Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre történő
ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
2021. április 14-16. között terjedő időszakban, 8.00-16.00 óráig lesz
a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsődében, a Szent Imre u. 2. szám alatt.
Az Óvodai beiratkozással kapcsolatos tudnivalók
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a
gyermekek, akik 2021. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, tehát az ő
óvodai beíratásuk kötelező.
Továbbá azok jelentkezését is várjuk, akik a nevelési év folyamán (2021. szept. 1. – 2022.
máj. 31. között érik el a hároméves életkort) és tervezik az óvodakezdést.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok és dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványok;
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája;
 nem magyar állampolgár esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló
okirat;
 a gyermek fejlődésével kapcsolatos, esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
szakértői véleményeket.
Ki jogosult bölcsődei ellátás igénybevételére?
Mini bölcsődénkbe elsősorban azok a Nagycenk községben bejelentett lakhellyel rendelkező
családok gyermekei vehetők fel, akiknek szülei dolgoznak, munkaerő piaci részvételt
elősegítő programban, képzésben vesznek részt, betegségük vagy egyéb ok miatt gyermekük
napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. Családjukban három vagy több kiskorú
gyermeket nevelnek.
A bölcsődei beíratáshoz szükséges okmányok és dokumentumok:
 a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványok;
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája;
 mindkét szülő munkavégzéséről munkáltatói igazolást;
 munkáltatói igazolás hiányában szándék nyilatkozatot arról, hogy a szülőt a
munkáltatója mikor kívánja alkalmazni a jövőben;
 a Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló
határozatot, amennyiben rendelkeznek vele;
 a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek, egyedülálló szülő esetén a
Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról.
A szülőnek nem szükséges személyesen megjelennie az intézményben. Aki meg tudja
oldani, elektronikus úton is beírathatja gyermekét a felvétel iránti kérelem
cenkiovi@gmail.com e-mail címre történő elküldéssel. Ebben az esetben a
dokumentumok bemutatására az első nevelési napon kerül sor.
Személyes megjelenéshez időpont egyeztetés szükséges a 06-99-360-042-es
telefonszámon.
A gyermek felvételéről írásban értesítjük majd a szülőket.
Nemes Viktória
intézményvezető

