Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az
ÓVODÁS és BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE
a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
intézménybe a következő módon történik:

Óvodások és bölcsődések részére:

2021. április 19.-21.
emailen (hidasiovoda@gmail.com), telefonon(06203732992), postai úton (7696, Hidas
Petőfi utca 2.), előzetes bejelentkezés alapján személyesen, a járványügyi szabályok
betartásával.
A szülő jelentkezési lap kitöltésével jelezheti gyermeke óvodai felvétel iránti igényét
2021.04.21-ig.
A kötelező felvételt biztosító óvoda biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon
– a fenntartójától megkapott lista alapján 2021. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe
tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról,
hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek
felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt.
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 szülőt
haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe
nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2021. április 30-áig döntést hoz.

Óvodába ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31.
napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az országgyűlés 2020. január 1-jétől a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény
(Nkt.) az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli
felmentését az alábbiak szerint módosította:NKt. 8.§ (2) „ 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 szülő – tárgyév május 25. napjáig
benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében
kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki,
és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett joggyakorlásáról.”
Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek
óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat
jelölte ki.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre
vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis
jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
BÖLCSŐDE
A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki
–

legalább 20 hetes korú

–

3. életévét 2022. augusztus 31-ig tölti be

–
2021. szeptember 1.-je és december 31.-e között tölti be a harmadik életévét, de
ebben az esetben a szülőnek/törvényes képviselőnek vállalnia kell, hogy a gyermek
ellátását a nevelési év végéig (2021. 08.31.) a bölcsőde biztosítja.
A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik
–
munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő
ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
–

munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,

–
nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint
szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való
részvételük,
–

betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,
–

akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

–

akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

–
akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem
tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
–
azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek
szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

A nevelési év első napja 2021. szeptember 1. utolsó napja 2022. augusztus 31.

Nyári szünet az intézményben 2022. augusztus 1.-31. között várható.
Hidas Község Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája
bölcsődéje nincs.
Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozza magával a www.hidas.hu oldalról letölthető, vagy az
óvodában beszerezhető,
kitöltött „JELENTKEZÉSI LAP”-ot, és mellékleteit, vagy emailben csatolja azokat, ha más
módon jelentkezik
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:












a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcím kártya),
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
a gyermek TAJ kártyáját,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével
kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági
határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai
körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó
munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben
vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen
akkor mettől meddig.
nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén
tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Bölcsődében továbbá a Bölcsődei egészségügyi törzslapot.
Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik
munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés
tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől
számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz
címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az a szülő, aki az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben
foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai

beiratkozás időpontját megelőzően nyújthatja 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.
Mellékletek:
Jelentkezési lap
Munkáltatói igazolás
Szülői Nyilatkozat
Nyilatkozat ingyenes intézményi étkeztetésre való jogosultságról
EÜ törzslap

