Óvodai beiratkozás
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájába a 2022/2023. nevelési évre
történő beiratkozás ideje:
2022. április 20. (szerda) és április 21. (csütörtök)
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Nkt. 8.§ (2.)
Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén
(3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.)
az intézmény honlapjáról ( www.kazinczyrefi.hu ) letölthető „Óvodai felvételi kérelem” elnevezésű
nyomtatványon történik
2022. április 20. és 21. napján 8.00 és 17.00 óra között.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a gyermek nevére kiállított azonosságot igazoló hatósági igazolványok: (személyazonosító, lakcímet
igazoló)
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
a gyermek TAJ-kártyája
a gyermek keresztlevele, ha van
a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági
igazolványa
nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
igazolás, bírósági végzés a törvényes képviselő személyéről (válás, különélés esetén)
nem magyar állampolgár esetén a gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre fordított, közjegyző által hitelesített
másolata
Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése,
száma

Aki rendelkezik:
•
•
•

nevelési tanácsadó által kiállított szakvéleménnyel
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal
tartós betegségről szóló igazolással

Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független!
Az óvodai felvételről az intézmény igazgatója dönt, amelyről 2022.május 20-ig írásban értesíti a szülőket. A
jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító
kérelmet (fellebbezés) az intézmény székhelyén kell benyújtani, de a Tiszaújvárosi Református Egyházközséghez
címezve.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak
gyermekük beíratásáról!
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

