Felhívás óvodai és bölcsődei beiratkozásra
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022 nevelési évre a
Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsődébe történő személyes beiratkozás időpontjai:
2021. május 5-én: 12.00 órától 17.00 óráig, illetve
2021. május 6-án: 7.00 órától 12.00 óráig
Helyszín: Taszár, Kossuth Lajos u. 2.
Utasiné Kenderák Tímea (óvoda) +36303062093
Varga-Ballér Brigitta (bölcsőde) +36307444310
A személyes beiratkozáshoz időpontot kell egyeztetni a fenti telefonszámon.
Az intézménybe csak egy fő léphet be, kizárólag szájmaszkban.
A személyes beiratkozásra az alábbi okmányokat hozzák magukkal:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót, ennek hiányában
- a születési anyakönyvi kivonatot
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
- a gyermek TAJ számát
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
- amennyiben a gyermek rendelkezik speciális ellátást igénylő szakértői
véleménnyel, vagy orvosi szakvéleménnyel, annak a határozatát
A járványügyi helyzet miatt lehetőség van online, vagy postai úton is beküldeni a
jelentkezési lapot, amely letölthető a www.taszar.hu oldalról. Ebben az esetben az
igazoló okmányokat az első személyes megjelenés alkalmával kell bemutatni. A
jelentkezési lapot elektronikusan az ovi.taszar@citromail.hu email címre, postai úton
pedig a 7261. Taszár, Kossuth Lajos utca 2. címre kérjük beküldeni.
„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: 8. § (2) A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25.
napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a
Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv)
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni,
csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell
rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”
Felvehető:
-aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
-a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az intézmény vezetője dönt a felvételi kérelmekről és értesíti a szülőt. A jelentkezés elutasítása
esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet
(fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de a Taszári Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez kell
címezni. Bármilyen kérdés esetén a fenti telefonszámokon kérhető felvilágosítás.
Taszár, 2021. március 31.
Utasiné Kenderák Tímea s.k.
intézményvezető

