ÉRTESÍTÉS
2017/2018 NEVELÉSI ÉVRE
AZ ÓVODAI BEÍRTAKOZÁSRÓL
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2017/ 2018 -as nevelési évre történő
óvodai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:

2017. május 08-09-10 (hétfő-kedd-szerda)
8 - 16 óráig
Helyszín: Úrhidai Tündérkert Óvoda

Úrhida, Templom u. 1.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A három éves kortól kötelező óvodai nevelés Nkt. 8 §.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1.
előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
•

Be kell íratni minden gyermeket, aki

2017. augusztus 31-ig betölti a harmadik

életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1-jétől) legalább napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
•

Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt.

•

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

• Felvételi körzet: Úrhida Község közigazgatási területe
A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt
legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő
huszonegyedik munkanapig.

Az előbbiek alapján:
• Intézményünkben, évközben is folyamatosan fogadjuk a gyermekeket.
• Beírathatóak/előjegyeztethetők azok a gyermekek a következő nevelési
évre, akik
2017. december 31-ig illetve 2018. május 31-ig betöltik a 3. életévüket!
Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája),
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (szülő
lakcímkártyája)
• gyermek TAJ kártyáját,
Beíratáshoz szükséges „felvételi kérelem” az intézményben kérhető illetve az
óvoda honlapjáról letölthető! www.ovoda.urhida.hu
Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük, hozza magával az erről
szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre
jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg)
kérjük, hozza magával e dokumentumot is.

Bővebb felvilágosítás kérhető:
Óvoda telefonszáma: 22/ 364-518

Ovi-váró délutánunk április 11-én (kedden) 15.30-tól
lesz! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Bozsák Szilvia
óvodavezető

