
KÖZLEMÉNY A 2019. ÉVI ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL 

A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás rendje Emőd Városában az alábbiak szerint történik: 

Beíratás ideje:  2019.  május 6-án, 7-én, 8-án (hétfő, kedd, szerda) 

800 - 1600 óráig 

Beíratás helye: Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde  

3432 Emőd, Geleji utca 21. 

Az Óvoda felvételi körzete:  Emőd Város Közigazgatási területe 

Beiratkozásra a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen. 

A beíratáshoz szükséges okmányok, dokumentumok: 

- óvodai jelentkezési lap 

- a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, lakcímkártya) 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)  

- a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és társadalombiztosítási igazolvány (TAJ kártya) 

Az óvoda integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítja. 

Az év közbeni felvételi igényeket a szülők (azokra a gyermekekre vonatkozóan, akik 2019. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket) a fent megjelölt időpontban 

jelezhetik. 

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2019. május 31. a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre kézbesíti az óvoda. (A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 49.§ (2) bekezdés, 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 20.§ (4) bekezdés). A határozat ellen irányuló felül bírálati kérelmet nyújthat 

be, a kézhezvételt követő 15 napon belül, Emőd Város Jegyzőjének címezve. (Emődi Polgármesteri Hivatala 3432 Emőd, Kossuth tér 1.) 

Hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdésére, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekek szüleje, amennyiben gyermeke az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének 

utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodás helye szerinti illetékes jegyzőt.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes 

képviselő, aki szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.  

intézményvezetés 


