Szülői tájékoztató a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az emberi erőforrások minisztere a veszélyhelyzetre
tekintettel határozatban szabályozta a 2020/21. nevelési évre szóló óvodai beiratkozási rendet.
A Kistarcsán épülő Szent Anna Katolikus Óvoda egyházi intézményként nem fog rendelkezni
körzethatárral, ezért intézményünkre a „körzettel nem rendelkező óvoda” előírásai
vonatkoznak.
Lényeges információk:
1. Óvodaköteles az a gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.
Férőhely esetén felvételt nyerhet az a gyermek is, aki legkésőbb 2021. február 28-ig
tölti be a harmadik életévét.
2. A beiratkozás 2020. április 2 – április 20. között zajlik.
3. A szülők 2020. április 17-ig szándéknyilatkozattal jelenthetik be elektronikusan,
telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen, ha gyermeküket óvodánkba
kívánják beíratni. Elektronikusan továbbítható a szándéknyilatkozat az
ovodavezeto.kistarcsa@ekif-vac.hu email címre. Mivel az intézmény még nem
rendelkezik telefonvonallal, ezért kérjük a szülőket, részesítsék előnyben az
elektronikus beiratkozási lehetőséget.
4. Amennyiben a szülő a szándéknyilatkozat személyes átadásának kérésével kíván élni,
és ezirányú kérelmét indokolja is, abban az esetben a beiratkozás időpontjára
vonatkozó beosztást készítünk. A dokumentumot a Kistarcsai Plébánián adhatja át a
szülő a beosztás szerint megjelölt időpontban.
5. 2020. április 20-ig írásban (emailen) értesítjük a szülőket és a kötelező felvételt biztosító
óvodát a beiratkozással kapcsolatos döntésről.
A beiratkozáshoz szükséges szándéknyilatkozatot kérjük pontosan, az okmányokban szereplő
adatok feltüntetésével és olvasható módon kitölteni. A szülőknek fel kell tüntetniük a kötelező
felvételt biztosító óvoda (körzetes óvoda) nevét és címét. Ezeket az adatokat a
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso weblapon vagy az adott
intézmény honlapján találják meg.
A szándéknyilatkozat mellett kérjük a szülőket, hogy a beiratkozási adatlapot is töltsék ki annak
érdekében, hogy minél több információnk legyen gyermekükről és a beiratkozással kapcsolatos
kéréseikről, kérdéseikről.
Amennyiben segítséget kérnek tőlünk, a Szent Anna Katolikus Óvoda facebook csoportban,
valamint az ovodavezeto.kistarcsa@ekif-vac.hu email címen szívesen állunk rendelkezésükre!
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