TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
Tisztelt Szülők!
Értesítem a szülőket, hogy: Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, ill.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. Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek
megfelelően járjanak el.
A beiratkozás elektronikusan történik a járványügyi helyzetre való tekintettel!
1. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:
Ezesetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján
kerül sor. 2020. április 30.-ig az óvodavezető döntést hoz a felvételről a gyermek felvételét követően a
felvételről pedig írásban értesíti az érintett szülőt.
Az első óvodai nevelés alkalmával hozza a következő iratokat:







A gyermek orvosi igazolása, hogy egészséges.
A gyermek TAJ kártyája
A gyermek anyakönyvi kivonata
Egészségügyi kiskönyv
A gyermek és a szülő SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ-ját
A gyermek és a szülő lakóhelyét,- ill.tartózkodási helyét tartalmazó igazolványát.

2. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása:
A szülőknek szándéknyilatkozatot kell tennie és meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt
biztosító óvodájának adatait is a kiválasztott óvoda felé. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton,
telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg. 2020. április 17-ig.
2020. április 20-ig az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint
az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.
3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda
Az óvoda telefonszáma: 06 37 377-323
e-mail: nagykokenyesovi@gmail.com

Kulcsár Mihály Antalné
Óvodavezető

Óvodai szándéknyilatkozat
(Nyomtatott betűvel vagy gépírással kérjük kitölteni!)
2020/2021. nevelési év
Felvétel kért időpontja/Választott intézmény: Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük!
1. Gyermek adatai: (a hivatalos okiratok alapján)
Név:…………………………………………………………………………………….
Fiú

Lány

(kérjük húzza alá a megfelelőt)

Születési hely:……………………………..idő:………………………………………
Állampolgársága:……………………………………..
Tartózkodási engedély száma (nem magyar állampolgár esetében)
……………………………………….………………………………….…………………….
Tartózkodási engedély érvényessége:…………………………………………………….
Jogcíme:……………………………………………………………………………………….
Gyermek TAJ száma:…………………………
Gyermek Szig. szám:………………………..
Gyermek Állandó lakcíme…………………………………………………………………..
bejelentés dátuma:………………………………….
Gyermek Tartózkodási helye:………………………………………………………………..
bejelentés dátuma:………………………………….
Életvitel szerinti tartózkodási hely:…………………………………………………………..
2. Anya adatai: (a hivatalos okiratok alapján)
Név:…………………………………………………………………………………….
Leánykori neve:……………………………………………………………………….
Állandó lakcím:………………………………………………………………………………..
bejelentés dátuma:………………………………….
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………..
bejelentés dátuma:………………………………….
Életvitel szerinti tartózkodási hely:…………………………………………………………..
Telefonszám: otthoni/mobil…………………………………………………………………..
E-mail cím:.....................................................................................................................
Munkahelye neve, címe:(amennyiben a munkahely címe alapján kéri gyermeke elhelyezését)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Apa adatai: (a hivatalos okiratok alapján)
Név:……………………………………………………………………………………………
Állandó lakcím:………………………………………………………………………………..
bejelentés dátuma:………………………………….
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………..
bejelentés dátuma:………………………………….
Életvitel szerinti tartózkodási hely:…………………………………………………………..
Telefonszám: otthoni/mobil…………………………………………………………………..
E-mail cím:.....................................................................................................................
Munkahelye neve, címe:(amennyiben a munkahely címe alapján kéri gyermeke elhelyezését)
……………………………………………………………………………………………………
………………….

4. A gyermek jelenleg hova jár?
Óvoda:………………………………………………………………………………………….
Bölcsőde:……………………………………………………………………………………….
Egyéb:…………………………………………………………………………………………..
Amennyiben gyermeke nem nyerne felvételt abba az óvodába, ahová a szándéknyilatkozatát
beadta, kérjük, jelölje, hogy még melyik óvodát fogadná el?
1……………………………………………………
2……………………………………………………
3……………………………………………………
5. Szülőnek a felvétellel kapcsolatos megjegyzése:(speciális étrend, betegség,
gyógytestnevelés, egyéb)…………………………………………………………..
6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e?
igen nem
7. Részesült-e korai fejlesztésben?
igen nem
Milyen fejlesztésben? (ha igen)
…………………………………………………………………………………………
8. Rendelkezik-e SNI státusszal?

igen

nem

igen

nem

BNO kód (ha igen) ……………………….
9. Vizsgálat alatt áll?
Milyen vizsgálat?(ha igen)
…………………………………………………………………………………………

10. Gyermek védőnője (neve, telefonszáma)
…………………………………………………………………………………………………..
A következő rész kitöltése kötelező!
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom
Gyermekemet egyedülállóként nevelem:

igen

nem

Szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolják a szülők:

igen

nem

Bírósági végzés alapján kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezem:
anya*

apa*

(*kérjük húzza alá a megfelelőt)

A felvételhez szükséges igazolásokat, bírósági döntéseket, kapcsolódó dokumentumokat 2020.
szeptember 1-ig kell a felvételt nyert intézménybe eljuttatni.

Egyéb megjegyzés:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Nagykökényes, 2020. április……

…. …………………………………..
Szülő/szülők aláírása

………………………………………..
Szülő/szülők aláírása

