Óvodai beiratkozás a 2016/2017-es nevelési évre
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Borsodszirák Község Önkormányzata által fenntartott Bartók Béla
ÁMK Óvodájába a gyermekeket a 2016/2017-es nevelési évre
2016. május 9-10. napján (hétfő-kedd) 8.00-16.00 óra
között lehet beíratni az óvoda intézményvezetőjének az irodájában.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők köre a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint öt éves korról három éves korra változott. Tehát, a
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától (2016. szeptember 1.) óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2016. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és e közleményben meghatározott időpontban az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:
-

a gyermek születési anyakönyvi kivonata

-

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya

-

a gyermek TAJ kártyája

-

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-

a

gyermekvédelmi

kedvezményről,

hátrányos

helyzetről,

tartós

betegségről,

egyéb

kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások
A jegyző - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A
felmentési kérelmet 2016. május 9-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani.

Borsodszirák, 2016. április 9.

Köszönettel: Gondosné Bányai Ágnes (int. vez.)

