
ÓVODAI BEIRATKOZÁS

2018-2019-es nevelési év

Szeretettel várjuk beiratkozásunkra, leendő óvodásainkat szüleikkel
együtt, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvodába.

Ideje: 2018. árpilis 24-25-én (kedd, szerda) 9. 00-12. 00-ig 13. 00-16. 00-ig
        Helyszín  : Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Magyar utca 13.

A kötelező óvodai nevelésen résztvevők köre 5 éves korról 3 éves korra változott.
2018. augusztus 31- ig betölti a 3. életévét a Köznevelési törvény, kötelező óvodába járást ír elő.
Nkt.(8§):
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő  napjától  legalább  napi  négy  órában  óvodai  foglalkozáson  köteles  részt  venni.”
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az  óvodába nem íratja  be,  szabálysértést  követ  el  a  szabálysértésekről  szóló  2012.  évi  II.
törvény 247(§) értelmében .

Kérjük, azon gyermekek jelentkeztetését is, akik 2018/19-es nevelési évben 2018. szeptember 01.
és 2018. december 31. között betöltik a 3. életévüket és az óvodai ellátást igénylik. 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

       Gyermek:
- születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája
- plébánosi ajánlás, ennek hiányában keresztlevél
- bölcsődei igazolás
- a gyermek egészségügyi kiskönyvét      
 ha van:     
- gyermekvédelmi határozat (másolata) 
- tartósbetegségről orvosi igazolás (másolata)
- SNI, BTM gyermekek esetén az érvényes szakértői vélemény (másolata)

       Szülő:
- személyi azonosítója
- lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A  beiratkozás  napjára  kérjük,  a  kitöltött  jelentkezési  adatlapot,  hozza  magával.
Nyomtatványt  az  óvodában,  kérhetnek,  vagy  a  www.barkanyisuli.eoldal.hu/ovoda
weboldalról letölthető.

Intézményünk  nem  körzeti  óvoda,  így  felvételi  kötelezettségünk  nincsen,  felvételi  eljárásnál  az
intézmény hatályos SZMSZ-e szerint járunk el.
Óvodánk  korlátozott  számban  jogosult  az  integráltan  nevelhető  szakértői  véleménnyel  rendelkező
sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, nevelésére.

A gyermekek felvételéről az óvoda vezetője hoz döntést, melyről írásban értesíti a szülőt 2018. május
30-ig.  Jogorvoslati  lehetőséggel,  döntés  kézhez  vételétől  számított  15  napon  belül  a  Váci
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Ordináriusának címzett (2600, Vác, Migazzi Kristóf tér 1.),
de az intézmény igazgatójához benyújtott írásbeli megkereséssel élhetnek. (3170, Szécsény, Magyar utca
13-15.)


