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Tárgy: Tájékoztatás az óvodai
beiratkozásról 2020

Tisztelt Szülők!
Kistokaj Község Önkormányzat fenntartásában működik a Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha,
mint önálló intézmény.
Az intézmény adatai:
Név: Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Cím: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43.
OM azonosító: 202244
Intézményvezető: Bártfainé Gellért Márta
Elérhetőségek: kistokajiovi@gmail.com, 0646/222-257, 0670/621-89-57
Kistokaj Község Önkormányzata a Kistokaji Óvoda, Bölcsőde és Konyha óvodai felvételi körzetét
Kistokaj Közigazgatási területében határozta meg, ennek megfelelően intézményünk Kistokaj
közigazgatási területén kötelező felvételt biztosító óvoda.
1. Óvodai kötelezettség jelentése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt) 8. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény…”
Az a gyermek, aki 2020. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, óvodakötelessé válik.
2. Óvodai felvételi jogosultság
- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, azonban 2020-ban ettől a
veszélyhelyzetre való tekintettel eltérést engedélyeztek, lásd 4. pontban!!!
- Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
- A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy
ahol szülője dolgozik.
- Szabad férőhely esetén azon gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben, akik a
jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik
életévüket. (2017.08.31. és 2018.02.28. között születettek) Természetesen itt is meg kell felelni a
további jogszabályi követelményeknek is (kistokaji lakos, szobatisztaság)
Felhívnám azon szülők figyelmét, akinek 3. életévét betöltött gyermekük van, vagy gyermekük
2020.08.31. napjáig betölti a 3. életévét, és NEM intézményünkbe kívánja beíratni a gyermeket,
hogy ezen szándékukról az óvodát 2020.04.17. napjáig elektronikus formában (email-en) értesíteni
kötelesek.
3. Döntés a gyermek felvételéről:
- A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
- Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
4. Az óvodai beiratkozás rendje:
Az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020 (III.25.) EMMI határozatában szabályozta a 2020/2021
nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozás rendjét a 40/2020
(III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51.§ (4) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján.
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A fenti határozatnak megfelelően a fenntartójától megkapott lista alapján 2020. április 21-ig
óvodánk felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában
nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a
beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján (előre
láthatólag 2020.09. 01.) kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban
értesítjük az érintett szülőt legkésőbb 2020.04.24. napjáig. A SZÜLŐKNEK ITT NINCS
TEENDŐJÜK!
5. Jogorvoslati eljárás
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon
belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél az Nkt 37.§ (2) bekezdésének megfelelően.
Az óvodavezető döntése ellen az Nkt. 37§ (1-3) bekezdései, valamint a 38.§ alapján jogorvoslatnak
van helye, mely eljárás során a jegyző jár el és hoz 2. fokú döntést. Az eljárás illetékmentes. A
jegyző 2. fokú döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági felülvizsgálatát lehet
kérni 30 napon belül.
6. Felmentés a kötelező óvodai foglalkoztatások alól
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelmét
tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalához.
7. Beiratkozásnál szükséges iratok
- a szülők, vagy más törvényes képviselő által kitöltött az „ Óvodai felvétel iránti kérelm” című
nyomtatvány, mely az óvoda honlapjáról letölthető
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy ennek hiányában a gyermek nevére kiállított
személyi igazolvány
- TAJ kártya
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a szülő vagy más törvényes képviselő személyi igazolványa és személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa
- amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyik szülő gyakorolja, szükséges a szülői felügyeleti jog
gyakorlásáról szóló gyámhatósági jegyzőkönyv vagy bírósági ítélet
- amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, szükséges a gyámhivatal gyámkirendelő határozata
- orvosi igazolás, hogy a gyermek közösségbe mehet (30 napnál nem régebbi)
- gyermekvédelmi határozat, amennyiben ilyen van
- sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata
- a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás
Szeretettel várunk minden kistokaji beiratkozó gyermeket.
A kapott adatok alapján ebben a 2020/2021-es tanévben új, a felvételi körzetbe (Kistokaj) nem
tartozó gyermekek felvételi kérelmét nem áll módunkban teljesíteni.
Ebben az idén elmaradnak az óvodai rendezvények és a személyes beiratkozás. Intézményünk
működéséről, eddigi munkánkról, szolgáltatásunkról tájékozódhatnak a honlapunkról
(www.kistokajiovi.hu) és a facebook oldalunkról (Kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde)
Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Kistokaj, 2020.03.31.
Együttműködésükbe bízva, tisztelettel:
Bártfainé Gellért Márta
intézményvezető
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