HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket,
hogy a Békéssámson Községi Óvodában
(5946 Békéssámson Szabadság u. 42.)
a 2019/2020. évi nevelési évre
az alábbi időpontban lehet beíratni a gyermekeket:

2019. május 6.- tól – 2019. május 9.-ig
Mindennap délelőtt: 8 órától – 12 óráig
délután: 13 órától – 16 óráig
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2019. augusztus 31. napjáig betölti
és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében 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.
Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet 2019. május 5-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt
biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani.
A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.
Előjegyzésbe veszi az óvodavezető azokat a gyermekeket, akik:
2019. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Az óvodavezető a férőhelyek ismeretében dönt a gyermekek felvételéről. A döntés eredményéről a szülőt
2019. június 7. napjáig írásban értesíti. A döntés ellen felülvizsgálati kérelmet a kézhezvételtől számított
15 napon belül Békéssámson Község Jegyzőjéhez címezve, de Békéssámson Községi Óvoda
óvodavezetőjéhez lehet benyújtani.
A Békéssámson Községi Óvoda felvételi körzethatára: Békéssámson község közigazgatási területe
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
 A gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
 A szülő személyazonosítására alkalmas okmány,
 A szülő nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya)
 Nem magyar állampolgár, kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen
tartózkodik Magyarországon
 Sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és a rehabilitációs bizottság javaslata
szükséges
 A gyermek TAJ kártyája
Békéssámson, 2019. április 04.

Békéssámson község Önkormányzata

