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KÖZLEMÉNY
Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a
2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25)
EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő
óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről
való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
A 2020/2021. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
beíratásának – időpontja,

2020. április 2. -tól — április 17.-ig
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők a veszélyhelyzet által
megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel, elektronikusan a
vezeto.eszterhaz@gmail.com e-mail címen jelezhetik.
A nevelési év 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart.
A gyermekek felvétele nem minden esetben a jelentkezés sorrendjében történik!
Szükséges közokiratok, dokumentumok:








felvételi szándéknyilatkozat,
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítója (ha rendelkezik vele) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
TAJ kártyája,
nem magyar állampolgár esetén: a szülő tartózkodási jogcímét igazoló okmányok, a szülő
lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonat, tartózkodási engedély, v.
tartózkodási kártya, lakcímkártya

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
2015. szeptember 1-jén hatályba lépő Nkt. 8. §. (2) a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
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A jegyző – az egyházi és magán
fenntartású intézmények esetében a
fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik nevelési év közben szeretnének csatlakozni
az óvodai csoportokhoz, hogy előjegyeztessék a helyüket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek
függvényében!
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv.
247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába,
illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a
tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban
meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.
Értesítés a döntésről:
Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2020/2021. nevelési évre a jogszabályi előírás alapján,
az óvoda vezetője, a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt. A
döntésről, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös
figyelemmel elektronikusan értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi
lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.
A gyermek felvételét követően a gyermek bejelentése a KIR személyi nyilvántartásába, az
előírásoknak megfelelően megtörténik.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a
döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
Jogorvoslati eljárás szabályai:
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a fenntartónak címzett, de az
óvoda vezetőjéhez benyújtott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése
tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
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óvodai ellátása:

