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a

TisZelt S:ziiloket, hogy a 201912020-as neveldsi 6vre az

OVODAS KORU GYERMEKEK

JELENTKEZESE
Kiskunhalas v6ros6ban
a krjvetkez6 id6pontokban tortdnik:

2019. rlprilis 24. tl'szerda) 6s rlprilis 25. (csttiirtiik),

naponta 7 6rit6l 17

ilriis.

Mindazon sidil6l< kdtelesek beiratni gyermektiket 6vod6ba, akiknek gyermeke 2013. szeptr:mber 1.
6s 2016. augusztlus 31. napja ktiziitt sztiletett.

Az 6voda felveheti ail. a gyermeket is, aki a harmadik 6let6r,6t a felv6teltol sz6mitott fdl 6'ren beliil
betolti, 6s 6l,oda i j ogviszonnyal mdg nem rendelkeznek.

Az a szlilo vag;r tdrvdnyes k6pviselo, aki a sziil6i feltigyelete vagy gy6msilga alatt 611,5 6vodai
nevel6sben val6 r6szv6telre kotelezett gyermek6t kell6 idoben az tivodiba nem iratja be, a
szabdlys6rt6sekrril, a szab6lys6rt6si elj6r6sr6l 6s a szabitlysertdsi nyilv6ntart6si rendszerr6l sz6l6
2012.6vi II. torv6ny 247. S a) pontja alrapjan szabilys6rt6st kiivet el.

Az 6vodai

nevel.6sre kotelezett gyermr:k sziiloje, amennyiben gy,srmeke az 6vodaktitelezetts6g6t
kiilfiildiin teljesiti, kiiteles arr6l a beiratkoz6s idej6nek utols6 trat6rnapj6t kovet6 tizen,5t napon
beliil ir6sban 6rtesiteni a gyermek lakr5helye, annak hi6ny6ban tart6zkod6si helye szerint illet6kes

jegyzlt.
A ielentkeztlskor be kell mutatni:
- a ryermek. nev6re kiillitott szem6lyii azonositisira sz6l6 igazolvinyt
- a g5rermek.lakcim6t igazolS hat6sigi igazolvinyt
- a ryermek. sziilet6si anyakiinyvi kivonatft
- a ryermek TA.I kerq6j6t
- a sziil6 (gondvisel6) szem6lyi azonosit6 igazolvinydrt
- a sztil6 lak.cimet igazol6 hat6s6gi igatzo}vilnyit
Amennyiben rendelkez6sre 6ll:
- a gyermekr6l szak6rt6i v6lem6ny't
- gyerm ekvi! dehni kedvezm6nyr6 I hatt{ r ozatot

A kdtelezo korzeti felvdtelt biaosft6

cinkormiinyzati 6voddk

es

azok kdrzetei megtekin.thet6k

a

www.kiskunhalas.hu ihternetes oldalon

Az 6vodai fr:lvdtelr6l az illet6kes 6voda vezetoje legk6s6bb 2A19. m6jus 22. napjitig ir6sban drtesiti
a sziiloket.

Az 6vodave:uet6 ir6sbeli dcint6se ellen a' szi.il6i fehigyeleti jogot gyakorl6 szril6 a kdzl6st6l r;z6mitott
tizendt napon beltil illet6kmentes fellebbez6si kdrelmet nyrijthat be a fenntart6hoz (dnkonninyzati
fenntart6sri irvod6k eset6ben a jegyzoho,z) cimezve az 6vodavezet6j6n6l.

Az integriiltan nevelhet6 saj6tos neveldsi ig6nyti gyermekek felvdtele 6s ell6t6sa

valamennyi

onkormrinyz ati fenntart6sri 6vod6ban bizto sitott.

A nemzetis6gi ovodai nevel6st, ell

magyar nyelven - valamennyi cinkonnirnyzati

bd}

6voda biaosida.

Kiskunhalas, 2019. marcius 12.
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Ko"ml6sn6 dr. Fekete Anik6
Jegyzo

