ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNYE
2021/2022 NEVELÉSI ÉVRE
A TOLMÁCSI KISBAGOLY ÓVODÁBA

Értesítem a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a 2021/2022 nevelési évre a Tolmácsi
Kisbagoly Óvodába a beiratkozás időpontja:
2021. április 20-21-22.
A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2021.
(III.10.) EMMI határozat alapján a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben
történhet, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az
intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat, ebben az esetben a beiratkozáshoz
szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai napján kerül majd sor.
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét
beíratni, akkor ezt a szándékát kérjük, hogy a következő lehetőségek valamelyikén 2021.
április 20-ig jelezze:
A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda telefonos elérhetősége: 06-30-426-46-63
A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda e-mail címe: ovoda@tolmacs.hu
Személyes ügyintézésre a járványügyi szabályok betartása mellett, előre egyeztetett
időpontban lesz lehetőség.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezése
szerint, a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától óvodai foglakozáson kell részt venni.
A 2021/2022. nevelési évre 2021. szeptember elsejétől azt a gyermeket lehet az intézménybe
felvenni, aki:
a 3. életévét betöltötte
a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, és ha minden a településen
lakhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és ennél
idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeiket is jelezzék óvodánk
számára. Ez azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember elsejét követően töltik
be harmadik életévüket.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)
a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
a gyermek TAJ kártyája
nevelésbe vételi határozat
határozat hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja a legkésőbb beiratkozásra
kiírt utolsó határnapot követő 21. nap: 2021. május 21.

Szeretettel várjuk a Tolmácsi Kisbagoly Óvodába a gyermekeket!

A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda dolgozói nevében
Kiss Zsófia
óvodavezető
Tolmács, 2021. április 12.

