
 

HIRDETMÉNY 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
2020. április 21-án /kedden/ 8-17 óráig 

2020. április 22-én /szerdán/ 8-17 óráig 

2020. április 23-én /csütörtökön/ 8-12 óráig 

a Diósdi Dió Óvoda Gárdonyi Géza utca 9. szám alatti épületének irodájában. 

 

A beiratkozáskor szükséges bemutatni: 

✓ a gyermek személyi azonosítására megfelelő okmányát /személyi igazolványát vagy anyakönyvi kivonatát/ 

✓ a gyermek lakcímkártyáját /diósdi lakcímmel/ 

✓ 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 - ha van 

✓ hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek esetén a határozatot – ha van 

✓ különleges bánásmódot igénylő gyermek esetén a szakértői bizottság véleményét magába foglaló határozatot – ha van 

✓ gyermek eltérő fejlődéséből, betegségéből adódó bármilyen egészségügyi dokumentumot    – ha van 

✓ a gyermek kötelező védőoltásait tanúsító oltási könyvét (bemutatásra) 

 

A honlapunkon található egy Adatlap, amely előre kitöltés esetén meggyorsítja a beiratkozást. Amennyiben megoldható, a csatolandó dokumentumokat (kivéve az oltási 

könyvet) fénymásolva kérjük szépen! 

A beiratkozáskor szeretettel várjuk leendő óvodásainkat is! 

Nevelési évünk 2020. 09.01-2021.08.31 tart.  /Ebből szorgalmi időszak: 2020.09.01-2021.05.31, nyári időszak: 2021.06.01-2021.08.31./ 

 

A közoktatási törvény értelmében a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 

négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.  

Ezek alapján kötelező a beíratás azoknak a gyermekeknek, akik diósdi lakosok és 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Ez akkor is kötelező, ha magánintézményben 

illetve másik óvodában fog a gyermek járni.  

Beírathatók továbbá azok a gyermekek is, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket. Ekkor a szülők a gyermekük óvodai felvételi szándékát jelzik és 

férőhelyünknek megfelelően felvételt nyerhetnek. 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermeket az alapító okiratunkban foglaltak szerint fogadhat az óvoda.  Erről szóló határozatot kérjük bemutatni, illetve gyanú 

esetén jelzést adni a gyermek számára lehető legoptimálisabb csoportbeosztás végett! 

A Diósdi Dió Óvoda három épületének nincs kijelölt felvételi körzete, Diósd egyetlen felvételi körzetet alkot, a gyermekek ellátására bármely tagintézmény kijelölhető. 

Természetesen a szabad férőhelyek függvényében igyekszünk a családok kéréseit figyelembe venni - lehetőségünk erejéig! 

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 a hivatalt. A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját, vezetéknevét, 
keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét. Az értesítést az Oktatási Hivatal 
részére postai úton kell megküldeni az alábbi címre: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1055 Budapest Szalay u. 10-14. 

Az Nkt. 8. § „(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. 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 Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: 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 a védőnő rendelhető 
ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni 
sajátosságainak figyelembe vételével. A felvételi döntésről 2020. május 21-től értesülhetnek a szülők az óvodák bejáratain kifüggesztve, illetve külön kérésre emailen 
(dioovoda@gmail.com).  A kifüggesztés tartalmazza a jogorvoslat lehetőségét és határidejét is. 

A gyermekek felvétele esetén szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a továbbiakról! A szülői értekezlet helyét és idejét a felvételi kiírás fogja tartalmazni, illetve 
honlapunkon is megjelentetjük! 
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