ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében és a járványügyi intézkedések miatt a 2021/2022-es nevelési évre történő
óvodai beiratkozás az alábbiak szerint történik:
2021. 04. 20-22. között várjuk azon szülők e-mail-ben történő jelentkezését, akiknek gyermeke óvodaköteles
(2018. 09. 01. előtt született) és diósdi lakcímmel rendelkezik.
Kérjük, az e-mail tárgymezejébe a „Beiratkozás” mellé feltétlenül írják be gyermekük nevét is, a levélhez pedig
csatolják a honlapunkon található Adatlapot, Szülői felügyeleti jogról szóló dokumentumot, Tényleges lakhatásról
szóló nyilatkozatot! Kérjük, az Adatlapot mindkét szülő írja alá! Egyéb hivatalos dokumentum elküldése nem
szükséges.
Akiknek nem óvodaköteles korú a gyermeke, tehát 2018. 09. 01-jén vagy utána született, azok a szülők felvételi
szándékukat jelzik, ekkor az előbbi dokumentumok mellett a Szándéknyilatkozatot is kérjük elküldeni (az is
megtalálható a honlapon)!
⮚ Akinek óvodaköteles gyermeke van, diósdi lakcímmel rendelkezik, de nem a mi óvodánkba szeretné járatni
gyermekét, az iratkozzon be abba az óvodába, ahová szeretné vinni! Az ottani óvodavezető dönt, felveszi-e a
gyermeket, és a döntéséről a kötelező körzetes óvodának tájékoztatást küld. Felénk e-mail-ben jelezze, hogy másik
óvodába szeretné vinni, illetve a későbbi felvételi határozatot küldje el szintén elektronikus úton!
⮚ Aki nem szeretné, hogy diósdi lakcímmel rendelkező óvodaköteles gyermeke óvodai nevelésben vegyen részt, azt az
NKt. 8.§ (2) alapján „ … A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Érd Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”
⮚ Aki még nem rendelkezik diósdi lakcímmel, de folyamatban van, az is küldje el a fenti dokumentumokat és a
Szándéknyilatkozatot is. Őket így tudjuk már várni, de felvételről csak a lakcím megléte után döntünk. Ilyen esetben a
jelenlegi lakhely szerinti óvodába is be kell íratni a gyermeket.
Mivel az óvodanyitogató programunk idén is elmarad, szeretnénk egy kicsit kárpótolni Önöket! Az óvoda honlapján
bemutatkozásunkban bővebb tájékoztatást kapnak, illetve az épületekre, csoportok nevére kattintva betekintést
nyernek csoportjainkba, közösségi tereinkbe.
Óvodánk e-mail címe: dioovoda@gmail.com
Óvodánk honlapja: http://dioovoda.hu/ Amennyiben további kérdésük van, óvodánk hívható a 06-30/640-7450-es
telefonszámon 8-15 óra között!
A felvételről 2021. 05. 21-ig e-mail-ben (válaszlevélben) értesítjük a szülőket! Az e-mail címüket a gyermekük leendő
óvodapedagógusai részére továbbítjuk, hogy fel tudják Önökkel venni a kapcsolatot (szülői értekezlet összehívása miatt).
Aki ezt nem szeretné, az e-mail-ben jelezze a kérését!
Az első óvodai beszoktatási napon (szeptemberben) személyesen kérjük a Gárdonyi Géza utcai irodában bemutatni:
✔ a gyermek személyi azonosítására megfelelő okmányát /személyi igazolványát vagy anyakönyvi kivonatát/
✔ a gyermek lakcímkártyáját
✔ a gyermek TAJ kártyáját
✔ nem magyar állampolgár esetén az érvényes tartózkodási engedélyt és annak igazolását, milyen jogcímen tartózkodik a
gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§.)
✔ gyermekvédelmi határozatot, hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek esetén a határozatot – ha van
✔ különleges bánásmódot igénylő gyermek esetén a szakértői bizottság véleményét magába foglaló határozatot – ha van
✔ a gyermek eltérő fejlődéséből, betegségéből adódó bármilyen egészségügyi dokumentumot – ha van
✔ ingyenes étkezésről szóló nyilatkozatot (honlapon megtalálható) – ha érinti a gyermeket.

