Első osztályosok beíratása
Rétság Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolában az alábbi beíratási
időpontokat határozza meg:
Rétságon és Tolmács Tagintézményben

2012. április 12. csütörtök 8.00 – 16. 00
2012. április 13. péntek 8.00 - 12.00
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 6. § - a szerint Magyarországon minden
gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik
életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépésez szükséges fejlettséget
elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi
a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség
teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.
Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről:
• Az óvoda véleménye alapján
• A nevelési tanácsadó véleménye alapján
• Szakértői vélemény alapján
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
1. Az eredeti óvodai (szakértői) vélemény
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
3. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
4. személyigazolvány
5. 1400 Ft, a diákigazolvány ára
6. TAJ – kártya
Az iskolai beíratkozás előtt, a megadott két napon, a szülő gyermekével együtt keresse fel az
Okmányirodát, a gyermek diákigazolvány fényképének elkészítése végett. Az ott kapott
igazolással tudja gyermekét az általános iskola első osztályába beíratni.
Aki biztosítást szeretne kötni, érdeklődjön az iskolában.
Rétság, 2012. március 21.
Hutter Jánosné
Rétság Város Jegyzője

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS A
2012/2013 NEVELÉSI ÉVRE
A RÉTSÁGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
BEIRATKOZÁST HIRDET

A 2012/2013.-es nevelési évre azok a gyermekek
iratkozhatnak be az óvodába, akik 2012. június 01. és
2013. május 31. között töltik be a 3. életévüket.
Azoknak a gyermekeknek is be kell iratkozniuk, akik
2012. június 01.-ig 3. 4. vagy 5. évüket betöltötték, és
eddig nem iratkoztak be.
A beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek hatósági bizonyítványa
- a szülő személyi igazolványa
- balesetbiztosítást lehet kötni,
beiratkozáskor kell fizetni

melynek

díját

A beiratkozás ideje: 2012. április 16-tól-április 20.ig délelőtt -12-óráig.
A beiratkozás helye: Napközi Otthonos Óvoda
Rétság, Mikszáth út 6.
Kérjük az időpontok pontos betartását!
Gyurcsikné Fekete Magdolna
óvodavezető

