FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSna
Óvoda Intézményfenntartő Társulás határozata alapján
Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr
értesítjük a Szülőket, hogy a 201812019. nevelési évre a Balatonszemesi Nyitnikék Óvodába a beíratás:
2018. május 8-án (kedd)
2018. május 9-én (szerda)

8.00-16.00 óráig
8.00-16.00 óráig

A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

-

és

lakcímet igazolő hatósági igazolv ány,
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazolő hatósági igazolványa
a gyermek

TAJ káfiája

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét.

Kötelező beíratni azt a gyermeketo aki a 2018. augusztus 31. napjáig harmadik éIetévétbetölti.
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévétbetölti, a nevelési
év kezdő napjátől legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A szülő az ővodai
nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az
önkormányzat általközzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A

A szabálysértésekről, aszabálysér,tésieljrárásról és aszabálysértési nyilvántartási rendszerről szőlő 2012.
évi II. törvény 247. § a) pontja alapjánazaszrJ.lő vary törvényes képviselő,,akia szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt állő gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

Az

ővoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi és középsúlyos
értelmi fogyatékos, beszédforyatékos, eryéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási zavar) sajátos
nevelési igényű gyermekek. lntegráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételével
kapcsolatban érdeklődjön Szentiványi Jánosné óvodavezetőnél
értesítésta felvételi eljárás eredményéről az ővodavezető 2018. június 15-ig írásban megküldi a
szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

Az

A

szüló a döntés kézhezvételtől számítolt tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat
Balatonszemes Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az ővoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a
másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja,vagy
a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, valamint az

megsemmisítheti, és

ővoda nyifuatartasi idejét

az ővoda a helyszínen kőzzéteszi.

Kérjük a Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az ővodába.
Balatonszemes, 20l 8. március l 9.
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