HIRDETMÉNY

 A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket a Szakértői Bizottság által
kijelölt óvoda hivatalból köteles felvenni legkésőbb 2020. április 28-ig.

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI
BEIRATKOZÁS TÁRGYÁBAN

 Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától

Az emberi erőforrások minisztere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 51. § (4)

május 25. napjáig írásban benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos

bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - figyelemmel a

érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre - 2020.

gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt lakóhely

március 25-én a 7/2020. (III.25.) EMMI határozatában (a továbbiakban:

szerinti illetékes szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi

Határozat) a veszélyhelyzetre tekintettel

Hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Az eljárásról az

DÖNTÖTT A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI

alábbi,

BEIRATKOZÁSRÓL

elektronikus

elérhetőségen

olvashatnak

részletesen:

www.zuglo.hu/humanszolgaltatasi-osztaly/
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. /a nemzeti

 A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (1)

értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az űrlap elérhető az www.oktatas.hu

bekezdés/

weboldalon.

 A szülő/gondviselő, ha nem az állandó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti
körzetes óvodába szeretné beíratni a 2020. augusztus 31-ig 3. életévét
betöltő, óvodaköteles korú gyermekét, akkor az erre irányuló szándékát be

gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta
vagy megvonta, és ezt a tényt a másik szülő a jogerős bírósági határozattal
igazolja.
 Óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez
tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar

2020. április 20. között tartják. A szülői szándéknyilatkozatok alapján

nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A nemzetiség óvodai nevelésének

kötelesek a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra

irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló

különös figyelemmel beiratkozási beosztást készíteni és erről a kérelmet

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 2. §-a szabályozza a nemzetiségi óvodába

benyújtó szülőket haladéktalanul értesíteni. A felvételről legkésőbb 2020.

való jelentkezés feltételeit.

április 20-ig döntenek, melyről írásban értesítést küldenek a szülőknek,

Nemzetiségi nyelvű óvodák a kerületben:

valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda

- Zuglói Óperenciás Óvoda – német nyelvű (1148 Budapest, Bolgárkertész

vezetőjének.

u. 12.) Zugló Önkormányzata által fenntartott intézmény.

 Amennyiben a lakóhely/tartózkodási hely szerinti körzetes óvoda nem kap

- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – horvát

értesítést a szülő által választott óvodától a gyermek felvételéről, úgy a

nyelvű (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) Közép-Pesti Tankerületi

gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerinti illetékes körzetes óvoda – a

Központ által fenntartott intézmény.


bemutató tájékoztatói a www.zuglo.hu/ovodak/ linken érhetők el.




Az óvodai beiratkozással kapcsolatos további tájékoztatás kérhető a
hernadi@zuglo.hu e-mailcímen, valamint a +36 1 872 9472 telefonszámon,
hivatali munkaidőben.

úgy lehetősége van felvenni - a hozzá benyújtott kérelmek alapján - a nem a
körzetében élő gyermekeket. Erre vonatkozóan köteles a veszélyhelyzet által
megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási
beosztást készíteni és erről a kérelmet benyújtó szülőket haladéktalanul
értesíteni. Az óvodavezető a felvételről legkésőbb 2020. április 30-ig
(csütörtökig) döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőt és bejelenti a
gyermeket a KIR-ben.

a www.zuglo.hu/humanszolgaltatasi-

osztaly/ linken érhető el.

2020. április 21-én (kedden) dönt a felvételről, melyről írásban értesítést

kötelezettségének teljesítését követően szabad férőhelyekkel rendelkezik,

Az óvodai körzetleíró lista és a sajátos nevelési igényű gyermekeket
fogadó intézmények jegyzéke

 A gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda legkésőbb

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

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott
óvodák címe, elektronikus és telefonos elérhetőségei, intézmény-

névjegyzék alapján, hivatalból köteles felvenni a gyermeket legkésőbb április

Információs Rendszerében (a továbbiakban: KIR).

állandó

kell, melyet aláírásukkal szükséges alátámasztani. Ez alól kivétel, ha a

www.zuglo.hu/ovodak weboldalról.

küld a szülőnek, egyúttal a gyermek felvételét bejelenti a Köznevelés

az

vagy megvonta. Ennek okán az óvodai felvételt mindkét szülőnek kérnie

óvoda vezetőjét a gyermek felvételére. A bejelentőlap letölthető a

első óvoda nevelési napján, 2020. szeptember 1-jén (kedden) kerül sor.

tényről

gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta

elektronikus úton. A szülő által bejelentett szándék nem kötelezi a választott

21-ig (keddig). A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek

a

vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a

bejelentésre legkésőbb 2020. április 17-ig, (péntekig) van lehetősége

történt egyeztetés követően - az Oktatási Hivatal által nyilvántartott

értesíteni

gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása

lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda. A szülőnek erre a

település többi kötelező felvételét biztosító óvodájával és a fenntartóval

köteles

 A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen

megjelölnie annak az óvodának a nevét és címét is, amely az állandó

stb.) óvodák a hozzájuk jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 2. és

szülő

lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda vezetőjét.

kell jelentenie a választott óvodában. A bejelentés során a szülőnek kötelező

 A körzettel nem rendelkező (pl. alapítványi, egyházi, magán, speciális,

A

Budapest, 2020. március 30.

