ÓVODAI BEIRATKOZÁS VÁLTOZÁSA
7/2020. (III.25.) EMMI határozat értelmében a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbiak szerint
történik:
➢ a kötelező körzettel rendelkező óvoda (Diósdi Dió Óvoda - Diósd felvételi körzethatárral) 2020. április 21-ig
hivatalból felveszi azt a gyermeket, aki:
- óvodaköteles (2017. 09.01. előtt született)
- aki diósdi lakcímmel rendelkezik
- aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette.
Kérésünk: a beiratkozásról a kérését erősítse meg a honlapon található Adatlap email-ben történő elküldéssel, az
utolsó oldal alján az esetleges személyes kérés megjelölésével!
Az email tárgy mezőjébe jelölve legyen: Beiratkozás, gyerek neve.
➢ akinek óvodaköteles gyermeke van, diósdi lakcímmel rendelkezik, de nem a mi óvodánkba szeretné járatni gyermekét,
az iratkozzon be 2020.04.02-2020.04.17 között abba az óvodába, ahová szeretné vinni. Az ottani óvodavezető
2020.április 20-ig dönt, felveszi-e a gyermeket. A döntéséről a kötelező körzetes óvodának tájékoztatást küld.
➢ aki nem diósdi, de hozzánk szeretné beíratni gyermekét, az a honlapon található Szándéknyilatkozat és Adatlap
kitöltésével megteheti azt. Emailen elküldve, tárgy mezőben jelölve: Beiratkozás, gyerek neve. A körzetükbe nem
tartozó gyermekek felvételéről április 30-ig dönt az óvoda vezetője.
➢ aki nem szeretné, hogy óvodaköteles gyermeke óvodai nevelésben vegyen részt, az az NKt. 8.§ (2) alapján „ … 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.”
Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség
alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.)
Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki. 38/B. § „ Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést
engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.”
➢ akinek gyermeke még nem óvodaköteles, de szeretné, ha felvételt nyerne óvodánkba (diósdi lakcímmel rendelkezik
és 2017.09.01-2018.08.31 között született), az a honlapon található Szándéknyilatkozatot és Adatlapot kitöltve
emailben juttassa el hozzánk kérését. Email tárgy mezőjében jelölve: Beiratkozás, gyerek neve.
Mivel az óvodanyitogató programunk elmaradt, szeretnénk kicsit kárpótolni Önöket! Az óvoda honlapján
bemutatkozásunkban bővebb tájékoztatást kapnak, illetve az épületekre, csoportokra rákattintva betekintést nyernek
csoportjainkról, közösségi tereinkről.
Óvodánk email címe: dioovoda@gmail.com
Jelentkezés erősítése csak emailben lehetséges. Határideje: 2020.04.21.
Felvételről 2020.05.20-ig írásban értesítjük Önöket! Az email címüket a gyermekük leendő óvodapedagógusai részére
továbbítom, hogy fel tudja Önökkel venni a kapcsolatot. Aki ezt nem szeretné, az az emailben jelezze kérését!
Óvodánk honlapja: http://dioovoda.hu/
Amennyiben további kérdése van, óvodánk hívható a 06-30/640-7450-es telefonszámon 8-16 óra között!

