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a 202 I l 2022- es nevelési évre történő óvodai beiratko zást ől

Tqékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Egri Főegyházmegye által fenntartott Szent Imre
Katolikus Altalános Iskola és Ovoda Liliom Tagóvodájábaa2021l2022-es nevelési évre a

GYERMEKEK BEÍRATÁSA
a következő időpontokban történik:

2021. április 26. (hétfő) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra
2021. április 27. (kedd) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra

A fent je|zettnapokon kell beíratni azokat a gyerekeket, akik 2021. augusztus 31. napjáig
bétöttik a harmadik életévüket, és beírathatók azok a gyermekek is, akik az e|őbb jelzett
időpontig két és fél évesek lesznek.

óvodai beiratkozás
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 napjáig a harmadik életévét betölti, a

nevelési év kezdő napjától (szeptember 0i.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben
foglalkozáson részt venni.
Az az óvodaköteles gyennek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat őrában óvodai
foglalkozáson köteles részt venni. A szülő az ővodai nevelésben történő részvételre jogszabály

alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába a közzétett közleményben
me ghatár o zott i dőp o ntb an.

Az ővoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számitott fél éven

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysé_rtési nyilvántartási rendszerről
szőIő 20t2. évi II. törvény 241. § a) pontja alapján az a sziJlő vagy törvényes képviselő, aki a
szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az ővodába nem iratjabe,
szabálysértést követ el.

óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi

azono sítót (születé si anyakönyvi kivonatot vagy s zem ély i igazolv ánrt),

- a gyelmek lakcímétígazolő hatósági igazolványt,

- a szülő személyi azonosító hatósági ígazolványát,

- a szülő lakcímét ígazolő hatósági igazolványt,
- a gyermek TAJ kártyáját,
- védőoltási kiskönyvét,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét,

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a
Pedagógiai SzakszolgáIat szakértői véleményét,

- a rendszeres gyeímekvédelmi kedvezmény jogosultságihatározatát,
- a gyennek hátrányos helyzetéről, vagy halmozottan hátrányos helyzetéről szőlő

határozatot* ha van ilyen.



óvodai felvétel
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapjan történik, Az ővodába a gyermek - a törvényben
foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az ővodába kell felvenni, átveruri, amelynek körzetében lakik,
vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az intézmény vezetője és az óvoda
tagintézmény-vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles
ővodába jámi, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye akörzetében található.

Az intézményvezető és a tagíntézmény-vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem
elbírálásáről, a döntést megalapozó indoklással, a fellebb ezéste vonatkozó tájékoztatással2}2l.
május 27 -ig értesíti a szülőt, továbbá az ővodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele
esetén indoklás nélkül értesíti azelőző óvodavezetőjét is.

Az intézményvezető és a tagintézmény-vezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú
döntése ellen a szü|ő aközléstől számitott 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat,
a kérelem tekintetében a fenntartő jár el és hoz másodfokú döntést. A jogorvoslati eljárás
szabáIyait a20l20|2. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

, Integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele
Ovodánk fogadja az integtáItan nevelhető sajátos nevelési igénlú gyermekek közül az egyéb
pszichés fejlődési zavanalkizdő, enyhébb fokú testi fogyatékos, érzékszewi fogyatékos (látás,
hallás: kivétel a vak és a siket gyermek) és a beszédfogyatékos gyermekeket.

Felmentés a kőtelező óvodai foglalkozások alól
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva. annak az évnek az augusztus 3 1 . napj áig, amelyben a gyennek a negyedik életévét
betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést
azővodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzeíe
indokolja.

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Liliom Tagóvodája
azBgriFőegyházmegye fenntartásában van. Az óvoda felvételi körzete a település teljes

kőzigazgatási területe, de máshonnan is szeretettel várunk minden gyermeket.

Kenderes, 202I.03.09.
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Lukácsné Németh Edit

tagintézmény-vezető
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intézményvezető


