ÓVODAI BEIRATÁS A CSORNAI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBA!!!

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10) EMMI határozatra hivatkozva,
a 2021/2022-es nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik.
A miniszteri határozat értelmében a beiratkozás a szokásos rendben történhet meg, azonban a
szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben,
hanem elektronikus úton is eljárhat.
Fontos tudni, hogy az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti, 2021.szeptember 1-től
óvodaköteles, tehát az óvodába szükséges beíratni.

A Nkt. 24§ 1.bek értelmében az óvoda felveheti azokat a körzetébe tartozó, lakcímkártyán
rögzített csornai lakhellyel rendelkező gyermekeket is, akik a harmadik életévüket a
felvételtől számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden- a körzetébe tartozó három
éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető, vagyis a „szabad”
helyekre.
Ennek értelmében az is élhet a beíratás lehetőségével:
 Akinek gyermeke 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között tölti be a 3. életévét, és
lehetőség szerint szeretné igénybe venni az óvodai ellátást. (Az óvodai ellátás legalább 2,5
éves betöltött életkorban vehető igénybe legkorábban, de beíratni be lehet a gyermeket. )
 Aki nem Csornán él, de lehetőség szerint a Csornai Napközi Otthonos Óvodába szeretné
igénybe venni az óvodai ellátást.

Az óvodai felvételhez szükséges Jelentkezési adatlap és nyilatkozat az óvoda Facebook
oldaláról kinyomtatható, vagy kérésére e-mailben eljuttatjuk Önnek.
Kérdés, kérés esetén telefonon, vagy e-mail-ben keresse óvodánkat. (munkanapokon 8-16-ig)
telefon: 06-96/ 261-632

e-mail cím: csornavarosovodaja@gmail.com

Az óvodai beíratás időpontja személyesen: 2021. április 28-29
7.30-17.00-ig
(Előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges az esetleges torlódások elkerülése
érdekében.)
Elektronikus úton: az óvoda e-mail címére küldött, kitöltött, aláírt jelentkezési lappal, legkésőbb
április 29-ig.
Postai úton: (legkésőbb 2021. április 29-ig) Csornai Napközi Otthonos Óvoda 9300 Csorna,
Szent István tér 12-13 /B
A személyes jelenléttel történő beíratás helye: Csornai Napközi Otthonos Óvoda 9300 Csorna,
Szent István tér 12-13/B
Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:





Születési anyakönyvi kivonat
Lakcímkártya, rögzített csornai lakóhely
TAJ kártya
Ha a szülők külön élnek, a másik fél írásos hozzájárulása az óvodai beíratáshoz, kivétel,
ha egyedül gyakorolja a szülői jogokat.

Elektronikus, és postai úton történő beíratás esetén a dokumentumok bemutatása,
adategyeztetés a tanév megkezdésekor válik esedékessé!
Kérem Önöktől a járványügyi előírások szigorú betartását!




Az épületbe szájmaszk használata kötelező!
Egyszerre csak egy szülő léphet az épületbe!
A bejáratnál kézfertőtlenítő használata kötelező!

Az óvodai felvételt követően - 8 napon belül- a felvétel eredményéről a szülőket határozatban
értesítjük.
Kérem Önöket, hogy a tájékoztatásnak megfelelően kérjék gyermekük óvodai felvételét!
Sajnáljuk, hogy a kialakult járványhelyzet miatt nincs módunk személyes találkozásra,
megismerkedésre, programjainkon való részvételre.

Szeretettel várjuk gyermekeiket a Csornai Napközi Otthonos Óvoda Bóbita és Katica
óvodájában!

Üdvözlettel: Póczik Tamásné
intézményvezető
Csorna, 2021. március 26.

