Közlemény a 2020. évi óvodai beiratkozásokról
“A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a
nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai
nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő
életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani
iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre
történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján
javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:
Bokod községben tartózkodási címmel vagy állandó lakcímmel rendelkező gyermekek
kötelező felvételt biztosító óvoda a dr. Nemre Zoltán Óvoda (2855 Bokod, Fő utca 47/A.,
ovoda@bokod.hu, 34/490-339) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába
szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének
megjelölésével – elektronikus úton, vagy telefonon jelezze az általa választott óvoda
vezetőjének 2020. április 17-ig.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig
hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett
jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a
gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.
Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is
a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az
óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő
külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy emailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a
szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket. A
szándéknyilatkozatukat, akár elektronikusan kitöltve, aláírás nélkül is elfogad az intézmény az
ovoda@bokod.hu
e-mail
címen.
A
szándéknyilatkozat
elérhető
a
http://www.bokod.hu/intezmenyek/dr-nemere-zoltan-ovoda internetes oldalról az alábbi linkről:
http://www.bokod.hu/Content/GetFile/519
Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a
felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az
óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan
az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.
A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére
vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az
érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.
1. Mi a teendő, ha szeretné engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig
benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük
óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos
érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel
alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,
ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával
kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.
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2. Mi a teendő, ha éppen külföldön élnek vagy költöznek, ezért gyermeke nem kezdi meg
Magyarországon az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az
óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére
be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján
(www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A
bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell
megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
Bokod, 2020. április 01.
Csonka László s.k.
polgármester

-2-

