
  Sobre a matrícula ao horário curto da criação de 

crianças nas creches e jardins infantis em abril de 2011 

 

●Sobre a inscrição da matrícula no ano fiscal 2011 

 

  Quanto à inscrição da matrícula em abril de 2011, 

utilizando as instituições limitadas iguais às no ano fiscal 

2010, daremos privilégio nas crianças para a classe de 4 

ou 5 anos que estão perto de se matricular na escola 

primária. Em outubro de 2010, atenderemos em massa a 

inscrição da matrícula para a classe de 3, 4 e 5 anos e 

vendo o número das inscrições da matrícula para a classe 

de 4 e 5 anos, decidimos o número das classes do mesmo 

e de acordo com a situação das salas restantes 

aceitaremos as crianças para a classe de 3 anos.  

  Por isto, quanto à matrícula da classe de 3 anos, caso 

ultrapasse o número determinado, será sorteado. As 

crianças correspondentes e o período da solicitação são 

como a seguir.  

 

■Crianças correspondentes 

 

  Aqueles que têm registro do endereço e moram em 

Ritto e desejam matricular numa creche ou jardim infantil 

no horário curto da criação de crianças.      

※As crianças que atualmente estão frequentando uma 

creche ou jardim infantil no horário curto da criação de 

crianças também precisam fazer a inscrição.   

※Quanto às crianças da classe de 3 anos, caso ultrapasse 

as vagas, não poderá se matricular pelo resultado do 

sorteio. Caso não possa se matricular na creche da sua 

área próxima, é possível escolher pela creche, fora da área, 

onde há vagas.   

 

■Crianças correspondentes (ano fiscal 2011) 

 

○Crianças da classe de 3 anos 

  Nascido entre 2 de abril de 2007 e 1 de abril de 

2008 

○Crianças da classe de 4 anos 

  Nascido entre 2 de abril de 2006 e 1 de abil de 

2007 

○Crianças da classe de 5 anos 

  Nascido entre 2 de abril de 2005 e 1 de abril de 

2006 

  

■Período da inscrição da solicitação  

  Outubro de 2010 (Divulgaremos os detalhes no 

folheto informativo na vesão de outubro) 

 

Maiores informações  

Divisão dos Serviços Ligados a Crianças (Youji Ka) 

 TEL.551-0424 FAX.551-0149 

平成23年４月の幼稚園・幼児園短時間保育課程の入園

について 

 

●平成 23年度の入園申込みについて 

 

 平成 23年４月の入園申込みは、平成 22年度と同様に

限られた施設を有効に活用し、就学を控えた４・５歳児の

入園を優先します。平成 22年 10月に、３・４・５歳児の入

園申込みを一斉に受け付け、４・５歳児の入園申込み状

況から、そのクラス数を確定し、残りの保育室の状況に

応じて３歳児の受け入れを行います。 

 このため、３歳児の入園については、申込みが定員数

を超えた場合は抽選となります。なお対象者と申込み時

期は、次のとおりです。 

 

■対象者  

 栗東市に住民登録または外国人登録をし、在住してい

る対象年齢の人で、幼稚園・幼児園短時間保育課程へ

の入園を希望する人 

※現在、幼稚園・幼児園短時間保育課程に在園中の園

児も、申込みが必要です。 

※３歳児については、定員を超えた場合、抽選により入

園できないことがあります。抽選の結果、学区内の園へ

入園できなかった場合、定員に空きのある学区外の園を

選ぶことも可能です。 

 

■対象年齢児（平成 23年度）  

 ○3歳児 

  平成 19年 4月２日～平成 20年 4月 1日生まれの人 

 ○4歳児 

  平成 18年 4月２日～平成 19年 4月 1日生まれの人 

 ○5歳児 

  平成 17年 4月２日～平成 18年４月 1日生まれの人 

 

■入園申込み時期  

 平成 22年 10月（広報 10月号に詳細を掲載） 

 

問合せ 

幼児課 TEL.551-0424 FAX.551-0149 


