Kedves Szülők!
A Közös Fenntartású Ugodi Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője értesíti az Ugod,
Bakonykoppány, Bakonyszücs, Nagytevel községekben élő gyermekek Szüleit, hogy a
2021/22-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2021. április 26-án hétfőn és 27-én kedden lesz, valamennyi település vonatkozásában
délelőtt 8.00-tól, délután 15.00- óráig az Ugodi óvodában.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:







a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
(Anyakönyvi Kivonat vagy Személyi Igazolvány)
a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek nevére kiállított személyi társadalombiztosítási kártya
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői vélemény
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
A járványügyi helyzet miatt elektronikus úton is eljuttatható a szükséges dokumentáció az
óvoda email címére: ovoda1@invitel.hu
A törvény értelmében kötelező a 2021.augusztus 31- ig 3. életévüket betöltő
gyermekeknek az óvodába járás.
Az Nkt.8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeknek, abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4
órában kötelező óvodai foglalkozáson részt venni.
A szülő, - tárgy év 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 ( továbbiakban: a felmentést engedélyező szerv) felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető, vagy védőnő rendelhető
ki, és függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
A kijelölt szerv: A Járási Hivatal

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele megtörténik.
Akik nevelési év közben érik el a 3. életévüket, előjegyzésbe kerülnek. Amennyiben egy
gyermek külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, a szülő köteles írásban értesíteni az Oktatási
Hivatalt.

A mini bölcsődei beíratás
A beíratást az óvoda székhelyén az intézményvezető végzi.
Szabad férőhely esetén év közben is lehet felvenni gyermeket, az intézményvezető

határozata alapján.
A beíratáshoz be kell mutatni, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,Taj számot és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi igazolványát, Taj számát,
telefonszámát. A mini bölcsődei beiratkozás
esetén a szülőnek munkáltatói igazolást kell benyújtani
A bölcsődei elhelyezésnél előnyt jelent, hogy a gyermek szülei munkaviszonnyal
rendelkeznek, illetve a család szociális körülményei indokolják az intézményi ellátást.
20 hetes kortól 3 éves életkor betöltéséig vehető fel az a kisgyermek, akinek otthoni
ellátását, gondozását szülei nem tudják biztosítani, akinek egészséges fejlődése érdekében
(szociális vagy egyéb ok miatt) szükséges a bölcsődei szakszerű gondozás, nevelés.
Amennyiben még nem érett a gyermek az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltéséig
tovább gondozható a bölcsődében.
Az intézménybe a gyermek felvételét a bejelentett állandó lakhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő kérheti.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
- a körzeti védőnő - a gyermekorvos - a családgondozó – a gyermekjóléti szolgálat vagy a
gyámhatóság.
A mini bölcsődébe beíratást követően a gyermek felvételéről vagy elutasításáról az
intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket, 30 napon belül.
Ugod, 2021. 03.29.
Molnár Vincéné sk.
óvodavezető

