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Időpontja: 2021. április 21. – 22. (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 L. u. 112.) kell jelentkezni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek 
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 bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 
folyamatos. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek 
körzetében 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 2021/2022-es nevelési évre kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti, és még 
nem jár óvodába. Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül és eljárást von 
maga után  (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. . Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban 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 2021/2022. nevelési év 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.
A felvételi körzet: Kunhegyes város közigazgatási területe. A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 21 munkanapon 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. A felvételi kérelmet a központi e-mail címre is meg lehet küldeni: 
ovodakunhegyes@freemail.hu 

ÓVODAKÖTELES/TANKÖTELES GYERMEK, TANULÓ KÜLFÖLDRE TÁVOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE AZ 
OKTATÁSI HIVATAL SZÁMÁRA

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy 
tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára 
– a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a 
nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely 
az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes

FELHÍVÁS
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Bölcsőde és Konyha, értesíti a tisztelt szülőket, érdeklődőket, hogy a 2021-2022-es 
nevelési évre szeretettel várja a bölcsődés korú gyermekek jelentkezését.  Minden olyan családban nevelkedő 3 Ellátásra jogosult:
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 J. u. 26/A. [A felújítás alatt: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 58.] 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: 2021. augusztus 20. 
A bölcsődei felvételekről, a felvett gyermekekről minden szülőt írásban értesítünk 2021. szeptember 01.-ig.

TÁJÉKOZTATÓ
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján 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 gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 
továbbiakban: ha a gyermek családi felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, 
körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő 
rendelhető ki. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint 
„Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal 
általános illetékességgel eljáró járási hivatala. Eljáró hatóság: JNSZMKH Kunhegyesi Járási Hivatala. Figyelem! A kérelem 
benyújtására megállapított határidő be nem tartása jogvesztő!

Barta Ferenc
jegyző

HIRDETMÉNY
Polgármester Úr döntése alapján értesítjük az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a

2021/2022-es nevelési évre az  felvételre jelentkezésÓVODAI


