VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2185 - Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 13. v Tel: 06/28-488-448, e-mail: igazgatas@vackisujfalu.hu

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK NÉVHASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ

20/2012. (VIII .31.) EMMI RENDELET 20. § ALAPJÁN

1. A fenntartó neve:
2. Címe:
3. Az intézmény neve:
4. Vezetője:
5. Címe:
6. Telefon
7. E-mail:
8. Maximális létszáma:
9. Felvételi körzete:
10. Csoportok:
11. Beiratkozás időpontja:
12. Beíratható korosztály:
13. Nevelési év:

Váckisújfalu község Önkormányzata
2185 - Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 13.
Váckisújfalui Kisvakond Óvoda
Marton Zsuzsanna
2185 - Váckisújfalu, Kossuth Lajos utca 23.
06/28-489-028
ovoda@vackisujfalu.hu
25 fő
Váckisújfalu település, létszám függvényében más településekről is
1 csoportos
2018. május hónap 14-18. napjai (08:00-15:00 óráig)
2,5 éves kortól
2018/2019.

14. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- szülő és gyermek lakcímkártyája
- gyermek TAJ kártyája, oltási könyve
- orvosi igazolás (rajta: a gyermek testileg, szellemileg ép, óvodaérett állapotát, vagy a gyermek
esetleges betegségét igazoló dokumentumok
- amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, az ezt igazoló dokumentumot
15. Integráltan nevelhető sajtos nevelési igényű gyermek felvételére van lehetőség.
16. Az intézmény pedagógiai programja, plusz tevékenységek: Tevékenységközpontú óvodai nevelési
program (a környezetvédelem, a hagyományőrzés kiemelése, heti egy alkalom könyvtári órák, hittan –
ingyenes étkezés)
17. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2018. június hónap 19. napja
(legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanap)
18. Jogorvoslati eljárás szabályai:
A felvétel és az óvodából történő kizárással kapcsolatban a jegyző hoz másodfokú döntést. Az óvoda
határozatát megváltoztathatja, megsemmisítheti, vagy az óvodát új eljárás lefolytatására utasíthatja.
19. Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
- - az óvodai beiratkozás elmulasztása a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján
szabálysértésnek minősül
- a gyermek az óvodából tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább két
alkalommal írásban figyelmeztette – szabálysértésnek minősül
és az óvoda értesíti a Váci Járási Hivatal szabálysértési hatóságát
Váckisújfalun, 2018. április hónap 16. napján

Dr. Sajó Gyula
polgármester

