HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRÓL
Óvodai beíratás időpontja: 2019. április 23-tól 26-ig 8.00- 12.00 óráig
A beíratás helye: Szakáldi Manócskák Óvoda Szakáld, Kossuth utca 1.sz.
Az óvoda felvételi körzete: Szakáld község teljes közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
•
Óvodai felvétel iránti kérelem
•
A gyermek (személyi azonosítója) születési anyakönyvi kivonata,
•
A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
•
A gyermek TAJ-kártyája
•
A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
•
Tartós betegségről orvosi igazolás, MÁK igazolás magasabb családi pótlékról,
•
RGYVT. Határozat /amennyiben az ezzel járó kedvezményt igénybe kívánja venni/.
Kötelező az óvodai beíratás annak a gyermeknek, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a
harmadik életévét.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson részt vesz. A
jegyző – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
•
családi körülményei,
•
képességeinek kibontakoztatása,
•
sajátos helyzete indokolja.
Azon gyermekek esetén, akik 2019. augusztus 31. után töltik be a harmadik életévüket, a
szülők a felvételi kérelmüket jelezhetik az intézményben, az óvodai felvételükről a
jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvodavezető.
(Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető)
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a
beiratkozás idejének határnapját követő 15 napon belül (2019. május 11-ig) írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2019. 09.01.
Ettől való eltérésről a felvételi kérelemben megfogalmazottak alapján a vonatkozó
jogszabályokat figyelembe véve az óvodavezető dönt.
A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 21 munkanapon belül (
2019. 05. 17- ig) hoz döntést az érintett intézmény vezetője.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében
lakik, és 2019. 06. 08-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhez vételtől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.
Az óvoda Pedagógiai Programja,- Házirendje,- Szervezeti és Működési Szabályzata nyilvános,
megtekinthető a település (Szakáld honlap- kapcsolat: Manócskák Óvoda) honlapján,
valamint az óvodavezető irodájában.
Szakáld, 2019. 03.22.
Sóváriné Paksy Ildikó
óvodavezető

