Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete értesíti
az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a
2015/2016-os nevelési évre az ÓVODAI felvételre
jelentkezés
Időpontja: 2015. április 21-22. (kedd és szerda)
Naponta 800 – 1700 óráig.
Helye:
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
(Hajnal Úti Óvoda – Kunhegyes Hajnal u. 3.)
A város valamennyi óvodás korú gyermekét
a központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.
A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel,
átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §
(2) bekezdése értelmében (mely 2015. szeptember 1-jétől
hatályos), a gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában köteles óvodai foglalkozáson, nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő
felelős.
A 2015/2016-os nevelési évre kötelező beíratni azt a

gyermeket, aki 3. életévét 2015. augusztus 31. napjáig
betölti, és még nem jár óvodába.
Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül és eljárást von maga után.
Az a szülő, akinek gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015.
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:
Ř Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa
Ř A gyermek születési anyakönyvi kivonata és a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
A 2015/2016. nevelési év 2015. szeptember 1. napjától 2016.
augusztus 31. napjáig tart.
A felvételi körzetek elérhetők a www.kunhegyes.hu oldalon.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 21 munkanapon belül az óvoda vezetője hoz döntést és értesíti a szülőt.
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15
napon belül lehet fellebbezni. A kérelmet Kunhegyes Város
Jegyzőjének kell címezni.

Felhívjuk a városban működő társadalmi szervezetek,
egyesületek, gazdasági szervek és intézmények vezetői
ﬁgyelmét, hogy a következő önkormányzati alapítású kitüntető
díjakra tehetnek javaslatot:
- „PRO URBE KUNHEGYES” kitüntető díj
- „Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális
Szolgálatáért” Díj
- „Kunhegyes Város Kultúrájáért” Díj
- „Kunhegyes Város Sportjáért” Díj
- „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím
- „Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért” díj

A javaslattételek feltételeiről, a díjak adományozásának
módjáról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal
I. számú épület 6. szobájában. (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
A díjak adományozására minden év április 30-ig lehet
javaslatot tenni, melyet Kunhegyes Város Polgármesteréhez
kell benyújtani.
A „Kunhegyes Város Díszpolgára” cím és a „Kunhegyes
városért végzett Társadalmi munkáért” díj adományozására
vonatkozó javaslatok beérkezési határideje: 2015. június 30.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. évi
tüdőszűrés

Dr. Pénzes Tímea
Kunhegyes Város Jegyzője

Kunhegyes Város Önkormányzata

Kérjük, hogy a saját egészségük érdekében a vizsgálaton
szíveskedjenek megjelenni!
A szűrővizsgálat számos betegség kiszűrését, korai
2015. március 27. (péntek)
felismerését teszi lehetővé.
és április 28. (kedd) között lesz.
Azon lakosoknak, akik a 40. életévüket nem töltötték be és a
Helye: Kunhegyes, Kossuth L. u. 43.
szűrést igénybe kívánják venni, részükre a szűrés térítésKossuth Úti Általános Iskola (16-os Tanterem)
köteles és beutaló szükséges. A vizsgálat díját (1700 Ft)
(Bejárat a Kossuth utca felőli kiskapunál)
postai
csekken kell beﬁzetni, melyet a szűrés helyszínén
Szűrési idő: Hétfő, szerda: 1200 – 1700 óráig
lehet
kérni
beutaló bemutatása ellenében.
Kedd, csütörtök, péntek: 800 – 1300 óráig
A
18
év
alatti
lakosok szűrésénél a beleegyező nyilatkozat
Utolsó szűrési napon (április 28. kedd): 800 – 1230 óráig
aláírása végett a szülő/gondviselő megjelenése is szükséges.
Szűrés a következő napon nincs: Április 6. (hétfő - Húsvét)
Felbélyegzett és megcímzett boríték leadása esetén a szűrési
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját lelete megküldésre kerül. Egy borítékban csak 1 személy leletét
kérjük a szűrésre vigye magával!
postázzák.
Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket, hogy a szűrés nem kötelező,
viszont a vizsgálaton való megjelenés minden 40 év feletti
Polgármesteri Hivatal
lakosnak ajánlott és térítésmentes.

