
Základná škola s  materskou školou Istvána Széchenyiho s  vyučovacím jazykom
maďarským

Széchenyi István Alapiskola és Óvoda Horné Saliby - Felsőszeli

ÉRTESÍTÉS

A FELSŐSZELI MAGYAR ÓVODA
IGAZGATÓSÁGA ÉRTESÍTI A TISZTELT

SZÜLŐKET, HOGY A 2022/2023 -as TANÉVRE AZ 

ÓVODAI BEÍRATÁS

2022. május 16-tól - 2022. május 18-ig valósul meg.

  
Az óvoda a     beiratkozás módját a     következőképpen határozta meg :  

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat a www.sziaszeli  .sk   és 
a község honlapjáról (www.hornesaliby.sk  )   tölthetik le. Akinek nem áll 
módjában az elektronikus nyomtatványokat letölteni, kinyomtatni, az üres 
formanyomtatványokat átveheti 2022. május 16-tól május 18-ig, 9:00-12:00 óra
között az óvodában . A szülő által kitöltött jelentkezőlapot május 30-ig kérjük 
visszajuttatni az óvodába személyesen, postán, vagy elektronikusan 
a szeliovi@gmail.com címre.

 A beiratkozás a gyermek jelenléte nélkül valósul meg.

 Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal gyermekük anyakönyvi kivonatát.

 A gyermek felvételéről szóló határozatot az óvoda 2022. június 30-ig adja ki.

mailto:szeliovi@gmail.com
http://www.hornesaliby.sk/
http://www.sziaszeli/


Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

Prednostne sa prijíma dieťa:

 Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, pre ktoré je 
predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti 
materskej školy.

 Ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného 
predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023

 Výnimočne prijaté dieťa na plnenie povinného predprimárneho 
vzdelávania v školskom roku 2022/2023

 Až keď sú prijaté všetky tieto deti, je možné prijať mladšie.
 Prijímajú sa deti od troch rokov veku.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

  V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do 
materskej školy uprednostňujeme pri prijímaní deti, ktoré, dovŕšili 3 roky
veku , súrodencov detí, ktoré už navštevujú MŠ. Ďalej deti ktoré ovládajú
základné hygienické a seba obslužné činnosti a deti , ktoré vedia 
komunikovať a vyjadriť svoje potreby.

 Deti od dovŕšenia dvoch rokov veku sa prijímajú výnimočne, ak to 
umožňuje kapacita a podmienky materskej školy.

                                                                                 


