SZENT JÁNOS KATOLIKUS BÖLCSŐDE ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
Tisztelt Szülők!
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
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 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 2021/2022-es évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a
gyermekekre vonatkozik, akik 2018. évben születettek és 2021. augusztus 31-ig betöltik 3.
életévüket.
Felmentési lehetőségről
Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének
kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A negyedik életévét 2021. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az
óvodába járási kötelezettség alól.
A felmentési kérelmeket a járási kormányhivatalhoz kell eljuttatni.
A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2021. május 25.
Külföldi tartózkodásról
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási
Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló
gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti,
előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.
A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2021. május 25.
A külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni:
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1055 Budapest Szalay u. 10-14.

A felvételi döntésről az igazgató 2021. május 23-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.
A felvételről szóló értesítéseket, az elutasító határozatokat postai úton is kézbesítjük.

A koronavírus terjedése kapcsán közétett 19/2021.(III.10.) EMMI határozatban foglaltakra
tekintettel az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, tájékozódjon.
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