Ügyiratszám: A/2003/1/2021.

KÖZLEMÉNY
ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE
Értesítem a város lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1.) napi négy órában köteles óvodai foglalkozáson
részt venni.
Az óvodai beiratkozás a város valamennyi önkormányzati fenntartású nevelési intézményében
2021. április 26-tól 2021. április 30-ig
(hétfőtől-péntekig)
8 és 16 óra között tart.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése alapján az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket,
aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
A Nkt. 49.§ (3) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
rendelet) 20. § (9) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező
felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy
tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta
szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni,
hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyen nem életvitelszerűen
lakik, úgy az óvodavezető, vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába
jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a
felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
A rendelet 20. § (10) bekezdése alapján az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által
szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az
óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen
körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az
általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a
gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy
vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda
körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.
Tiszaföldvár Város Önkormányzat fenntartásában működő Belterületi Óvoda (5430 Tiszaföldvár,
Szondy V. út 6/A), Vadárvácska Óvoda (5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 124.) és Homoki
Óvoda (5461 Tiszaföldvár, Döbrei J. út 129.) felvételi körzetei az alábbiak:

Belterületi Óvoda:
A Zöldfa úttól keletre és a Virág úttól északra eső városrész. A Zöldfa út mindkét oldala. A Bajcsy-Zs.
út mindkét oldala a Virág út kereszteződéséig (Bajcsy-Zs. út 1-től 99-ig, illetve Bajcsy-Zs. út 2-től 98ig), a Kossuth út mindkét oldala (1-től 157-ig, illetve 2-től 92-ig) a Strand út kereszteződéséig.
A Zöldfa úttól nyugatra eső városrész. A Gyep út (17-től 59-ig, illetve 18-tól 66-ig) Zöldfa úttól
nyugatra eső része. A Virág út mindkét oldala (46-tól 90-ig, illetve 51-től 89-ig) a Zöldfa úttól
nyugatra.
Vadárvácska Óvoda:
A Zöldfa út vonalától keletre és a Virág úttól délre eső városrész. A Virág út Zöldfa úttól keletre (1-től
49-ig, illetve 2-44-ig) eső szakasza mindkét oldalon, a Remény út, a Hunyadi János út, a Mártírok út, a
József Attila út mindkét oldalon és az általuk határolt településrész. A Gyep út (1-től 15-ig, illetve 2től 16-ig) Zöldfa úttól keletre eső része. A Kossuth út (159-től 259-ig, illetve 94-től 204-ig) a Strand
úttól délre.
Homoki Óvoda: a Remény út és a Hunyadi János út vonalától délre eső városrész.
Beiratkozáskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:
-

-

a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a
szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági
igazolványokat,
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
a gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét tartalmazó kártyáját,

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.)
Kormányrendelet 13. § (6) bekezdés a) pontja alapján az intézmény vezetője beiratkozáskor az
ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételiről, a szünidei gyermekétkeztetésről
és az igénybevétel módjáról tájékoztatja a kötelezettet.
Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni a Nkt. 49.§-a értemében.
Az Nkt. 8.§ (1) bekezdés alapján felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (Oktatási Hivatal, Köznevelési
Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf: 19.).
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 rendeltében kijelölt szerv (Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni
Járási Hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A Nkt. 49. § (2) bekezdése alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.
A gyermek felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt!

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az
óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz
a felvételre.
A rendelet 20. § (1d) bekezdése alapján ha a szülő az óvodai beiratkozás napján – elektronikus
elérhetőség megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai
felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.
A rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt
adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a
döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott óvodavezetői döntés közlésének határnapja 2021. május 28.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a
szülők Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának)
átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be. Az Nkt. 37. § (3) bekezdés alapján a
fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben - az óvodába nem íratja be, valamint aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan
fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a-b) pontjai értelmében.
Alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést a Belterületi Óvoda folytat.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi óvoda alapító okirata szerint
jogosult az ép értelmű integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére,
ellátására az alábbi típusokban: beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral) küzd.

Tiszaföldvár, 2021. március 03.

Hegedűs István
polgármester

