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Közlemény
Értesítjük a szülőket, hogy a Pick Gyermeknevelési Alapítvány fenntartása alatt működő
Kölyöksziget Óvodába a 2018/2019. nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni a
gyermekeiket:
2018. április 23. (hétfő) 8-16 óráig
2018. április 24. (kedd) 8-16 óráig
Beiratkozás helye:
Kölyöksziget Óvoda
6725 Szeged, Szabadkai út 18.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2018.augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár
óvodába.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos 8.§ (2)
bekezdés szerint:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévet betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Ha a gyermek 2018. szeptember 1. és 2019. február 28. között tölti be a harmadik életévét,
felvehető óvodába. Ha a gyermek 2019. március 1. és augusztus 31. között tölti be a harmadik
életévét, csak 2019. szeptember 1-től járhat óvodába. (Addig nem köteles felvenni.) Ha a szülő
úgy dönt, hogy csak napi 4 órában kívánja igénybe venni az óvodai ellátást, akkor írásban
kérelem formájában kell bejelenteni a törvényben előírt időkedvezmény igénybevételét.
Az óvodába azon sajátos nevelési igényű, különös bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és
oktatását is folytatja, akiknek integrált nevelése az óvoda alapító okiratában rögzítettek
alapján az intézményben megoldható. (Az intézmény vállalja a Köznev.tv.4.§. 25. pontja:
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: érzékszervi, értelmi vagy beszéd
fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő gyermekek integrált nevelését.)
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Az óvodai beiratkozáshoz szüksége iratok:
1. A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
2. A gyermek anyakönyvi kivonata
3. A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben a gyermek
valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes
képviselő személyazonosító igazolvány, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal
gyámrendelő határozat
4. Az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás
5. Gyermek-egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája
6. Szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás
7. Szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének
igazolásáról (amely az intézménykijelölést tartalmazza)
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2018. május 7., a döntésről szóló határozatot a
beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.
Szeged, 2018. március 19.
Csontosné Kruzslicz Ildikó-óvodavezető
s.k.

