HIRDETMÉNY
AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁRÓL
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre a

beíratás időpontja, helyszíne

Kapuváron:
2019. április 23. és 24. napjain 800 – 1600 óráig
A Király-tó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár, Arany János utca 10./A
Boros Imréné intézményvezetőnél
Óvoda felvételi körzete: Kapuvár város közigazgatási területe

beíratás időpontja, helyszíne

Babót, Osli, Veszkény tagóvodákban:
2019. április 23. és 24. napjain 1000 – 1600 óráig
A település tagóvodáiban a tagóvodák vezetőinél
Óvoda felvételi körzete: a települések közigazgatási területe

Jogszabály alapján beíratásra kötelezett gyermekek, akik:
2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek,
lakóhelyük, ennek hiányában tartózkodási helyük az óvoda felvételi körzetében van.
A Király-tó Óvoda és Bölcsőde Központi óvodája és tagóvodái sajátos nevelési igényű gyermekeket is
fogadnak.

FIGYELEM!

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban.
A rendelkezés minden 2015.09.01. - 2016.08.31. közötti időpontban született gyermekre vonatkozik,
akik még nem járnak óvodába!
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül
írásban értesíteni az illetékes jegyzőt. Nyomtatvány letölthető a www.kapuvar.hu honlapról.
Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezménye:
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvoda várja azon gyermekek beiratkozását is, akik:



2020. augusztus 31-ig töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételes jelentkezők
az óvoda felveheti azt a 2,5 éves kisgyermeket is, aki a felvétel időpontjától számított
fél éven belül betölti a 3. életévét

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:



Gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)
Szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya)

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat is kérjük:



a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek TAJ kártyája
Jogorvoslati eljárás szabályai
A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kapuvár
Város Jegyzőjének címzett, de az óvodának átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak
be. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2019. május 24.

