
HIRDETMÉNY 

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata nyílt napokkal egybekötött óvodai beiratkozást tart a 

Németvárosi Óvodában. Szeretettel várjuk a 2017-2018-as nevelési évben a német nemzetiségi óvodai 

ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vételére az érdeklődő szülőket. Óvodába beiratkozhat minden 

olyan kisgyermek, akinek a szülei azt szeretnék, hogy német nemzetiségi óvodai nevelésben vegyenek részt, 

továbbá aki harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig, vagy a két és fél évét 2017. december 31-ig betölti. 

Minden nemzetiségi gyermeket felveszünk Gyula város területéről. A beiratkozás után a fenntartó határoz az 

óvodában indítható csoportok számáról. 

A beiratkozás ideje, helye: 

2017. április 24. (hétfő)   8
00

-17
00

 óra 

2017. április 25. (kedd)   8
00

-17
00 

óra 

2017. április 26. (szerda) 8
00-

17
00 

óra 

NÉMETVÁROSI ÓVODA  

 5700 GYULA, SZŐLŐS U 1-5.  

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

Felmentés kérhető kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól Gyula Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzata Elnökétől. A fenntartó a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével 

a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 

helyzete indokolja. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az 

óvodai beiratkozás időpontjáig, azaz 2017. április 24. napjáig nyújthat be kérelmet Gyula Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzata Elnökéhez (Mittag Mónika, 5700 Gyula, K. Schriffert J. u 1.). Kérelem minta 

megtalálható a www.nemetgyula.hu honlapon. 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti, vagy a jövőben külföldön szeretné teljesíteni a szülő köteles arról értesíteni a fenntartót. 

Az óvodai felvételi, átvételi kérelmeknek helyt adó döntést az óvodavezető legkésőbb 2017. május 24. 

napjáig írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A 

határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, 

érdeksérelemre hivatkozva kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. A fenntartói határozat kézhezvételét 

követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.  

AZ ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE, VALAMINT A NYILATKOZAT 

A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL nyomtatványokat a jelentkezés 

helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető a www.nemetgyula.hu oldalról. 

Beiratkozáskor lehetőséget biztosítunk a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az 

óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel. 

Gyula, 2017. március 21. 

 

       Mittag Mónika 

Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 

http://www.nemetgyula.hu/
http://www.nemetgyula.hu/

