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TÁúKozTATÁs óvol,qr BEiRATKozÁsI RENDRóL
Tisáe'lt Szülők!

A 202ll2022-es nevelési évre történő óvodai beimtkoással kapcsolatban megjelent 19202I. (IJI.
10.) EMMI hatírozat értelmében a beiratkoziás a szokiásos rendben és ütemezésben történhet meg,
azonban a sziilőnek nem sziikseges feltétlenül személyesen megielennie az intézményberl, hanem

elekhonikus úton is eljrárhat. Utóbbi esetben a sziikséges dokumentumokat elegendő a nevelési év
megkezdésekor benyíitani,

Az elektronikus Jelentkezési lap elérhető a www.ekaovoda,hu honlapon.

A személyes beiratkozrásra

lehetőséget biaosítunk a járvrirryügyi előírrások betaí&ísa mellett előrt

egyeztetett időpontban 202I.04.20- 2021.04.23. 10.00
Polgármestere 39|202I.(II.25.) P}./.. Hatfuozata alapjrán

-

-

16.00. óra között

Tiszavasvári Város

Hirdeünény Óvodai jelentkezésre a

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe a 202l/2022 nevelési évre.
Időpont egyeáetés :2021.04.|2,-2O21.04.15-iga

06421372-756 telefonsziámon.

GII.10.) EMMI HATÁRO Z}JIA a 202lt2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai,
valamint áItalános iskolai beiratkozásróI:
tas.hu/koznev
tan
n
ek
1,912021.

Amennyiben a beiratkozrás rendjá érintóen a járványhelyzetre való tekintettel bármilyen változás
történik. arról természetesen külön

Köszönöm

a

táj

ékoáatj uk Önök et!

sziilők együttrnűködését, megértését!

Tiszavasvriri, 2021 .03.22

Zsol

TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY
4440 TISZAVASVÁRI IFJÚSÁG U.8.
Tel/fax: 42/ 372-756

ekaovoda@gmail.com
OM: 033140

JELENTKEZÉSI LAP
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény óvodáiba a 2021/2022. nevelési évre
Gyermek neve:

_______________________________________________________

Születési hely, idő:

_______________________________________________________

TAJ száma:

_______________________________________________________

Anya neve:______________________________ Apa neve:_________________________
Anyja születési neve: _______________________________________________________
Állandó lakóhely:

_______________________________________________________

Bejelentési idő: _________________Lakcímet igazoló hatósági ig.sz.-------------------------Tartózkodási hely:

_____________________________ __________________________

Bejelentési idő: _____________________________
Állampolgársága: _______________________Telefonszám: ________________________
Kérem, hogy az általam megadott email címen …............................................értesítsenek
gyermekem óvodai felvételéről vagy annak elutasításáról.
Igényelt óvodai ellátás: Egész napos/vagy napi ……órás (A megfelelőt szíveskedjen aláhúzással
jelölni!)

Jelenleg jár-e óvodába? Igen/Nem (A megfelelőt szíveskedjen aláhúzással jelölni!)
Az óvoda neve: ____________________________________________________________
Jár-e bölcsődébe? Igen/Nem (A megfelelő aláhúzással jelölendő)
A bölcsőde neve:___________________________________________________________
Gyermekem felvételét az alábbi sorrendben kérem 202.…………………….… napjától.
Két óvoda megjelölése kötelező!
Óvoda neve:
lakóhelyhez
munkahelyhez
közeli óvoda*
1.
2.
3.

közeli óvoda**

*Kérjük, jelölje meg „X” jellel a megfelelőt.
**Szülői nyilatkozat kitöltése kötelező arról, hogy a gyermek szülője Tiszavasvári Város közigazgatási területén
dolgozik, és nem rendelkezik Tiszavasvári lakcímmel vagy tartózkodási hellyel. Ugyanaz az óvoda nem jelölhető
többször. A két megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi.
Amennyiben a gyermek és a szülő nem rendelkezik Tiszavasvári lakcímmel vagy tartózkodási hellyel és nem
Tiszavasvári Város közigazgatási területén dolgozik, abban az esetben védőnői igazolás szükséges az életvitelszerű
körzetben lakás tényének igazolására.

Testvér(ek) neve, iskolája/óvodája :

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Csatolandó mellékletek:
A) Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény),
B) Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről,
C) A települési önkormányzat jegyzőjének a gyermek hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetének
fennállását megállapító határozata.
D) Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító
engedélyének másolata.
Gyermekem szobatiszta: igen - nem (A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni!).
Gyermekemnek olyan betegsége van, amely folyamatos kezelést igényel: igen – nem
ha igen, a betegség :……………………………………………………………………………..........
(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni!)
Egyéb, gyermekem felvételével kapcsolatos információk(pl. egyedülállóként neveli a gyermeket;
időskorúként neveli(k) a gyermeket; a családban munka nélkül van bármelyik szülő; a nagyobb gyermek(ek)
a szomszédos iskolába jár(nak); a családban sérült vagy tartósan beteg gyermeket is nevelnek;), a felvételi
kérelem részletes indoklása::
…...........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Beadási határidő személyesen a Fülemüle Zöld Óvodába Tiszavasvári Ifjúság u. 8 sz.: 2021. április
20.-23-ig, vagy elektronikus úton az ekaovoda@gmail.com a Hirdetményben közzétett

dokumentumok csatolásával.

Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki!
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a jelentkezési
sorrendet a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben jelöltem meg.
Kelt:Tiszavasvári, 202.....…....................nap

…...............………………..
szülő(gondviselő) aláírása

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatokat a Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intéztmény

illetve az óvoda fenntartója az óvodai jelentkezési eljárással összefüggésben megismerje,

továbbítsa és kezelje.
Tiszavasvári, 202...........................
….........................................................
szülő, gondviselő aláírása

39/202l. €I.25.) PM. határozat melléklete:

HIRDETMENY ÓVODAI JELENTKEZESRE
A TISZAVASVÁRI EGYEsÍrnrr ÓvooN INTEZMEN\BE
a 202l l 2022-e§ NE\TLÉSI ÉvnB

OVODAI BEIRATAS
]

IDŐPONTJA:
,

2021. április 20-23. (keddtől-péntekig) naponta 10-16 óra között

]":

HELYSZINE:
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Fülemüle zöld Óvoda
(4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)

Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe.

A beíratáshoz sziikséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvá,rry,
- a sziiló (törvényes képviselő) nevére kiráLllított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumerrtumo\
- a gyermek TAJ káríyája
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek köziil - a szakértói bizottság szakértői
véleményealapjén - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavartal vagy egyéb pszichés fejlődési zavarra7 (sűyos tanulási, figyelem- vagy
magaíartésszabélyozésizavarral) küzdő gyermekek óvodai ellátását biáosítl'a,

Az

értesítésta felvételi elj rárrás eredményéről az óvodav ezető
megkiildi a szülőnek, illetve a törvényes képviselónek,

2021,

. május

23

-ig írásban

A

szüló a döntés közlésétől sztímított tizenöt napon beltil jogorvoslati kérelemmel fordulhat
Tiszavasvrári Város Jegyzőjéhez. A kérelmet irésbarl, az óvoda vezetőjénél ke1l benyújtani.
A jegyző a másodfoku eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathalja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési int ézménytűj döntés meghozataltára utasíthada.

A

szabá,lysértésekről, a szabáIyséríésieljárásról és a szabálysértési nyilvrántartrási rendszerről
szőlő 2072. évi II. törvény 247. § a) pontja alapjín az a szülő vagy törvényes képviseló, aki a
sziilői felügyelete vagy gyrlmsága alatt élló gyeímeket kellő idóben az óvodába nem tatjabe,
szabálysértést követ el.

