Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Bársonyos Óvoda és Bölcsődében,
a 2021/2022-es nevelési évet illetően, az

óvodai és bölcsődei beiratkozás

a veszélyhelyzeti intézkedésekre való tekintettel, a 19/2021.(III.10) EMMI határozat
alapján
jelentkezési lap személyes benyújtásával és elektronikus úton is lehetséges.

A jelentkezési lap személyesen átvehető az intézmény titkárságán vagy letölthető
Onga Város Önkormányzatának Facebook-oldaláról:
https://www.facebook.com/ongaonkor

Elérhetőségeink az alábbiak:
Cím: Onga, Hunyadi utca 43.
Telefonszám: +36 46 464-130
Email cím: barsonyos.ovoda@gmail.com

Felvétellel kapcsolatos ügyelet:
2020. április 19- május 21. között terjedő időszakban, 7.30-15.30 óráig áll a jelentkezők
rendelkezésére.
Az jelentkezési lapok benyújtását személyesen vagy elektronikus formában – a fenti
elérhetőségeken tehetik meg, a beiratkozás utolsó napjáig, azaz 2021. május 21-ig.
Bölcsődei felvételi kérelmek benyújtása és elbírálása ezen túlmenően, a férőhelyek
függvényében folyamatos!
Kérnénk, egyelőre minimalizáljuk a személyes kontaktust és minél többen éljenek az
elektronikus beiratkozás lehetőségével!

Fontosabb tudnivalók az óvodai beiratkozást illetően:
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC (a továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban
Rendelet) az irányadó.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy 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.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1). Az Nkt. 49. § (2) bekezdése
értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik.
Az Nkt 8.§(2) bekezdése értelmében az óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés az alábbiak
szerint módosult:
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a
területileg illetékes járási hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai
kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a megyei Kormányhivatalok általános
illetékességgel eljáró járási hivatalait jelölte ki 2020. januárjától.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2021 június 05. napjáig, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (Rendelet 20. § (2)).
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának
megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően,
hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői
bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani (Nkt.47.§(1)).
A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű gyermek számára megfelelő ellátást nyújtó nevelésioktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján, a szülő és a gyermek
igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével (Nkt.47.§(2)).
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, az e célra létrehozott gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi
gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt.47.§(3)).
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a
kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja
értelmében szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.
A felvételi, átvételi kérelemről az intézmény vezetője dönt legkésőbb 2021. május 31. napjáig,
döntéséről írásban vagy elektronikus formában értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó
döntését határozati formában közli.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az intézményvezetőnél (Nkt. 37. §
(2)).

Fontosabb tudnivalók a bölcsődei beiratkozást illetően:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1):" A
bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
gyermek bölcsődei nevelését biztosító intézmény.
A Bölcsődében a korlátozott férőhelyek végett az alábbi feltételeknek együttesen kell megfelelni és
ezek döntenek a gyermek bölcsődei felvételi kérelmét illetően:




várólistán jegyzett gyermek;
aktív kereső tevékenységet folytató, érvényes munkáltatói igazolással rendelkező szülők;
hátrányos helyzetű gyermek;

A felvételi kérelemről az intézmény vezetője dönt legkésőbb 2021. május 31. napjáig, döntéséről
írásban értesíti a szülőket. A kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli.
A 2021/22-es nevelési év első napján benyújtandó kötelező okiratok, dokumentumok:
Az óvodai beiratkozás esetében:





a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványok;
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája;
nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat;
a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét
igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló
határozat stb.)
A mini bölcsődei beiratkozás esetében:








a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványok
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
a gyermek egészségügyi állapotát és sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló
dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
stb.).
a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása

