolára történő felkészítés
Kirándulások, családi programok

Jelentkezéssel kapcsolatos további információk
Az AUDI Hungaria Általános Művelődési Központ 2010 szeptemberében kezdte meg
működését, mely intézményen belül 2012 szeptembere óta óvodások nevelése is
folyik.
Az AUDI HUNGARIA Zrt. természetesen kötelességének érzi az óvodások
nevelésének hosszú távú biztosítását, és lehetőségeihez mérten át kívánja vállalni az
intézményegység működtetési költségeinek egy részét.
Az óvoda biztonságos működéséhez az intézményt fenntartó Közalapítványnak
egyéb forrásokat is elő kell teremtenie, amely körben az erre vonatkozó jogszabályok
szerint fogadunk adományokat. Kérjük az intézményhez kötődő valamennyi
szervezetet és magányszemélyt (pl. pártoló támogatók, szülők, egyéb érdekeltek
stb.), hogy lehetőségeikhez mérten támogassák adományukkal az intézmény
működését.
Jelentkezési szándékukat a 2018/19-es nevelési évre kérjük az alábbi nyomtatvány
kitöltésével és a kozalapitvany@audischule.hu e-mail címre 2018. február 1. és
március 31. között történő eljuttatásával jelezzék.

