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KÖZLEMÉNY
ÓVODAI BEIRETKOZÁSRÓL, ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL

Az Apró Talpak Nonprofit Kft (1048 Budapest, Megyeri út 205/A) - a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése alapján- a fenntartásában működő Apró Talpak Óvoda (1048
Budapest, Megyeri út 205/A) óvodai beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

Az Apró Talpak Óvoda az óvodai beiratkozásokat a 2021/2022. nevelési évre 2021. április 26. és
május 14. napja között tartja meg.

A beiratkozás megtörténhet személyes megjelenéssel és online is.
A veszélyhelyzeti intézkedések miatt kérjük Önöket, elsősorban online tegyék meg jelentkezésüket
a https://aprotalpak.net web oldalon keresztül.
Személyes beiratkozásra kizárólag telefonon, előre egyeztetett időpontban van lehetőség a
járványügyi szempontok figyelembevételével és az előírások szigorú betartása mellett.
Időpont egyeztetésre az óvodában van lehetőség az alábbi telefonszámon: 30/385 0506
A gyermek óvodába történő felvételéről 2021. május 30-ig dönt az óvoda vezetője, és erről írásban
értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda
vezetőjét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2)
„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 jegyző - az egyházi és
magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
Beíratandó minden kisgyerek, aki a 3. életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
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Az óvodai beiratkozáskor bemutatandó dokumentumok:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek TAJ kártyája,
a gyermek oltási kiskönyve,

✓ szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény
másolata,
✓ nem magyar állampolgár esetén: a szülő tartózkodási jogcímét igazoló okmányok, a szülő
lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonat, tartózkodási engedély, v.
tartózkodási kártya, lakcímkártya, TAJ kártya.
Az üres férőhelyek függvényében a beiratkozás folyamatos a nevelési év folyamán.
A gyermekek felvétele nem minden esetben a jelentkezés sorrendjében történik!
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó
indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
Intézményünk a beiratkozásról saját honlapján, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesz
közzé.
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SZÜLŐI SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges adatok:

A FELVÉTELRE JELENTKEZŐ
Gyermek neve:
Születési helye(Budapestieknél kerület is kell), ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Tartózkodási cím:
TAJ szám:
Kötelező felvételt biztosító óvoda neve, címe:
Szülő lakcíme:
Szülő elérhetősége:
Nem magyar állampolgár esetén
a szülő tartózkodási jogcíme:
Tartózkodást igazoló okmány típusa, száma:
Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy az Apró Talpak Óvodához (1048 Budapest, Megyeri út 205/a)
benyújtott Szándéknyilatkozatommal 2021.09.01. napjától óvodai jogviszony keletkezik
gyermekem számára. Az online történő beiratkozást követően az első óvodai napon (2021.09.01.)
személyesen mutatom be a Közleményben felsorolt dokumentumokat.

Budapest, 2021.

……………………………………………………………
szülő aláírása

