
HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRÓL

Pitvaros Térségi Óvodai, Bölcsődei Nevelési Intézményi Társulás Társulási Tanácsa értesíti a
kedves szülőket, hogy az általa fenntartott  intézményben a  2021/2022-es nevelési évre,  az
óvodai  beíratás  –  összhangban a 19/2021.  (III.  10.)  EMMI határozat  2.  pontjában  foglalt
miniszteri rendelkezéssel – elektronikus úton is történhet. 

A veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések  hatálybalépéséről  szóló
27/2021.  (I.29.)  Korm. rendeletben foglaltak  alapján,  és a beiratkozás  időszakában a még
fokozott  járványügyi  védekezést  igénylő  szempontokra  figyelemmel,  kérjük,  hogy  a
személyes  megjelenés  helyett  elsősorban  az  elektronikusan  történő  beiratkozás
lehetőségével éljenek.

Elektronikus beíratás esetén kérem, hogy a csaokszi@gmail.com e-mail címen április 21-ig
jelezzék, ha felvételt igényelnek gyermekük számára. Ezzel együtt,  kérem, adják meg a
következő adatokat e-mailben: 

- gyermek neve, 
- születési helye, ideje, 
- lakcíme, 
- tartózkodási helye,(amennyiben van), 
- anyja neve, 
- apja neve, gyermek 
- TAJ száma, 
- egy elérhető telefonszám. 

A  beiratkozáshoz  szükséges  eredeti  dokumentumok  bemutatására  és  a  felvételi  kérelem
aláírására ez esetben az első nevelési napon kerül sor.

Az óvoda felvételi körzete:

Pitvaros, Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér községek közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
 a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája
 a szülő (gondviselő) személyi igazolványa és lakcímkártyája
 elvált,  ill.  élettársi  viszonyban  élő  szülők  esetén  a  szülői  felügyelet  jogát  igazoló

hivatalos dokumentum
 a sajátos nevelési igényű gyermek esetében: a szakértői vélemény
 amennyiben van, a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről,  valamint  hátrányos

vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról készült határozat 

mailto:nagyerovi@gmail.com


Kötelező az óvodai beíratás annak a gyermeknek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a
harmadik életévét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2001. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján „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 4. életévét betölti, a megyei
kormányhivatal  általános  illetékességgel  eljáró  járási  hivatala  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.”

Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben, szabad férőhely esetén,
akik  2021.  augusztus  31.  után  töltik  be  a  3.  életévüket (a  jogviszony  megkezdésétől
számítva hat hónapon belül).

Amennyiben gyermek az  óvodakötelezettségét  külföldön teljesíti,  a szülő köteles arról a
beiratkozás  idejének  utolsó  határnapját  követő  tizenöt  napon  belül,  (2021.  május  07-ig)
írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2021. szeptember 01.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melynek eredményéről 2021. május 22-ig
írásban értesíti a szülőt, illetve a törvényes képviselőt.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételétől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé. 

A  szülő  kötelessége,  hogy  biztosítsa  gyermeke  óvodai  nevelésben  való  részvételét.  Az
óvodáztatási  kötelezettség  nem  teljesítése  szabálysértési  eljárást  von  maga  után. Az
óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes járási hivatalt, mely bejelentésre
vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha
a szülő nem tesz eleget kötelességének.

Integráltan  nevelhető sajátos  nevelési  igényű  gyermekeket fogad  az  óvoda az  Alapító
Okiratnak megfelelően, amennyiben a Szakértői Bizottság szakértői véleményében a feladat
ellátására az intézmény óvodáját jelöli ki.

Az  óvoda  Alapító  Okirata,  Pedagógiai  Programja,  Házirendje,  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata  nyilvános,  megtekinthető  a  https://www.oktatas.hu/hivatali
_ugyek/kir_intezmenykereso/Intezmeny 202371/ linken, valamint az intézményekben.

Csanádalberti, 2021. március 19.

                                                                                                 Dr. Sarkadi Péter s.k.
                                                                                                                       Jegyző
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