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A 2014/2015-ös nevelési évre kötelezõ beíratni azt a Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete 
gyermeket, aki 5. életévét 2014. december 31. napjáig betölti, értesíti az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a 
és még nem jár óvodába.2014/2015-ös nevelési évre az

ÓVODAI felvételre jelentkezés
Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása 

szabálysértésnek minõsül és eljárást von maga után. Idõpontja: 2014. április 22-23. (kedd és szerda)
00 00Naponta 8  - 17  óráig.

Az a szülõ, akinek gyermeke óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó Helye: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
határnapját követõ 15 napon belül írásban értesíteni a Hajnal Úti Tagóvoda 
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye Kunhegyes Hajnal u. 3.
szerint illetékes jegyzõt.

A város valamennyi óvodás korú gyermekét a
Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!
/Szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványaA nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban 
/A gyermek születési anyakönyvi kivonata és a gyermek Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves 

nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. A törvény 49.§ (1) 
hatósági igazolványbekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 

történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehetõ fel. A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor A felvételi körzetek elérhetõk a  oldalon. 
kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekek felvételérõl a beiratkozást követõ 15 napon belül 

Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsõsorban abba az óvoda vezetõje hoz döntést és értesíti a szülõt. 
az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol 
szülõje dolgozik. Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtõl számított 15 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) 
napon belül lehet fellebbezni. 

bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az 
A kérelmet Kunhegyes Város Jegyzõjének kell címezni.

ötödik életévét betölti a nevelési év (2014. szeptember 1.) kezdõ 
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, 

Kunhegyes Város Jegyzõje
melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.

www.kunhegyes.hu

A Kunhegyesi Református Általános /A gyermek esetleges betegségérõl, egészségkárosodásá-
Iskola és Óvoda ról, fejlõdési rendellenességérõl szóló egészségügyi 

az alábbiakról tájékoztatja az óvodás korú gyermekek szüleit. dokumentumok.
A Református Óvodába, A 2011. évi CXC. törvény értelmében: 

a 2014/2015-ös nevelési évre 8.§(1)Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
2014. április 22-23 napján tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény.

00 00 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 8 - 17  óráig lehet óvodai felvételre jelentkezni!
történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt A jelentkezés helye: 
kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehetõ fel. a Kunhegyesi Református Általános Iskola 

(2) A felvételrõl, átvételrõl az óvoda vezetõje dönt. Ha a és Óvoda Titkársága
jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek számát, Kunhegyes, Kossuth út 64.
az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz A jelentkezéshez szükséges okmányok:
a felvételre./Szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

A gyermekek felvételérõl az intézmény vezetõje, a igazolványa
beiratkozást követõ 15 napon belül értesíti a szülõt./A gyermek születési anyakönyvi kivonata

Kunhegyesi Református Általános Iskola /A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 
és Óvoda Intézményvezetõjelakcímet igazoló hatósági igazolvány

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Tisztelt Adófizetõ Polgárok!
A Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma 

tisztelettel megköszöni mindazoknak a támogatását, akik 

adójuk 1%-val segítették rendezvényeink megvalósulását.

Ebben az esztendõben is várjuk felajánlásukat, hogy városunk 

zenei életét tovább színesíthessük!

Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány

5340 Kunhegyes, Kelet út 16/a.

Adószám:  18833836-1-16

Köszönjük, hogy adójuk 1%-val eddig is segíttették 
Diákönkormányzatunkat. Az idén is várjuk felajánlásaikat.

A DÓZSA DIÁKÖNKORMÁNYZAT 
ADÓSZÁMA:

19218353-1-16

Tatai Tibor
A DÖK felnõtt képviselõje


