
KÖZLEMÉNY

Óvodai beiratkozás a 2021 / 2022 
nevelési évre.

Farmos  Község  Polgármesteri  Hivatala értesíti az érdekelt szülőket, hogy a
2021/22-es nevelési évre az óvodai beiratkozásra :

2021. május 03 – tól, május 07 - ig, naponta  8.00 – 16.00 - óráig kerül sor.

A 2021/2022-es  nevelési  évre  történő  beiratkozással  kapcsolatban  megjelent
19/2021.  (III.10.)  EMMI  határozat.  A határozat  értelmében  a  beiratkozás  a
szokásos  rendben  és  ütemezésben  történhet  meg,  azonban  a  szülőnek  nem
szükséges  feltétlenül  személyesen  megjelennie  az  intézményben,  hanem
elektronikus  úton  is  eljárhat.  Utóbbi  esetben  a  szükséges  dokumentumokat
elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani. 

A beiratkozás helye:     Községi Óvoda Farmos, Béke u. 1.

Az óvodába az a gyermek íratható be, aki:

− a harmadik életévét betöltötte
− a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti
− életvitelszerűen a község közigazgatási területén lakik, és az ott található

ingatlant  otthonának  használja  és  személyi  adatainak  és  lakcímének
nyilvántartásában  lakóhelyként,  vagy  tartózkodási  helyként  az  óvodai
beiratkozás első határnapját (2021. máj. 03. ) megelőző 3 hónapnál régebb
óta szerepel.

A gyermek óvodai beiratkozásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

− a gyermek nevére kiállított  lakcímet igazoló hatósági
igazolvány
− a  gyermek  nevére  kiállított  születési  anyakönyvi
kivonata
− a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa
− a gyermek TAJ kártyája

− Az  integráltan  nevelhető  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  beiratkozása
esetén, kérjük, hozzák magukkal a szakértői véleményt.

A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  közül  az  óvoda  alapító  okiratában
meghatározott gyermekek felvételére kerülhet sor.



− A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti 2021.
augusztus  31-ig,  2021.  szeptember  1.  napjától  legalább  napi  4  órát
köteles óvodába járni.

A köznevelési  törvény  alapján  lehetőség  van  a  két  és  fél  éves  gyermek
felvételére  is  abban  az  esetben,  ha  minden,  a  településen  lakóhellyel,  ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben  a  napi  négy  órában  óvodai  nevelésre  kötelezett  gyermek  az
óvodakötelezettségét  külföldön  teljesíti,  a  szülő  köteles  arról  a  beiratkozás
idejének  jogszabályban  előírt  utolsó  határnapját  (május  20.)  követő  tizenöt
napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Amennyiben  a  szülő  úgy  dönt,  hogy  az  idén  óvodaköteles  gyermekét  nem
kívánja  óvodába  beíratni,  akkor  2021.  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  felmentést
engedélyező  szerv,  vagyis  a  Nagykátai  Járási  Hivatal  felmentheti  az  óvodai
foglalkozáson való részvétel  alól,  ha  a gyermek családi  körülményei,  sajátos
helyzete indokolja. 

Amennyiben  a  szülő  az  ilyen  korú  gyermeket  az  óvodába  nem  íratja  be,
szabálysértést követ el.
− Az óvodavezető  az óvodai felvétel  tárgyában meghozott  döntésről  írásban

(kérésre elektronikus úton is) értesíti a szülőt.
− Az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására

jutásától  számított  tizenöt  napon  belül  –  a  gyermek  érdekében  eljárást
indíthat.

Kérem a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük 
óvodába történő beíratásáról.

Gaálné Czinkos Judit
     aljegyző


