HIRDETMÉNY
az óvodai felvételről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: törvény) szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik.
A törvény szerint az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben –
amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
köteles óvodai foglalkozáson részt venni. 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 kormányhivatal felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke
óvodai nevelésben való részvételét. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Mit kell tudni az óvodai felvételről?
Az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról
évre történő óvodai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatában a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai
beiratkozások vonatkozásában az elektronikus úton történő beiratkozásról rendelkezett.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá nem önkormányzati
óvodában lehet. (A kötelező felvételt biztosító önkormányzati óvodák körzetlistája a www.kobanya.hu weboldalon megtalálható.)
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják a jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők
megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e
tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A beíratás időpontja: 2021. április 26. és 27.
A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a
védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba
a beiratkozás az e célra kialakított jelentkezési lap kitöltésével és annak a körzetes óvodába e-mailen történő megküldésével vagy
a körzetes óvoda postaládájába történő elhelyezésével lehetséges.
Kőbányai Aprók Háza Óvoda

aprokovi01@gmail.com

Kőbányai Bóbita Óvoda

bobitaovoda10@gmail.com

Kőbányai Csodafa Óvoda

csodafaovoda.kobanya@gmail.com

Kőbányai Csodapók Óvoda

csodapok.ovoda@gmail.com

Kőbányai Gesztenye Óvoda

gesztenyeovi8@gmail.com

Kőbányai Gépmadár Óvoda

gepmadarovoda10@gmail.com

Kőbányai Gézengúz Óvoda

gezenguzkobanya@gmail.com

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda

kada.ovoda@gmail.com

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

gyongyikeovoda47@gmail.com

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

harsleveluovi@gmail.com

Kőbányai Kékvirág Óvoda

kekviragovoda@gmail.com

Kőbányai Kiskakas Óvoda

kiskakasovoda@gmail.com

Kőbányai Mászóka Óvoda

aszokovi@gmail.com

Kőbányai Mocorgó Óvoda

hellomocorgoovoda@gmail.com

Kőbányai Rece-fice Óvoda

receficeovi@gmail.com

Kőbányai Zsivaj Óvoda

zsivajovoda@gmail.com

Az óvodai beiratkozás jelentkezési lapjához csatolni kell a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának a lakcímet
igazoló oldala másolatát vagy fényképét, a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen
jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. A beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására a gyermek első
óvodai nevelésének napján kerül sor.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai
csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.
A szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavar) vagy autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda a felvételi
körzete szerint ellátja.
A szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető:
a) enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket a
Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.),
b) a Down szindrómás gyermekeket a
Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b),
Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi utca 13/a) és
Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.),
c) a beszédfogyatékos gyermekeket a
Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) és
Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.),
d) a mozgásszervi fogyatékossággal küzdő gyermekeket a
Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) és
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.),
e) az enyhe fokban látáscsökkent gyermekeket a
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.),
f) az enyhe fokban halláscsökkent, hallássérült gyermekeket a
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) és
Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) fogadja.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről
az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az
óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító
óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az
ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai
beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy bármely körülmény alapján
arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az
óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét arra, hogy az életvitelszerű
körzetben lakás tényét igazolja. A felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell bemutatni a területileg illetékes védőnőtől származó,
a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot
nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerű körzetben lakást
családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által
javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy
vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel
megtagadható.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással írásban – 2021. május 27-éig hoz döntést, és értesíti a szülőket. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában
a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető a kérelmet az ügy összes iratával
nyolc napon belül – elbírálás céljából –a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

A 2021/2022. nevelési év első napja
2021. szeptember 1. (szerda).
Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik. Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett,
óvodába felvett gyermek is.
Budapest, 2021. március 26.
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