
 
 

KÖZLEMÉNY 

a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvodába a 2017-18. nevelési évre történő 

jelentkezésről 

A Szentendrei Evangélikus Egyházközség, mint a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda 
(2000 Szentendre Pannónia u. 40.) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé: 

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvodába a 

2017/2018. nevelési évre a jelentkezés szabályai a következők: 

A jelentkezés az óvodába történő SZÁNDÉKNYILATKOZAT leadásával 
2017. március 20-ig folyamatos.  

• Szándéknyilatkozat– letölthető a http://szentendre.lutheran.hu/ovoda oldalról vagy az 
óvodában kérhető 

NYÍLT NAPOK AZ ÓVODÁBAN ÉS A TEMPLOMBAN  

2017. február 16-17-án délelőtt 9-11.00 óráig nyílt napot tartunk a Szentendrei Evangélikus 
Zenei Óvodában (2000 Szentendre, Pannónia u. 40.). 

2017. március 12-én (vasárnap) délután 16.00 órai kezdettel nyílt gyermek-istentiszteletet 
tartunk a szentendrei evangélikus templomban (2000 Szentendre, Bükkös part 2.). 

Mindkét eseményre szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleiket! 

A FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYES BESZÉLGETÉSEK DŐPONTJAI: 

2017. március 30-án 13.00-17.00 óráig, valamint 

2017. március 31-én  8.00-12.00 óráig 

A beszélgetésre a gyermekeket is várjuk!  

Előzetes időpont-egyeztetés szükséges: Sántáné Koch Erika, T: 20/391-65-40 

 

 



 
 

DÖNTÉS AZ ÓVODAI FELVÉTEL TÁRGYÁBAN, JOGORVOSLAT 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a 
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 

2017. április 15. 

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartó 
képviselőjének – Horváth - Hegyi Olivér lelkésznek – címzett, de az óvoda vezetőjének, 
Csesznák Évának átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A fenntartó a 

Jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem 
benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 

nap. 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJAI  

2017. április 25-án kedden 13.00-17.00 óráig, április 27-én csütörtökön 8.00-13.00 óráig.  

Helye: Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda, 2000 Szentendre, Pannónia u. 40.  

KÖTELEZŐ dokumentumok: a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági 
igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya) /fénymásolat/, a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) /fénymásolat/ gyermek Születési Anyakönyvi 

kivonata /fénymásolat/,  gyermek Taj kártyája /fénymásolat/ 

AJÁNLOTT dokumentumok: Keresztelői levél, Házassági anyakönyvi kivonat 

Ha van:Szakértői vélemény – ha a gyermek hallásfogyatékos vagy beszédfogyatékos, és a 
Szakértői Bizottság hozzánk irányította, és/vagy Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról 

határozat 

PÓTJELENTKEZÉS, PÓTBEIRATKOZÁS 

2017. május 31-ig folyamatos 

További információ kérhető a 20/391 65 40 telefonszámon,  vagy a zeneovi@lutheran.hu e-
mail címen 

 

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! 


