A Csényei Óvoda tájékoztatőja a2020t202l. nevelési évre vonatkozó óvodai
beiratkozás rendjéről
A Nemzeti kóznevelésről szóló 201 1. évi CXC. tr;rvény (Nk) 8. § (2) bekezdés értelmében:A
gyermeknek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévétbetölti, a
nevelési év kezdő napjátől,(2020.01.01-től) "legalább" napi négy őrábanóvodai
kell résá vennie.

foglalkozáson

Az emberi erőforrások minisztere - aveszélyhelyzet kihirdetésérőlszóló 4012020. (III. 11.)
Korm. rendeletre figyelemmel- a2020l202l. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint
általános iskolai beiratkozásról szóló 712020. (III. 25) EMMI határozatában (atovábbiakban:
EMMI határozat) a202012021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában
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A kötelező felvételt biáosító óvoda,

a fenntartójától kapott lista alapján,2020. április 21-ig
felveszi a felvételi körzetébe tartoző valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem
érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a
beiratkozáshoz sziikséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai neveléséneknapján kerül
majd sor.

Az eddigi évek hagyományaitól

eltérően,

az

,,óvodai játszónapok" (nyílt napok),

megszervezésére, a jarványngyi intézkedésekmiatt, nem kerül sor.

(Kérem az éintett szülőket, hogy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot velünk. Az e-mailen
történő jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájaruI a közölt adatoknak, a jelentkezési eljárás
sorárltörténő felhasznál ásáútoz.)

Óvodúnk e-mail címe : cse$}*§p__v§dír@qi{plau§l.hu

A

Csényei Óvoda kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda. Címiink: Csénye, 9611
Csénye, Ady Endre u.2.

A glermek beíratdshoz szükséges dokumentumok
szeméIyazonosító és lakcímet igazolő hatósági igazolvány, vagy - a gyelmek születési
anyakönyvi kivonata
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olyan igazolás, orvosi vélemény, szakértői vélemény,amely a gyermek fejlődésével,
illetve betegségévelkapcsolatos

A

gyermek felvételétkövetően, a felvételről írásban értesítiaz érintett szülőt, valamint,

nyilvrántartásba veszi. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. Törvény 9/A §- a
alapján, az óvodaköteles korba lépő gyermekek számáiaazOktatási Hivatal oktaási azonosító
szálmot osztott ki. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák a fenntartóiktól megkapták

azon gyermekek listáját, akik a felvételi körzetükbe

tartoznak és óvodaköteles

korba lépnek. A

lista tartalmazza az érintett gyermekek oktatási azonosítőját is. A felvétellel kapcsolatos
tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési, oktatási intézményekműködéséről és a
köznevelési intérsnények névhasznáIatáről szőlő 2012012. (VIII.31) EMMI rendelet 20. § (lc)
bekezdése alapján értesítéstküld az érintett gyermekek lakcíméreis, postai úton. A postai
értesítésekakézbesítésiidőtől fiiggően várhatőan2020. ápt.6-10 között

Az óvoda felveheti

fognak megérkezni.

azt a gyermeket is, aki a harmadik életévéta felvételétő| számított fél éven

belül betölti.
Kérjük, hogy azok a szülők is írassták be a gyermeküket, akik 2020. szeptember 1. után töltik
be a 3. életévüket, és még a2020l2021. nevelési évben szeretnék igénybe venni azővodai
nevelést.

Óvodánk e-mail címérevárjuk

a

jelentkezéseket!

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének

teljesítésétkövetően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud,
úgy ahozzábeérkezetl, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkoző sziJlőí
szrándéknyilatkozatok alapjart folyamatosart, aveszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi
szempontokra különös figyelemmel beiratkozásibeosztást készít,és erről az érintett szülőket
haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe
nemtartozó gyermekek felvételérevonatkozőan legkésőbb 2a20. április 30-ug döntést hoz,
amelyről írásban értesítiaz érintett szülőt, valamint, a gyermek kötelező felvételétellátő óvoda
vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásőba.

Ha a szüló nem a kötelező felvételt biáosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor eú. a
szándékát a körzetes óvoda nevének ós címének megjelölésével -elektronikus vagy postai úton
jelez|e az általaválasáott óvoda vezetőjének 2020. éryr. 17-ig.

A

beiratkozáshoz sziikséges szrándék nyilatkozatot elküldjtik, amennyiben e-mail címünkön
jelzi ez iránti igényét.Elektronikus úton, vagy postai úton is visszaküldheti címiinkre.

Azérintett szülők, a06204532808 mobilszámonérdeklődhetnek, azintézmény vezetőjénéI.

Kelt: Csénye, 2020. 03.30.

