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6vod6ba tdrt6n6 beit athsn

Siimeg v6tos onkorm'nyzaLK6plrSel6-testiilete - a nemzeti koznever6s,.6r szol6 2011" 6vi' cXc'

tow6ny g3. s e) bekezd6s6ben bi2,..i... jogkor6ben ,rw^ a.7 /20i'9- (I' 30') onkormhnyzatt

hararozatavar - az6voda z0tg/2020. ."rn.te.I errr. toriZ-o6 brir^,6s id6pontjait a kovetkez6k

szerint hathtoztameg:

KOMPAINIK ZSOFIA OVODA E'S BOLCSoDE

20[g.6Pri1is 24'6n (szerda).

20tg.6prilis 25'6n (csiittirtdk)

Lz 6vodatielentkez6s helYe:

Kompanik zs6ftaovoda 6s Biilcs6de int6zm6nyben: 8330 siimeg' Rendeki u' 1'

o A gyermek sziilet6si anyakdnyvi kivonat6t, lakcimk6rtyhi6t'TAJ khttyfiiin'

oAzegylkszi|6(gondvisel6)szem6|yiigazo|v6ny6t,lakcimk6ny6i6t,

o B61cs6d6b61 6vod6ba ielentkez6 gyerrnekeknek b6lcs6de i igazolfist'

Stimeg, 2079. m6rcius 20'

Tisztelettel:
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8.00-L7.30 6ta'
8.00-16 6ra.

Siimeg V6ros Polg6rmestere
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d, 2019 | 202 0. Nnvnr,n SI EVRE VONATK oZQ 6VOonr BEIRATKO zASnOr.,

Siimeg V6ros onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a neveldsi-oktatSsi intlzmdnyek miikdd6s6r6l 6s

a k<iznevel6si int6zm6nyek n6vhaszn6lathr6l s2616 2012012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20' $ (1)

bekezd6se alapj1n az ovodai befuatkozfus idej6r61, az 6vodaijogviszony l6tesit6s6vel 6sszefiigg6

elj6r6sr6l * 
"tiaaikozlem6nyben 

t6jdkoztatla a Tisztelt Sziil6ket:

, Az6voda a gyermek h6rom6ves kor6t61 a tankotelezettslgkezdetlig nevel6 irrtlzmdny' Az

6voda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 6let6v6t a felv6telt6I szdmitott fdl 6ven

beliil bet6lti, felt6ve, h"ogy minden, a teleptil6sen, vagy ha a felv6teli kdrzet tdbb telepiil6sen

tal6lhat6, az 6rintett telepiileseken lak6hellyel, ennek hifunyihan tart6zkod6si hellyel

rendelkez6 h6rom6ves 6s ann6l id6sebb gyermek 6vodai felv6teli kerelme teljesithetb'

stjunc vAnos ixrontutAtttvzz,r,a,firy
8330 Siimeg, B6ke t6r 7. Tel.: 87/550-750, Fax.: 87/352-578 \ , -

E-mail: sum,egPh@sumeg.hu

A nemzeti k0znevel6sr6l s2616 20ll.6vi CXC tdrv6ny (2) bekezdfse, melv szerint

e n nek auguszt na a harmadik 6t

na 6rh i foplal
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Az 6voda k6teles felvenni, 6tvenni azt a gyermeket, aki 6letvitelszertien az 6voda kdrzet6ben

lakik
(a tov6bbiakban: k<itelez6 felv6telt biztosit6 6voda)'

Eletviterszerti ott rak6snak min6stil, ha a gyermek a kotelez6 felv6telt biztosit6 6voda

k6rzet6ben tal6lhat6 ingatlant otthon6ul hasinillja 6s az ilyen ingatlan a polg6rok szem'lyi

adatainak 6s rakcimdnek nyilvfntart 6s6ban a gyermek rak6helyek6nt vagy tart6zkodilsi

helyek6nt az ovodai beiratkozhs els6 hat6napl6t megel6z6 h6rom h6napn5l rdgebb 6ta

szerepel.

Az 6vod6ban a nevel6si 6v szeptembe r l. napjdt6l a kdvetk ezo ev augusztus 3I. napjhigtart'

Stimeg V6ros Onkorm6n yzata a fenntartds6ban miikod6 Kompanik Zsofra Ovoda

Bolcs6d6ben a 20rgr2020. neveldsi 6vre az 6vodai beiratkozits id6pontj6t, hely6t

al6bbiakb an hathr ozta me g :

ES

az

20L9.6prilis 24-6n
2019.iprilis 25-6n

(szerda) 8.00-17.30 6ra,
(csiitiirtiik) 8.00-L6 6ra.

Az 6vodai jelentkez6s helYe:

Kompani k Zs6fia 6voda 6s Biilcs6de int6zm6nyben :

8330 Siimeg, Rendeki u. 1.

. Az6vodai jelentkez6skor be kell mutatni az alilbbikdzokiratokat, dokumentumokat

- a gyermek sziilet6si anyakiinyvi kivonat6t, lakcimkfrtyili I,TAJ k6rty6i6t

- azegyik sziil6 (gondvisel6) szem6lyi igazolvSny6t,lakcimk6rty6i6t"
- biilcs6d6b6l ovo'aana jelentkez6 gyermekeknek b6lcs6dei igazolisto

suwIBG



A sziil6 az ovodai neveldsben t6rt6n6 rdszv6telre jogszabilly alaplfun kdtelezett gyermekdt

koteles beiratni az dnkorm hnyzat iitalklzzdtett hirdetm6nyben meghat6rozott idbpontban'

Az 6vodai neveldsre kotelezett gyermek sziil6je, amennyiben gyermeke az

6vodakotelezetts6g6t ktilftilddn teljesiti, k;teles arr6l abefuatkozfus idej6nek utols6 hat6mapi6t

k6vet6 tizenot ,rupon beliil ir6sban 6rtesiteni a gyermek lak6helye, annak hi6ny6ban

Iart6zko dirs i he ly e s zerint i I I et6ke s j e gy z6t'

Az 6vod6ztat6si kotelezetts6gek nem teljesit6se eset6n alkalmazhatdjogkovetkezm5nyek: Az

a sziil6 vagy torvdnyes k6pv[e16, aki a sztl5i feltigyelete vagy gyimshga alatt 6116 gyermeket

kell6 id6ben az ovodaaa, nem iratiabe, illetve ukin.k gyermeke egy 6vodai neveldsi 6vben

igazolatlanvl tiz napnirl tdbb et mul aszt, s z ab 61y s 6rt6 st kdvet e l'

A Kompanik Zsofia 6voda 6s B61cs6de gondoskodik a t6bbi gyermekkel egyiitt nevelhet6

saj6tos nevel6si ig6nyii gyermekek 6vodai nevel6s6r6l is. Az 6voda az alapit6 okirata szerint

azokata saj6tos nevel6si ig6nyii gyerekeket tudja fogadni, akik szak6rt6i v6lem6ny arapifin

integr6ltan, a t6bbi gyermekkel egyiitt nevelhet6k. A beiratkoz6skor ezt a szakv6lem6nyt be

kell mutatni.

A Kompanik zs6fia 6voda 6s B6lcs6de felvdteli kdrzethat6ra Siimeg V6ros kozigazgathsi

teri.ilete.

Az 6vodai felv6telr6l sz6l6 d6nt6s meghozatal6nak hatttmapia 2019. mdius 15. A ddnt6sr6l

sz6l6 6rtesit6st vagy hattrozalot, abeiritkozliskor megadott cimre kiildi megaz 6voda'

Az 6voda vezetlie
a) az 6vodaifelvdteli k6relemnek helyt ad6 d6nt6s esetdn 6rtesit6s,

b) a k6relem elutasirdsdravonatkoz6 dont6s6t hathrozat.form6ban kozli a sziil6vel'

A sziil6, amennyibe n azt az 6vodai beiratkozits napj6n - az elekttonikus el6rhet6s6g6nek

megad6s6val - k6rte, elektronikus riton 6rtesit6st kap arr6l, hogy gyermeke 6vodai felvdtelt

ny ert, vagy felv6tele elutas ithsr a keriilt'

Az 6voda d6nt6se ellen - drdeksdrelemre hivatkoz6ssal - a szilo a kdzl6st6l szhmitottrizendt

napon beli.il indithat elj6r6st a Siimegi K6zds Onkorm6nyzatiHivatal Jegyz6i6n6l' (Si'imeg'

Bdke ter 7.\

Siimeg, 20t9. mircius 20.
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