Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Pátkai Csemetekert Óvoda beiratkozási
időpontja a 2017/2018. nevelési évre 2017. május 2-3.
Az óvoda neve és címe
Pátkai Csemetekert Óvoda
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2.
Telefon: 06/22 465-000
Az óvoda nyitvatartási rendje
Hétfőtől-péntekig: 6:30-17:00
Három éves kortól kötelező óvodai nevelés
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától (vagyis szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson köteles részt venni. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes
óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében zajlik. Az óvodai nevelés a gyermek
hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség
teljesítését meg nem kezdi.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik
életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Óvodai felvétel
Az óvodába a 2017-2018-as nevelési évre a 2014. augusztus 31-ig született gyermekek
beíratása kötelező, vagyis óvodakötelesek.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre
vonatkozik, akik
2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis
jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Szabálysértést követ el az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben nem íratja be az óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét,
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos (ahogy betölti a 3. életévét).
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy
ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik
és ezt igazolni tudja.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Beiratkozás
A beiratkozás időpontja:

2017. május 2-3.

A beiratkozás helyszíne:

Pátkai Csemetekert Óvoda

8:00-16:00

8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
 a gyermek lakcímkártyája
 a gyermek TAJ kártyáját
 orvosi igazolás, hogy közösségbe jöhet a gyermek
 a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig. A szülő az
óvodavezető döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet
nyújthat be Pátka Község Önkormányzat jegyzőjéhez.

