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rozlBiunny
Vecs6s Vfros Onkormdnyzata thjlkoztatja a Tisztelt Sziildket, hogy v6rosunkban az
onkorm6nyzati fenntart6sri dvodikba a 202212023. nevel6si 6vre tiirtdnd beiratkozis
.
idciponda:
2022. mitjas 2. 6s 3. (hdtf6-kedd)
(8.00-18.00 6rfig)

-

a gyermek nevdre ki6llitott

napja

\

szem6lyazonossdgot igazol6 hat6s6gi igazolvdnyokat,

tov6bbd

- a sziild szemllyazonoss6g6t
h atos 6 gi

igazol6 hat6sdgi igazolvdnyokat 6s lakcimet igazol6

i gazolv 6ny 6t.

A

netnzeti kdzneveldsrol sz6l6 2011.6vi CXC. torvdny 8.$ (2) bekezd6se 6rtelmeben a
gyermek abban az 6vben, amelynek augusztus 31. napjdig a harmadik dletdvdt betiilti
(dvodakiiteles gyermek), a nevel6si 6v kezd6 napj:{tdl legalibb napi ndgy driban 6vodai
foglalkozfson vesz rfiszt, Amennyiben a sztild 6vodakdteles gyermekdt a k<izlem6nyben
meglratfuozott idclpontb an az 6vodhba nem ilatja be, szabflys6rtest kdvet el.

A

nemzeti k<iznevel6srdl sz6l6 201L 6vi CXC. torvdny (tov6bbiakban: Knt.) 49.9 (1)
az 6vodai felvdtel, 6tv6tel jelentkez6s alapjfn tiirtdnik. A kotelezci
6vodai nevel6sben val6 r6szvdtel teljesft6s66rt a sziil6 a felelds (Itut. 72,$ (1) bekezdes6nek

bekezd6se alapjdn
b) poutja).

A

gyenneket elsdsorban abba az 6vod6ba kell felvenni, dtvenni, amelynek kiirzetdben
dletvitelszerfien lakik (kiitelez6 felvdtelt biztosit6 dvoda). Az 6vod:ik felvdteli korzetdr6l az
6vod6k adnak felvildgositdst, toviibb6 megtekinthetdek a
honlapon,

A

Vecs6si Falusi Nernzetisegi Ovoda 6s a Vecs6si Mosolyorszdg Ovoda
szerint n6met nemzetisdgi nevel6st folytat.

az alapit6 okirata

Az 6vodavezeto az 6vodai felv6tel t6rgy6ban meghozott dontdsdrdl legkdsdbb 2022. jrinius 3ig 6rtesiti a sziil6t. A szi.il6 a kdzldstcjl szdmitott 15 napon beliil eljrir6st indithat a d<jnt6s
ellen. A fenntarlo kepviselet6ben a jegyzo hoz rndsodfokri ddnt6st az 6vodai f'elvetellel
kapcs ol atban b enyrij tott k6rel ern tekintetdb en.

Vecs6si Falusi Nemzetisr6gi 6voda
(2220 Vecs6s, Fd rit 83., tel.: 06-29/350-310 http://www.falusiovi,hu)
Vecsdsi Mosolyorszf g 6voda
(2220 Vecs6s,I(isfaludy u. 13-15. 06-291350-554 http://www.mosolyolszagovi.hu)
Bdlint Agnes 6voda
(2220 Vecsds, Toldy F. u. 31 . tel.: 06-29 1350-147 http://www.balintagnesovoda.hu)
Vecs6si Tiind6rkert 6voda
(2220 Vecs6s, Haimy J6zsef ter 1.06-301668-7006 http://rvww.tunderkertovoda.hu)
Vecs6s, 2022. nhrcius 29.
Vecsds Vdros

0nkorm6nvzttt

