Materská škola, Čierne Pole č. 16

Ohlasuje zápis detí do Materskej školy na školský rok 2022/2023
Zápis sa uskutoční následovne:
- termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie -od 1.mája 2022 do 31. mája.2022, v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. počas
pracovných dní
Miesto podávania žiadosti: - Materská škola, Čierne Pole č. 16
Do materskej školy môžeme prijať:
- deti od troch do šiestich rokov veku
- deti od dvoch rokov veku môžu byť prijaté ak nie je naplnená kapacita školy, musia mať osvojené hygienické a samoobslužné návyky a byť primerane samostatné
(nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
- deti ktorým bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený, alebo dodatatočne odložený začiatok povinnej školskej dochádzky (rozhodnutie o odklade
plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do konca júna 2022)
- ostatné detí sa prijímaú podľa voľnej kapacity materskej školy
Prednostne sa prijímajú:
- detí, ktoré dosiahnú do 31. augusta 2022 päť rokov veku, pre nich je predprimárne vzdelávanie povinné
- deti ktoré nedovŕšia v školskom roku 2022/2023 vek 6 rokov a zákonný zástupca predloží žiadosť o predčasné zaškolenie a písomný súhlas príslušného zariadenia
poradenstva a prevencie
- dieťa ktoré má trvalý pobyt v obci Čierne Pole
- dieťa, ktorého súrodenci sú už prijatí do materskej školy Čierne Pole
Forma a priebeh zápisu:
- deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti rodiča, osobne predloženej riaditeľke materskej školy. V prípade pretrvávania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu, alebo výnimočného stavu, odporúča sa písomnú žiadosť poslať poštou, alebo vhodiť do schrány na OÚ v Čiernom Poli
- žiadosť-tlačivo obdrží rodič osobnou návštevou v materskej škole, alebo na webovej stánke obce Čierne Pole
- rodič predloží aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní ( je súčasťou žiadosti)
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast, aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Prijatie dieťaťa:
- po ukončení zápisu rozhodne riaditeľka materskej školy o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Písomné rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa
do materskej školy vydá riaditeľka do 15. júna 2022 a doručí ho rodičovi poštou, alebo po dohode s riaditeľkou si ho môže rodič vyzdvihnúť v materskej škole
osobne, do 30.júna 2022, počas pracovných dní, od 12.00 hod. do 13.00 hod.
kontakt: e-mail: ms.vcielka.cp@gmail.com

Eva Balková, riaditeľka materskej školy

