Halimbai Hársfa Óvoda

és Családi Bölcsőde

8452 Halimba Bányász utca 18.
Telefon és faxszám: 06/88-237 010
E-mail: harsfaovoda@halimba.hu
OM azonosító: 202 586
___________________________________________________________________________

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, egy nevelési
évre felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező beiratkozás tehát azon gyermekeket érinti, akik legkésőbb 2017. augusztus 31-ig megszülettek és még nem óvodások.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a leendő óvodások és bölcsődések beíratásának
rendje a korábbi évekétől eltérő lesz.
Intézményünk felvételi körzete: Halimba és Szőc települések.
Az itt lakó óvodaköteles gyermekek felvétele beiratkozás nélkül is megtörténik.
Automatikusan felvételt nyernek, a Szülőket értesíteni fogom e tényről levélben
2020.04.21-ig.
Abban az esetben azonban, ha az Ön gyermeke 2017.08.31-e után született (tehát
nem óvodaköteles), de szeretné beíratni óvodánkba, akkor erről a szándékáról elektronikusan kell nyilatkoznia a mellékelt nyomtatványon 2020.04.17-ig.
Ugyanez a teendője akkor is, ha óvodánkba szeretné beíratni gyermekét, de nem az
óvoda felvételi körzetében lakik.
Amennyiben lehetséges, arra kérem a Kedves Szülőket, hogy beíratási szándékuk
részleteinek megbeszéléséhez vegyék fel velem a kapcsolatot telefonon
2020.04.17-ig az alábbi elérhetőségen: 06-20-473-9018.
2020.04.30-ig valamennyi felvételi kérelem elbírálása megtörténik és a Szülőket
értesítem.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.
Várjuk azon anyukák jelentkezését is,
akik munkába való visszatérésük miatt
bölcsődés korú gyermeküket szeretnék beíratni épülő mini bölcsődénkbe.
A bölcsődébe a beiratkozás egész évben folyamatosan lehetséges, de kérem, aki már
eldöntötte, szándékát jelezze telefonon, vagy a „Szándéknyilatkozat” nyomtatványon
elektronikus úton 2020.04.17-ig.
Szeretettel várjuk Gyermekeiket!
Kovács Attiláné
intézményvezető

