JELENTKEZÉS
ÓVODAI FELVÉTELRE A 2020/2021-ES
NEVELÉSI ÉVRE

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Juniorka Óvodába
2020. április 2. – április 17-ig
lehet óvodai felvételre jelentkezni.
Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló
7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozások
vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása alapján
óvodánk 2020. április 17-éig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait
– melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának
adatait is.

Az ovoda@juniorka-alapitvany.t-online.hu e-mail címre várjuk az
elektronikus úton visszaküldött szándéknyilatkozatokat, telefonon a 382298-as telefonszámon, vagy különösen indokolt esetben személyesen
tehetik meg óvodánkban az alábbiakban kijelölt időpontokban:
2020. ápr 2- 17 között 8-12-ig
A
szándéknyilatkozat
letölthető
óvodánk
honlapjáról
www.juniorkaovoda.hu, vagy az óvoda épületében található hirdetőfalról
elvihető. A kitöltött szándéknyilatkozatokat, aki elektronikus úton nem
tudja visszaküldeni, az a gazdasági bejáratnál elhelyezett postaládába
szíveskedjen eljuttatni.

Az óvodai nevelés 3 éves kortól kötelező:
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. rendelkezése értelmében, a gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson
köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31ig születtek.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján kötelezett
gyermekét, a 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében köteles beíratni az e közleményben
meghatározott időpontban.
Jelentkezhetnek, és szabad férőhely esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik
2020. augusztus 31. után, de felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik
életévüket.
- A 2020. augusztus 31. után 3. életévüket betöltő gyermek esetében is a fenti időpontban lehet
évközi felvételre jelentkezni

Az óvodánknak nincs felvételi körzete a Város teljes területéről
várjuk a gyermekek jelentkezését.
Szeretettel várjuk a kisgyermekeket :
a Csiga csoportba
a Micimackó csoportba
a Gomba csoportba
a Süni csoportba
További tájékoztatás a fenti e-mail címen, illetve a 34/382-298-as telefonszámon
kéhető.

Izsáki Gabriella
óvodavezető

