
Tájékozt&tá§ a 2020 DOzl talé\íevol^tkozó óvodai beíratás rendjéról

A járványüryi veszélyhelyzetre tekintettel a 2020l2021-es nevelé§i évre történő óvodai
b€ir:atkozások §orán az alábbiak szerint kell eljárni:

A Révfulöpi, Balatonrendesi, ÁUrarramiregvi és Salffildi állandó lakcímmel rendelkező
gyermekek kötelezó felvételt biáosító óvodai inteanénye a nÉvr'Úröp És rÉnsÉap
NAPKÖZl oTTHoNos ÓVoDA (8253 Rélfilöp, Óvoda köz 20.

1. Az óvoda a fenntaítótól megkapott óvodaköteles gyerBekek list4ja alapjáí12020, áwins2l-
éig felveszi a felvételi köízetébe tartozó valamennl olyan g"yermeket, aldk vonatkoziisábarr
nem ékezett hozzájelzes aíról, hogy rllá§ik óvoda felvette volia őket.
Ez esetben a beiratkoáshoz sziiksége§ iratok,- személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (akcímkrirtya), sziiletési anyakönlvi kivonat, TAJ kárty4 a szüló személyi
azonositó és lakcímet igazoló ható§ági igazolványa, gyemrekvédelmi kedvezménltől szóló
haLííozat stb. - ha rendelkeanek vele - bemutatiásiáxa a gyemek első óvodai nevelési napján
kerül sor, melynek idópontja 2020. szeptember l-je.
Onöknek annyit kell tenni, hos. Vokóné Bognár Iboba óvodavezetónél ápri|is 21-éig a a
revfulop.ay9lh(@Eoail.com €-mail címen je|zik az óvodavezető ré§zére a jelentkezési
szándékokat.
A felvételről az óvoda 2020. ápriü§ 30-áig ííí§ban ért€síti a szülőt.

2, Az óvodaí f&őhely ffiggvényében - a koIábbi évek gyakortatának megfelelóen - lehető§éget
biáosít a nem a kötelező felvételi körzetból jetcntkEző (vidéki) gy§rmekek felvételére is. Ez
esetb€n kéfem, hogy a köteleó felvételt bizto§ító óvoda nevének megjelölésével a
revfu1oo.ovoda@gnail.com e-mail címen - 2020. április 17.-éig - sziveskedjen az óvoda
vezetőjével felvenni a kapcsolatot.

Az óvoda a felyételről 2020. ápriüs 30-áig írá§ban ért€§íti a §zülót.
Személyes megjelenésre eglk esetben sinc§ §zijkség, aá csak kiilönö§en indokolt esetben
vegyék igénybe !

Információt, §egít§éget, tanácsot §tb. a feltiekben megi€lólt elérbetó§égeken kérhet 2020.
áprili§ l-jétől
Tájékoztatjuk, hogy a felvételtel kapcsolatos tu<lnivalókról az ollalási Hivataf a nevelésí-
oldatási intézmér,yek műkodeséről és d közneyelési intézlrléhyek névhasználatáról
szólób20/20 ] 2. (WII. 3 1 .) EM]4I tendelet 20. § (1 c) bekezdése alapján éftesítést kúld az ériníeíí
glermekek lakcímére is postai úíon. A poslai érte§ítések a kézbesítési idótől fiiggően vírhatóan
2020. április 6- l0. közaifl fognak megérkezni.

Ré\,íiilöp, 2020. április l.
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