ÓVODAI BEÍRATKOZÁS
Kedves Szülők!
Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021.(III.10) EMMI
határozatára hivatkozva 2021/2022. nevelési évre a beiratkozás a
következőképpen történik:
1.

Személyes találkozás, telefonon előre egyeztetett időpontban a
járványügyi szempontok figyelembevételével.
Helye: Óvodavezetői iroda
A beiratkozáshoz szükséges íratok :
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata ( személyi lapja )
- a gyermek oltási könyve, TAJ kártyája, lakcímkártyája
- az egyik szülő ( törvényes képviselő) személyi igazolványa és lakcím
igazoló kártyája
- támogatási jogosultságok igazolása(nagycsaládos ill. tartós betegségMÁK igazolása, rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata)
- nem magyar állampolgárok : regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya
- balesetbiztosítás megkötéséhez szükséges pénzösszeg (igény szerint)
Jelentkezés időpontja:
Telefonos egyeztetés:
Babarczi Istvánné:

2.

2021. április 8. (csütörtök) és 13. (kedd),
mindkét napon reggel 8 órától délután 5
óráig
06-20/287-0288
62/ 253 – 804

Elektronikus úton e- mailban , szándéknyilatkozat kitöltésével
ugyanezeken a napokon.
E-mail:

tiszaszigetiovoda@invitel.hu

Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges íratok bemutatására az első óvodai
nevelési napon kerül sor.

Kötelező beíratni azt a gyermeket:
- aki 3. életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár
óvodába. /Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
2015.09.01-től hatályos 8.§ (2)bekezdése szerint./,
- akinek a gyermeke 2021. szeptember 01. és 2021. december 31. között
tölti be a 3. életévét, és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést.
Jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatók, óvodánk bemutatkozó kiadványa és a
szándéknyilatkozat letölthetők: www.szantio.hu/Beíratkozás honlapról.
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2021. május 15., a döntésről
szóló határozatot a beiratkozáskor megadott e-mail címre, annak hiányában a
megadott lakcímre küldi az óvoda.
A jelenlegi járványügyi helyzetben NYILT NAPOT nem tudunk tartani.
További fontos információk:
- a 2021. szeptember 1-től óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles bejelenteni azt, az Oktatási Hivatalnak.
- a szülő – tárgy év május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti , a Kormány
rendeletében kijelölt szerv ( Kormányhivatal) felmentheti a gyermeket az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha sajátos helyzete, családi
körülményei indokolják.
Szeretettel várjuk a gyermekeket a Szent Antal Katolikus Általános Iskola
és Óvoda KÜBEKHÁZI ÓVODÁJÁBA!

Babarczi Istvánné
Óvodavezető

