Sárbogárdi Zengő Óvoda
7000 Sárbogárd Mikes köz 3.
Tel. 0625460148 e-mail: zengo.ovoda@tolna.net
Tájékoztató a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról
Tisztelt Szülők!
Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Kormányrendeletre, Prof.
Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere 19./2021 (III.10) határozata alapján a
következő tájékoztatást adom:
-

A beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg azonban a
szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az
intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a beiratkozáshoz
szükséges dokumentumokat elegendő a gyermeke első óvodai napján benyújtani.
(gyermek TAJ kártyája, személyazonosságot igazoló okirat, azaz születési anyakönyv,
vagy személyigazolvány, lakcím kártya, a szülő, törvényes képviselő
személyigazolványa és lakcím kártya, orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe
jöhet, továbbá egy okirat pl. szakértői vélemény, felügyeleti jog gyakorlását igazoló
végzés, nyilatkozat a hátrányos helyzetről, gyermekre vonatkozó szakorvosi igazolások,
hozzájárulási nyilatkozatok,)

-

az a sajátos nevelési igényű gyermek, akinek a szakértői véleményében kijelölt
intézményként szerepel a Sárbogárdi Zengő Óvoda, illetve megjelölt valamelyik
feladat-ellátási helye. (tagóvoda, telephelyek) Az előzőekben felsorolt iratok
bemutatása szintén kötelező lesz, az első óvodai napon)
A beiratkozás ideje: 2021. május 3-4-5, mindennap 8:30-15:30-ig

Az óvodai beiratkozás elektronikus úton, vagy indokolt esetben személyesen lehetséges
az alábbiak szerint:
I.

Elektronikus úton történő beiratkozás esetén a beiratkozashoz a
beiratkozas.zengo@gmail.com e-mail címre szükséges a szülőnek valamilyen
formátumban (scannelve PDF-ként, fotózva vagy Word formátumban) elküldenie a
honlapunkról letöltött és kitöltött jelentkezési lapot. Kérjük a szülőket, hogy az
elektronikus beiratkozásnál is legyenek szívesek figyelembe venni a fenti dátumot és
időtartamot. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása
az első óvodai nevelési napon történik.

II. Személyesen történő beiratkozásra kizárólag az óvodával történt telefonos
egyeztetést követően, az egyeztetett időpontban kerülhet sor. Az óvoda beosztást készít
a beiratkozások időpontjára a járványügyi szabályok figyelembevételével. A
járványügyi helyzetre tekintettel kérjük a szülőket, hogy személyes beiratkozásra csak
különlegesen indokolt esetben kerüljön sor, illetve mindenki pontosan tartsa be az
időpontot és a járványügyi előírásokat.
A személyesen történő beiratkozás esetén be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, és TAJ kártyát
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-

a szülő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A gyermek felvételét követően a felvételről írásban vagy e-mailben értesíteni fogjuk az érintett
szülőket, attól függően, hogy melyik lehetőséget jelölte meg a gyermek jelentkezési lapján.
Szeretném tájékoztatni továbbá önöket arról is, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetben is
élhet a szülő a szabad intézményválasztás jogával. Ez azt jelenti, hogy beírathatja gyermekét
más településen lévő önkormányzati vagy más fenntartási óvodába is (pl. magán, alapítványi,
egyházi), vagy hozzánk is írathatja gyermekét más településről, azaz nem a lakóhelye szerinti
körzetes óvodába. Ebben az esetben a szülő az általa választott óvoda felé az óvodai beíratkozás
kijelölt napjain szándéknyilatkozatot kell, hogy tegyen, melyben meg kell jelölniük a kötelező
felvételt biztosító óvodájának az adatait is. (elektronikus úton, vagy telefonon, vagy különösen
indokolt esetben személyesen)
Életszerű példa erre az esetre: sárbogárdi óvoda körzetébe lakó szülő a gyermekét egy
székesfehérvári magán óvodába, vagy máshova, más fenntartású óvodába szeretné íratni. Ebben
az esetben nem minket a körzetes óvodát értesít szándékáról, hanem az általa választott óvodát,
de beleírja a nyilatkozatba a mi óvodánk adatait, hogy a másik óvoda, aki felveszi a gyermekét,
értesíteni tudjon bennünket, arról, hogy mi ne várjuk a gyermeket, mert ő már felvette.
Fordított helyzet: ha a mi óvodánkat választja valaki más településről, akkor felénk kell, hogy
benyújtsa szándéknyilatkozatát és meg kell adnia a körzetes (lakóhelye szerinti) óvodájának
adatait, hogy mi értesíteni tudjuk őket, hogy felvettük gyermekét. Itt szeretném felhívni a
figyelmet arra, hogy ebben az évben ismerve a körzetünkben élő érintett korosztály adatait, és
a férőhely számot, kevés lehetőségünk van, illetve csak nagyon indokolt esetben tudunk
férőhelyet biztosítani körzeten kívüli gyermek részére.
Az óvodaköteles gyermekek felvétele után tudunk a férőhelyek függvényében további felvételt
biztosítani azon gyermekek részére, akik a 3. életévüket 2021.08.31. után töltik be, azaz olyan
gyermekek, akiknek az óvodába járás még nem kötelező. Kérem, hogy az érintett szülők
ebben az esetben is tegyék meg szándéknyilatkozatukat felénk a beiratkozásra kijelölt
napok valamelyikén – lehetőleg elektronikus úton -, hogy számba tudjuk venni az igényeket,
és megoldást találjunk arra, hogy férőhelyet tudjunk biztosítani valamelyik feladatellátási
helyünkön azon szülők gyermekei részére, akik valamilyen oknál fogva nem tudják megoldani
gyermekük elhelyezését óvodán kívül, vagy egyéb más miatt szeretnék gyermeküket óvodába
íratni a 2021/22-es nevelési évre. (bár az ő esetükben az óvodai ellátás csak egy év múlva lesz
kötelező.) Amennyiben az elküldött szándéknyilatkozatok száma meghaladja a szabad
férőhelyek számát, óvodánk- a veszélyhelyzet egészségügyi szempontjainak
figyelembevételével- beiratkozási beosztást készít, melyről haladéktalanul értesíteni fogja az
érintett szülőket.
Minden kedves szülő részéről nagy segítség lenne számunkra, ha a honlapunkon lévő
jelentkezési lapot kitöltve elküldené a beiratkozas.zengo@gmail.com címre legkésőbb május
5-ig! (lehet csak word-ben kitöltve, vagy lefényképezve, a legjobb esetben aláírtan szkennelve
PDF formátumban, vagy fontos információkat levélben megosztva velünk egyéb más formában
közölve beazonosítható módon- gyermek neve mindig szerepeljen a dokumentumon) A
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jelentkezési lap elküldésével olyan információkhoz tudnánk jutni, mely megkönnyítené a nem
óvodakötelezett gyermekek esetében a felvételi döntést személyes kontaktus nélkül. Az
óvodakötelezett gyermekek esetében is ez alapján biztosítani tudnánk a szülők azon
véleményezési jogát, hogy milyen csoportba szeretné kérni gyermekét. (vegyes életkorú, vagy
azonos életkorú csoport, a székhelyen, és tagóvodában csoport megnevezésével) Ha tudom a
kérést figyelembe veszem, de természetesen elsősorban a gyermekek csoport beosztásánál a
törvényi előírások köteleznek, és az óvodapedagógusok véleményezési jogát is biztosítanom
kell, mielőtt döntök a gyermek csoport beosztásáról.
Fontos hangsúlyoznom, hogy a jelentkezési lap elküldésével, ismertté válna számunkra a
szülő e-mail címe. Ez lehetővé tenné a járványügyi intézkedések betartását is, és gyorsabban
tudnánk értesíteni a felvételi döntésről a kedves szülőket, a postai út helyett. A koronavírus
átadásának lehetőségét ilyen módon csökkentenénk! Természetesen a telefonos elérhetőséget
is biztosítjuk az ügyviteli időben naponta 8.00-14.00 között, (Tel:06 25 460 148) de elsősorban
az elektronikus levelezést javasoljuk, ha bármilyen kérdésük vagy észrevételük van a
felvételi eljárással kapcsolatban, mert jobban nyomon követhető, és beazonosítható.
Ezúton szeretném felhívni azon szülők figyelmét, akiknek óvodakötelezett gyermekük van, és
külföldön tartózkodnak, hogy ha, még nem jelentették be az Oktatási Hivatalnál a külföldön
tartózkodásukat, legyenek szívesek mielőbb megtenni! (ennek módjáról részletes tájékoztatás
található szintén a honlapunkon, és az Oktatási Hivatal honlapján is)
Azon szülők, akik még csak tervezik a külföldre való utazást, és ott tartózkodást az
intézményünk címére kell, hogy megküldjék bejelentésüket a részemre. (Részletes tájékoztató,
és bejelentő minta szintén a honlapunkon található. Jelen rendkívüli helyzetben azonban a
postai út helyett javaslom a szkennelt nyilatkozat elküldését az erre a célra létrehozott e-mail
címünkre.)
Tájékoztatom, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az
óvodakötelezettség okán érintett gyermekek lakcímére is postai úton.
Tájékoztatom továbbá az óvodai nevelés alóli felmentés új szabályairól 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 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 negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést
engedélyező szerv) 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, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a
kérelmezett jog gyakorlásáról.” Felmentést engedélyező szerv a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B §-a alapján a fővárosi és megyei
kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.
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Forduljanak hozzánk a megadott elérhetőségen bizalommal, ha kérdésük lenne gyermekük
felvételi eljárásával kapcsolatban!
Vigyázzanak egymásra, tartsák be az óvó intézkedéseket!
Előre is köszönöm szíves együttműködésüket, és megértésüket!
Sárbogárd, 2021.03.29.
Tisztelettel:

Huszárné Kovács Márta
intézményvezető
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