A Piarista Rend Magyar Tartománya közleménye
a piarista óvodákba történő beiratkozásról

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint
általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021.
nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat
határozott meg.
A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező piarista óvodák 2020. április 17-ig fogadják a
szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell
jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A
szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben
személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé. Az óvoda a szándéknyilatkozatok alapján
elkészíti a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről haladéktalanul tájékoztatja
a szülőket.
A 2020/2021-es nevelési évre (2020. szeptember 1.- 2021. augusztus 31. közötti időszak) a
piarista óvodákba az óvodák székhelyén, a jelzett időtartamon belül, az óvodák által megadott
időpontban történik a gyermekek beírása:
Hédervári Napsugár Óvoda (E-mail: ovoda@movar.piarista.hu, Telefon:06 30 786 9755):

2020. április 17-én, pénteken 14-16.30 óráig
2020. április 20-án, hétfőn 8-12 óráig
Kérjük a szülőket, hogy ha a jelzett időpont nem megfelelő, akkor megadott időtartamon belüli
más lehetséges időpontról telefonon egyeztessenek az óvoda vezetőjével!
Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik 3. életévüket 2020. augusztus 31-ig
töltik be, és még nem jártak óvodába. Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik a
2020/2021-es nevelési év során lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 8. § (1) szabad férőhely esetén lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét
is, akik a 3. életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik. Az óvodák fogadják az
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
•
•
•
•
•

A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat, vagy személyi
igazolvány, vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványt (TAJ
kártya),
sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői véleményt,
nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodását igazoló okmányokat.

Az óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről
2020. április 20-ig dönt,
és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi
lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés
közlésétől számított 15 napon belül az óvoda fenntartójának (Piarista Tartományfőnökség,
Budapest, Piarista köz 1.) címzett, de az intézménynek (óvodának) átadott, érdeksérelemre
hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
A beiratkozással kapcsolatos további információk az intézmények honlapján találhatók.
A Hédervári lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeknek a kötelező felvételt
biztosító óvodája a Piarista Gimnázium, általános Iskola és Óvoda, Napsugár Tagóvodája,
Hédervár, 9178, Árpád utca 9. Azokat a gyermekeket, akiket már beírattak az óvodánkba, de
valamilyen oknál fogva még nem jelentek meg, nem kell újra beíratni, automatikusan beírjuk
a következő nevelési évre.
2020. március 30.
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