Szülői Tájékoztató Óvodai beiratkozáshoz
1. Amennyiben a körzetes óvodába kívánják gyermeküket beíratni :
( Kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása)
A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig
felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem
érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Amennyiben a gyermeküket a
kötelező felvételt biztosító óvodába szeretnék beíratni, nincs teendőjük.(tájékozódjon, hogy az Ön által
gondolt óvoda valóban a körzetes óvodája a gyermeknek, lakcímkártya, gyermek lakcímkártya,
internetes tájékozódás)
Ebben az esetben az óvoda 2020.április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó gyermekeket, s
erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására
2020/2021 tanítási év első napján kerül sor.

2. Nem a körzetes óvodába kívánják gyermeküket beíratni:
Amennyiben a gyermeküket nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretnék beíratni, akkor erre
irányuló szándékuknak bejelentését elektronikus úton – az önök által választott óvoda vezetője felé, a
választott óvoda szándéknyilatkozatát kitöltve 2020.április 21-ig meg kell küldeni az óvoda vezetője
felé.
Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését
követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá
beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői
szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi
szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket
haladéktalanul értesíti.
A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek
felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az
éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

3. Körzettel nem rendelkező óvoda (alapítványi, egyházi, alternatív)
A ide jelentkezők részére a beiratkozás 2020.április 2- 20 között zajlik. Az óvoda felé
szándéknyilatkozatot kell tenniük, ami alapján az óvoda vezetője elkészíti a beiratkozások időpontjára
vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt tájékoztatja. A gyermek felvételéről az óvoda 2020. április
20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek, kötelező
felvételét biztosító óvoda vezetőjét.
4. Sajátos nevelési igényű gyermek esetén:
A Szakértői Bizottság által kijelölt és az Alapító Okirat szerint kijelölt óvoda 2020. április 28-ig
hivatalból felveszi a gyermeket, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

