HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. (Nkt.) törvény 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartótól kapott lista alapján 2022. április 30-ig felveszi a
felvételi körzetébe tartozó összes gyermeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
Az Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik
életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát
óvodai nevelésben köteles részt venni.
A törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermekek óvodai felvételére is, amennyiben minden
településen lakóhellyel, vagy tartózkodási címmel rendelkező három éves gyermek felvételre került. Ezt
az igényt a szülő köteles egyeztetni az intézményvezetővel.
A gyermekek felvétele a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik. A
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde felvételi körzete Bőny közigazgatási területe.
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a 2022/2023.
nevelési évre a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

BEIRATKOZÁS
 Jelentkezési lap benyújtása 2022. április 30-ig (az intézmény honlapjáról
letölthető) e mailen, vagy
 Személyesen 2022. április 26-án és 27-én 8:00-15:00 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:







a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi
igazolvány vagy útlevél)
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
a gyermek TAJ kártyája
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy
vezetői engedély)
nem magyar állampolgár esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos
helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi
kedvezményről szóló határozat… stb.)

A gyermekek felvételéről az intézmény vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt 2022. május 31.
napjáig.
Amennyiben a szülő a gyermekét nem a körzetileg illetékes óvodába szeretné beíratni, köteles egy
szándéknyilatkozatot (honlapról letölthető) kitölteni, melyet eljuttat az intézménynek.
Óvodába járás alóli mentességről az Oktatási Hivatal dönt, a szülő írásban benyújtott kérelme alapján.
A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele, átvétele folyamatos.
Ebben az időszakban (2022. április 26. napjától 2022. április 30. napjáig) van lehetőség a Mini
Bölcsődébe történő jelentkezési igényeket is benyújtani a bölcsőde szakmai vezetőjénél. Felvételhez a
szülő munkáltatói igazolása, vagy munkába állási szándéknyilatkozat szükséges. A gyermekek
felvételéről az intézményvezető dönt.

Elérhetőségek:
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Honlap címe: www.szivarvanybony.hu
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96/ 351 – 170
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06/ 30 8671291 Termeczkyné Bánházi Hajnalka (Mini Bölcsőde vezetője)

