Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021
Beiratkozás
ratkozás az óvodába a 2020/2021-es
2020/2021 es tanévre

Riaditeľka Materskej školy s vyučovacím
vyuč
jazykom maďarským
arským Rohovce oznamuje rodičom,
rodi
že zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční
uskutoční
od 31.apríla 2020 do 30.mája 2020.
Formulár „Žiadosť na prijatie dieťaťa
die
na predprimárne vzdelávanie“ je k dispozícii
na webovej stránke obce Rohovce : http://www.rohovce.sk .
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa
die
sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí
v dňoch
och 27.mája 2020 od 10:00 do 12:00 hodiny a 28.mája 2020 od 14:00 do 16:00 hodiny,
alebo elektronickou formou na email: msrohovce@azet.sk.
Potvrdenie o zdravotnom stave die
dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času
asu vydávania
rozhodnutiao prijatí dieťaťa
ť ťa zákonní zástupcovia dodatočne
ne nepriložia potvrdenie o
zdravotnom stave,
stave dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa
die
do materskej školy vydá materská škola
školado 30.
júna 2020 - zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučenou
doporu enou poštou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Nagyszarvai Óvoda igazgatón
igazgatónıje értesíti a szülıket, hogyy az óvodai beiratkozás a
2020/2021-es
es tanévre április 30.és május 31. között valósul meg.
A szükséges nyomtatványok a következ
következı linkrıl tölthetıek le: http://www.rohovce.sk .
A kitöltött és aláírással ellátott kérvényt a msrohovce@azet.sk email címre legyenek szívesek
visszaküldeni, vagy személyesen kézbesíteni2020.
k
május 27-én 10:00-tól
tól 12:00 óráig,
valamint május 28-án 14:00--tól 16:00 óráig az óvoda épületébe a gyermek szemé
személyes
jelenléte nélkül, betartva az egészségügyi-járványügyi
járványügyi intézkedéseket.
A jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel a kérvényhez egyenlıre nem kell csatolni
az orvosi igazolást a gyermek állapotáról
á
ill. a kötelezı oltásokról. Amennyiben viszont ezt
nem tudják pótolni a felvételi határozat kiadásáig, akkor a kisgyermek ideiglenesen
adaptációs id
idıszakra vehetı csak fel.
A gyermekek felvételérıll szóló határozatot az óvoda június 30-ig
30 ig fogja kiadnikiadni amely
a szülıknek
szülı
postai úton lesz kézbesítve.

