Bölcsődei beíratás
- Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes bölcsődébe
lehet. A bölcsőde fogadja Ságvár Som – Nyim közigazgatási területén élő, férőhely esetén
más lakóhellyel rendelkező 1-3 éves gyermekeket.
- 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.
-A jelentkezés időpontja: 2017. április 25 (kedd) 8 – 17 óráig,
április 26 (szerda) 8 – 17 óráig
A 2017-es felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2017/2018-as nevelési évre történik
A beíratáskor be kell mutatni
 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 gyermekanyakönyvi kivonatát,
 a gyermek TAJ kártyája
 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 rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be beíratáskor
A bölcsődei felvétel általános szabályai mellett a felvétel kötelező az alábbi esetekben:
•A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.
•A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.
•A gyermeknek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége.
•A gyermek hátrányos helyzetű (védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult).
•A gyermeket a szülő egyedülállóként neveli.
A gyermeket abba a bölcsődébe kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A bölcsődei
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvodavezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó
indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2017.
június 15-ig
Az új gyermekek fogadása folyamatosan történik.
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.

