HÍRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Ságvári bóbita Óvoda és Bölcsődéjébe a 2018/2019
nevelési évre az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja:
2018. április 24 (kedd) 8 – 17 óráig,
április 25 (szerda) 8 – 17 óráig
A 2018-as felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2018/2019-es nevelési évre történik
A óvodai és bölcsődei beíratáskor be kell mutatni
 a gyermek anyakönyvi kivonatát,
 a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 a gyermek TAJ kártyáját
 nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén
 amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermek védelembevételről a
Polgármesteri Hivatal által kiadott határozattal, vagy a gyermek fejlődéséről készült
szakorvosi véleménnyel, vagy szakvéleménnyel rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák
be beíratáskor
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös szülői
felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság
korlátozta.
Az óvodai felvétel általános szabályai mellett a felvétel kötelező az alábbi esetekben:
2015. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési
törvény.NKt.95.§(7)bek. A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 01-től hatályos. Felmentést a szülő
kezdeményezésére a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.NKt.8.§
- Az óvodavezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2018. június 15-ig
- Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon
belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél
Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és
hoz másodfokú döntést.
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül,
jogszabálysértésre hivatkozással.
Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg.
- Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap:

2018. szeptember 3. (hétfő)

Szeretettel várjuk a Ságvári Bóbita Óvodába és Bölcsődébe beiratkozó gyermekeket és a
szüleiket.
Címünk: 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Tel. 06/84 380-048,20/2314446
Szabóné Szóládi Tünde sk.

