FELHÍVÁS

az óvodai beíratásra
Cikó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2016. (III.7.) képviselőtestületi határozata alapján értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2016/2017. nevelési
évre az Óvodai a beíratás Cikón
2016. május 10 (kedd)
május 11 (szerda )

9.00 órától - 15.00 óráig
9.00 órától – 15.00 óráig

lesz a Cikói Óvoda és Egységes óvoda-bölcsődében (Cikó, Perczel Mór u. 4).
A működési (felvételi) körzethatár: Cikó, Grábóc és Mőcsény közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermek TAJ Kártya
a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
valamint
a gyermek orvosi igazolása,
a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői
vélemény;
étkezdési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve
a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról
szóló igazolás.
Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét.
- Be kell íratni azt a gyermek, aki harmadik életévét 2016. augusztus 31. napjáig
betölti,
- Beíratható a 2. életévét 2016. december 31.-ig betöltött gyermek (bölcsődés korú)
- valamint az a gyermek aki 2016/2017-ös nevelési év során betölti a 3. életévét.
.A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó
gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.
Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követő egyeztetés után, 2016. május 20ig értesítik a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be
jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.
A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás
általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a
helyszínen közzéteszik.
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételével
kapcsolatban érdeklődjön a választott óvodában.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az
óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.
Bakó Józsefné
jegyző

