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DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
4516 Demecser, Kinizsi Pál út 1.
Tel.: 42/233-036

Az óvodai beiratkozás rendje és feltételei Demecser városban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év
kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
Az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III.10.) EMMI határozata a „2021/2022. nevelési,
illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról „alapján az óvoda és
az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembe vételével – beosztást készít a
2021/2022.nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.
Demecser Város Önkormányzata Polgármesterének „A Demecseri Tündérkert Óvoda és
Bölcsőde beiratkozási időpontjáról” szóló 7/2021.(III.09) határozata alapján a Demecseri
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde felvételi időpontját a 2021/2022 nevelési évre
vonatkozóan: 2021.április 26 –április 30 között, 8.00-16.00 határozza meg.
A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az
óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök
segítségével (telefon, internet) tájékozódjon az óvoda beiratkozási rendjéről.
Elektronikus úton: a demecserovi@gmail.com email címen.
A Gmail fiókkal kitölthető nyomtatványt IDE kattintva érheti el. Ha nincs Gmail fiókja, a
mellékletben szereplő dokumentumot töltse le, kinyomtatva töltse ki és postai úton, vagy
személyesen juttassa el a Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, Demecser, Kinizsi Pál út
1. címre.
A telefonon történő jelentkezést 04. 26. – 04. 30. között, munkanapokon, 08:00-16:00 óráig
tudjuk fogadni az alábbi telefonszámon:
06-42/ 233-036
Személyesen:/amennyiben indokolt/
Tündérkert Óvoda és Bőlcsőde Székhely Intézményébe Demecser, Kinizsi P. út 1.
04. 26-án, 08.00-14.00 óra között.
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Berkeszi Tagóvodájába, Berkesz, Kossuth út 1.
04. 26-án 08.00-14.00 óra között.

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Székelyi Tagóvodába, Székely, Illyés Gyula út 27.
04.26-án 08.00-14.00 óra között.
Mindezek mellett kérjük, tartsuk be a veszélyhelyzetre szóló előírásokat a várakozás alatt is.
Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2021. április 30-ig
hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett
jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a
gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a
felvételről írásban értesíti az óvoda az érintett szülőt, valamint a gyermeket bejelenti a KIR
személyi nyilvántartásába.
A beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

1./ Mi a teendője, ha szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig
benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük
óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos
érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel
alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,
ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával
kapcsolatban forduljanak a 4501, Kemecsei Járási Hivatalhoz, Kemecse, Répásy tér 5. cím
alatt.
Telefonszáma: 06-42/795-650
kemecse@szabolcs.gov.hu

2./ Mi a teendője, ha gyermeke bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?
A bölcsődéknek is jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő
gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz
részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb
egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a
Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.
3./ Mi a teendője, ha éppen külföldön élnek vagy költöznek, ezért gyermekük nem kezdi
meg Magyarországon az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles
gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell

jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján
(www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy
a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A
bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell
megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
4./ Szükséges adatok, iratok a beiratkozáshoz /a jelentkezési lap szerint/
A gyermek: születési helye, ideje, TAJ-száma, lakcíme, lakcímkártya száma, tartózkodási
helye
Taj kártya, Lakcím kártya. A szülő, gondviselő személyes dokumentumai, adatai. Ezen
dokumentumokat telefonos és e-mail-ben történő jelentkezés esetén az első óvodai napon kell
majd bemutatni. Az adatok kezelése az intézmény szigorú Adat és iratkezelési szabályzatának
megfelelően történnek.
Szeretettel várjuk a kedves szülők, gyermekek jelentkezését!

MELLÉKLET

ADATLAP ÓVODAI JELENTKEZÉSHEZ
Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
GYERMEKRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK
Gyermek neve:
Oktatási azonosító száma (ha van):
TAJ száma:
Születési helye, ideje
Állampolgársága:
Lakcímkártyán szereplő állandó lakcíme:
tartózkodási helye:
Anya születési neve:

Apa neve:

A GYERMEK EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Tartós betegsége:
Sajátos nevelési igénye:
Jelenleg jár e másik intézménybe (óvoda, bölcsőde, korai
fejlesztő):
Ha igen, az intézmény neve:

A SZÜLŐ KÉRÉSEI
A felvételről elektronikus értesítés a következő címre
kérek

Gyermekem elhelyezését a megjelölt Tagintézménybe
kérem:

e-mail cím:
1. Berkeszi Tagintézmény (Demecseri Tündérkert Óvoda és
Bölcsőde Berkesz Tagintézmény)
2. Székelyi Tagintézmény (Demecseri Tündérkert Óvoda és
Bölcsőde Székely Tagintézmény)
3. Demecseri Tagintézmény (Demecseri Tündérkert Óvoda és
Bölcsőde Demecser Tagintézmény)

Szülők egyéb kérései:

Az adatkezelés Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban:
GDPR) 6. cikk (az adatkezelések jogszerűsége) (1) bekezdésének c) pontja értelmében, mely szerint az adatkezelés az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint e) pontja értelmében, mely szerint az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges történik.

Aláírásommal nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Demecser, 2021. április….

aláírás

