HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás
időpontja:
2019. április 24. (szerda) 8 – 17 óra
2019. április 25. (csütörtök) 8-17 óra
A beiratkozáskor be kell mutatni:
► a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
► a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

(lakcímkártya),
► a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
► a gyermek személyazonosító igazolványa, (ha azzal rendelkezik)
► a gyermek TAJ kártyája

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 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.
Beiratkozni elsősorban a lakóhely/tartózkodási hely szerinti óvodába kell.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2019.május 10-ig dönt, és erről írásban értesíti a
szülőt.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet
Biharkeresztes Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy
példányban írásban benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2019.
május 10 -ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt. A bejelentést a www.biharkeresztes.hu honlapon elérhető illetve az
óvodában átvehető nyomtatványon kell megtenni.
Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben
foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2019. május
10-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjéhez. A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető a www.biharkeresztes.hu
honlapról, illetve beszerezhető a lakóhely szerinti óvodában.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke
százötvenezer forintig terjedhet.

KÉRELEM*
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan
Alulírott ………...............………….…………...................................... (szülő/törvényes képviselő neve)
Szülő adatai:
szülő/törvényes

képviselő

lakóhelye,

ennek

hiányában tartózkodási helye:
Személyi igazolvány száma:
A szülő/törvényes képviselő levelezési címe:
A szülő/törvényes képviselő e-mail címe:

kérem, hogy gyermekem számára
Gyermek adatai:
Gyermek neve:
Gyermek születési helye, ideje:
Anya születési neve:
A gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye:
A gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint kötelező felvételt
biztosító óvoda neve:

…………………( évszeptember 1-jéig (legfeljebb annak a nevelési évnek a kezdetéig adható,
amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti) szíveskedjen felmentést adni a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól.
Kérelem indokolása:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Jelen kérelemhez mellékelem gyermekem lakóhelye (tartózkodási helye) szerint kötelező felvételt
biztosító óvoda óvodavezetőjének és gyermekem lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
védőnőjének egyetértő nyilatkozatát.

Kelt:..........................., …....... év ……..............…… hó ……….nap

…………………………………………
szülő/ törvényes képviselő aláírása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények
esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §
(2a) Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát
a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja
beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához
nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőhöz.
(2b) A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a (2a) bekezdésben
meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
(2c) A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek
óvodai felvételét.

VÉDŐNŐI NYILATKOZAT
Alulírott ……………… védőnő (……………………..körzet) ………………….……… gyermek kötelező
óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi
nyilatkozatot teszem:

A szülői kérelemben megfogalmazottakat*:
TÁMOGATOM

NEM TÁMOGATOM

* Megfelelő rész aláhúzandó

Kelt:..........................., …....... év ……..............…… hó ……….nap

…………………………………………
védőnő aláírása

ÓVODAVEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott ……………….…….……… óvodavezető, mint ……………………………………………….
vezetője ………………………………… gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli
felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem:

A szülői kérelemben megfogalmazottakat*:
TÁMOGATOM

NEM TÁMOGATOM

* Megfelelő rész aláhúzandó
Kelt:..........................., …....... év ……..............…… hó ……….nap

…………………………………………
óvodavezető

BEJELENTÉS
óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének
külföldön történő teljesítéséről
Alulírott szülő/törvényes képviselő, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem
20…… (év) ………..…. (hónap) ………(nap) -tól külföldön, az alább megnevezett óvodában teljesíti
az óvodakötelezettséget.

A szülő adatai:
A szülő / törvényes képviselő neve
A szülő / törvényes képviselő levelezési címe
A szülő / törvényes képviselő telefonszáma
A szülő / törvényes képviselő e-mail címe
A gyermek adatai:
Neve
Születési helye, ideje
Anyja születési neve
Biharkeresztesi címe/tartózkodási helye
Ártándi címe/tartózkodási helye
Bojti címe/ tartózkodási helye
Nagykereki címe/tartózkodási helye
Toldi címe/tartózkodási helye
A külföldi óvoda, ahol a gyermek az óvodakötelezettségét teljesíti:
Ország
Város
Cím
Az óvoda neve
Kijelentem, hogy amennyiben gyermekem óvodakötelezettségének teljesítésében bármilyen változás áll be,
haladéktalanul értesítem a gyermek Magyarországi lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
Kelt ……………………év……………….hó……….nap
………………………………………………..
szülő/törvényes képviselő aláírása

