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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL!

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési,
illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló
7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat)
a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában
egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

AZ
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VONATKOZIK, AKIK 2020. AUGUSZTUS 31-ig BETÖLTIK a 3.
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ÓVODAI

KÖTELEZETTSÉG

ALÁ

ESŐ

GYERMEKEK!

1. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:
Állandó lakcímmel rendelkező vagy bizonyítottan életvitelszerűen lakó
gyermek Lesenceistvánd és Uzsa Községekben.
A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező
felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a
fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi
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körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem
érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Vagyis az
óvodai beíratás a vészhelyzet következtében automatikusan megtörténik.
Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a
gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
2. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása:
Ha a szülő, törvényes képviselő (továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező
felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló
szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és
címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt
esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig
fogadja.
Egyéb információkkal (pl.: jelek kiadása, csoportbeosztás) később kapnak
tájékoztatás a tisztelt Szülők!
Felvilágosítás: ovoda@lesenceistvand.hu
Szigeti Lászlóné óvodavezető: 06/30/438 – 7887
Munkanapokon 10 – 12 óra és 14 – 16 óra között
Lesenceistvánd, 2020. 03. 31.
Szigeti Lászlóné
Óvodavezető

