Közlemény a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai
beíratás rendjéről
Tisztelt Szülők!
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,
az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:
Baktalórántháza-Nyírjákó Óvodai Társulás által fenntartott Baktalórántházai Zengő
Erdő Óvoda és Bölcsőde intézményébe és a Nyírjákói tagintézményébe a gyermekeket a
2021/2022.nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni:
2021. április 26. –2019. május . 07.terjedő időszakban 8.00- 16.00 óráig
•

•

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben,
amelyben augusztus 31.-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első
napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles
részt venni.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben
meghatározott időpontban a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Felmentés
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 Kormány rendeletében kijelölt szerv (a
továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az
eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető
ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról.” Felmentést engedélyező szerv a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B §-a alapján a fővárosi
és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

Rendkívüli eljárás
19/ 2021. (III.10.) EMMI határozat szerint a 2021/2022. nevelési évre való beiratkozáshoz
nem szükséges szülő/gondviselő személyes megjelenése,elektronikus formában is
lebonyolítható. (jelentkezési lap).
Ebben az esetben elegendő a dokumentumok benyújtása a nevelési év első napján.
Elérhetőségek:
székhelyintézmény: baktaovoda@gmail.com
tagintézmény: nyirjakoovoda@gmail.com

A személyes megjelenés esetén a beiratkozás védelmi intézkedések betartásával ütemezés
szerint történik (1 szülő/gondviselő 20 perc igénybevételével végzi az ügyintézést.)
Az óvodába a 2020/2021. nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek
beíratása kötelező.
•

•
•

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2021/2022. nevelési évre a jogszabályban
megfogalmazottak alapján a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak
megfelelően dönt az óvoda vezetője. A nevelési év 2021. szeptember 1-től 2020.
augusztus 31-ig tart. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik.
Az intézmény felvételi körzete: Baktalórántháza-Nyírjákó közigazgatási területe.
Az óvodába felvett gyermek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt, a
szülők és a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével.
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart,
ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Az óvoda a
gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Óvodai felvétel
• Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a
törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel
• A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos.
• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.2018.augusztus 31. után született
gyermekek felvételi kérelme is teljesíthető a gyermek 2,5 éves korától, ha az
óvoda felvette valamennyi jelentkezett kötelező óvoda köteles 3 éves korú
gyereket.
Óvodai beiratkozás
A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
• gyermekek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítója 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,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
• igazolás tartós betegségről.
• nevelésbe vétel esetén határozat
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja
be, szabálysértést követ el.

Értesítés a döntésről
•

•
•
•

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az
óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja (beiratkozás
utolsó napjától számított 21. munkanap) 2021. június 08.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda
vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek
hiányában a tudomásra jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek
címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felül bírálati kérelmet nyújthat be. Az óvoda
vezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3), 38. §-a esetén a fenntartó jár el és hoz
másodfokú döntést.

Baktalórántháza,2021..03.24.

