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Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete értesíti 
az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a 

2020/2021-es nevelési évre az   ÓVODAI
felvételre jelentkezés

Időpontja: 2020. április 22-23. (szerda és csütörtök)

Helye: Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde 
és Konyha

 (Kossuth Úti Óvoda – Kunhegyes Kossuth L. u. 112.)
A meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti valamennyi 

önkormányzati fenntartású óvoda esetében a központi 
óvodában (Kossuth út 112.) kell jelentkezni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (to-
vábbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyer-
mek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény.

A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, 
átvétel jelentkezés alapján történik. 

Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bár- 
mikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősor-
ban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körze-
tében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § 
(2) bekezdése értelmében, 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, nevelésben részt venni, 
melynek teljesítéséért a szülő felelős. 

A 2020/2021-es nevelési évre kötelező beíratni azt a 
gyermeket, aki 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig 
betölti, és még nem jár óvodába.

Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasz-
tása szabálysértésnek minősül és eljárást von maga után. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igé-
nyeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. 
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti idő- 
pontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:
Szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa
A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány
A 2020/2021. nevelési év 2020. szeptember 1. napjától 2021. 

augusztus 31. napjáig tart.
A felvételi körzet: Kunhegyes város közigazgatási területe.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 21 munka-

napon belül az óvoda vezetője hoz döntést és értesíti a szülőt. 
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 

napon belül lehet fellebbezni. A kérelmet a jegyzőnek kell 
címezni.
 Barta Ferenc
 jegyző

HIRDETMÉNY

Változás 2020. január 1-jétől
Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere 2020. január 1-jétől a 
20/2012. (VIII.31.) a nevelési - oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló EMMI rendelet óvodakötelezettség külföldön 
teljesítésének bejelenését az alábbiak szerint módosította.

20.§ (2) *  A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek 
kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre 
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a 
települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett 
közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, 
vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 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. az  A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 
óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke 
az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, 
előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az értesítéshez kitöltendő űrlap elérhetősége:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerd
eku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap

Az értesítést az Oktatási Hivatal részére postai úton kell 
megküldeni az alábbi címre:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Budapest, Pf. 19.
1363

 Barta Ferenc
 jegyző

Óvodakötelezettség külföldön teljesítése

Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Bölcsőde és Konyha, 
értesíti a tisztelt szülőket, érdeklődőket, hogy a 2020-2021-es 
nevelési évre szeretettel várja a bölcsődés korú gyermekek 
jelentkezését.

Ellátásra jogosult: Minden olyan családban nevelkedő 3 
éven aluli gyermek, akinek szülei a napközbeni felügyeletet 
nem tudják biztosítani.

Bölcsődébe a gyermek húsz hetes korától 3 éves korának 
betöltéséig, illetve annak az évnek december 31. napjáig vehető 
fel, amelyben harmadik életévét betölti.

Érdeklődni lehet személyesen a bölcsődében:
5340  Kunhegyes, Arany János u. 26/A.

Az ellátás igénybevételéhez férőhely iránti kérelmet kell 
benyújtani, amelyhez a szükséges nyomtatványt Németh 
Pálnétól az intézmény szakmai vezetőjétől kérhetnek. 
Elérhetősége: 06 59/326-161

A kérelmek benyújtásának határideje: 2020. augusztus 20.
A bölcsődei felvételekről, a felvett gyermekekről minden 

szülőt írásban értesítünk 2020. szeptember 01.-ig.

 Major Anikó
 intézményvezető

FELHÍVÁS


