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Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselö-testütete a nemzeti köznevelésröl szóló
2011, évi CXC. töruény 83, § (2) bekezdés b,) pontjában kapott hatáskörében eljárua, figyelemmel
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézményei névhaéznátatárót
szÓlÓ 20/2012. (Vlll. 31.) EMM| rendelet 20. §-ában foglaltakra, a 2022/2023. nevelésiévre szóló
Óvodai beiratkozás idöpontját és eljárásrendjét a fenntartásában működő Balassagyarmati
Központi Óvodában (székhely: 2a6Ó Balasságyarmat, Deák Ferenc utca 19,) a iátarozat
mellékletét képező ,,Hirdetmény" taftalma szerint határozza meg.

A

KéPviselö-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosíísa Balass agyarmat,
és Patvarc települések közigazgatási területén Iakóhellyel, ennek hIányában
tartÓzkodási hellyel rendelkezö szülök (szülőifetügyeletet gyakorlók) velúk egy háztartásban élö
gyermekei felvételét az egyes óvoda i feladatell átá si helyekre.
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atáridö: F olya matosan
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
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A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetöjét, hogy a beiratkozás tebonyotítása során
legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. számú meltékletében
meghatározott óvodai átlag-csoportlétszámra, amely 20 fö. E rendelkezést a gyermekek más
Óvodaicsoportokba, illetve tagóvodába történö irányításávatis meg kelltartani.
H atá ridö: Folya matosa n

Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezetó
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Központi Óvoda vezetőjét tájékoztassa a döntésröl,
valamint a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és a rendelkezésre álló
kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodai beiratkozás idöpontjának, az eljárás
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Határidő: 2022. március 15.
Felelös: dr, Varga Andrea jegyző
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/: dr, Varga Andrea:/jegyzó

HIRDETMENY

a2022/2023. nevelési évre szőlő óvodai beiratkozástől
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélYhelYzetre valÓ tekintettel a_Balassagyarmat Város önkormányzata fenntartásában
míikÖdő BalassagYarmati Központi Óvodában (székhely: 2660Balassagyarmat, Deák Ferenc út
19.; OM 200635) és Tagintézményeiben a 2022/2023. nevelési evre szóió óvodai beiratkozás
a
személYes kontakfus csökkentése érdekébena következő eljátásrend szerint zajlik:

A nemzeti kÖznevelésről szőlő 2071, évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján mindazok
a gYerekelg akik 2022, augusztus 31. napjái1 ag. életévüket betöItik, a2022/2Őá3. nevelési
év

kezd,Ő naPjáÍŐl, azaz 2022. szeptemb et L-iétől óvodakötelessé válnak.

Az

ővodakötelezettség

azt,jelenti, hogY a gyermeknek legalább napi négy órában részt kell vennie az óvodai
íoglalkozásokon. A Balassagyarmati Kozponti 6roda kötelező felvételt biztosít azol-

gYermekekszámáta, akik Balassag'yarmaton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkeznek és életvitelszer{íen a városban élnek. A patvarci "és ipolyszögi gyermekek
esetében a kötelező felvételt a patvarci és ipolyszögi tagintézmények Éiziosqau. Á f"l
ret"ti
körzetben élő gyermekek az oktatási Hivitai áltit vezetett és a fenntartó rendelk ezéséte
bocsátott ÓvodakÖt9|esek nyilvántartása alapián felvételt nyernek a lakóhelyükhöz
(tartózkodási helyükhöz) legközelebb eső ovódai feladatellátási helyre. E döntárfi
az
óvodavezető itásban értesítiaz érintett gyermekek szüleit.

Az Nkt. 8. §

(1) szerint az ÓvodakÖteles korú gyermekek felvételét követően, amennyiben
az
Óvoda szabad férőhelyekkel rendelkezik, felvéheti azokat a gyermekeket is, akik u f"lrret"l
naPjátől számitott fél éven belül töltik be a 3. életévüket. Amónnyiben nem a lakóhelyéhez

legkÖzelebb eső ővodába szeretné gyermekét beíratni vigy gyermeke még nem
Óvodaköteles korú, de két és féléveskoiat követően szeretné
nevelési évben
"-ioz4zoz3.
Óvodába járatni, az Ővoda és az intézményfenntartó honlapján
megalálhato, ,ó,-det
felvétel iránti kérelem'' úrlap kitöltésével és
Iis 1
postai

vagyelektronikusútontörténővisszajuttatásával;"t@

a

!
vezetője felé.

Az Óv odai Íelvételiránti kérelem űrlapletölthető az alábbiweboldalakró1:
o https:/ /w.ww.kozpontiovibev.hu/ovodai-

o

www.balassag,varmat.hu (a letölthető nyomtatványok között)

A kitÖltÖÜ aláirtűrlap a követke ző módokon juttatható vissza a Központi óvodába:
o e-mailben: pghmaglqr@kozpontiovoda.t-online.hu
o bedobható a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál elhelyezett
kérelemgyűjtőládába

A

o

Postai rlton: BalassagYarmati Központi Óvoda, 2660Balassagyarmat, Deák Ferenc

útlg.

beiratkozás adatait alátámasztó iratok (személyi azonosítá, ut.i-t ártya,
szakértői

véleménY,hatátozat) bemutatásáraa gyermek első óvódai nevelési napján
kerül"majd sor.

A

szÜlőnek lehetősége van arra, hogy az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján,
a gyermek jogos
érdekétszem előtt tartva, kérje a-gyermek óvoda íoglalkozásokon való
részvételalóli
felmentését a Balassagyarmati!árási Hivataltól (2660 Bala"ssagyarmat,
Ady Endre út 2.), ha a
gYermek családi kÖrÜ_lményei, sajátos helyzete ezt indokolja. it felmentcs
iegfeljebb uÁuk u,
évnek aZ aug.7sztus 31. napjáig adható, ámelyben az óvőd,aköteles gyermek
a 4. - különös

méltánylást érdemlő esetbón, amelyben 5.
benyaftas fua2022. április 15. napjáig van mód,

e

életévétbetölti.

A

felmentési kérelem

határidő jogvesztő.

Az

ővod,aa felvételi kérelmeket összesíti és az adatokat rögzíti a KÖznevelési InÍormációs
Rendszerben (KIR), amely aktussal a gyermek óvodai jogviszonya létrejön. Felhívjuk aszülŐk
figyelmét urri,hogy az Ővod,ába történő beiratkozás, illetve az ővodaköteles korr1 gYermekek
m-indennapos ovű ába jfuásának biztosítása a szülők kötelezettsége, melynek elmulasztása
szabáIysértési felelősséget von maga után.

óvodaköteles korú, de kütföldön élő gyermekek esetében a sziúlőt bejelentési
kötelezettség terheli az oktatási Hivatii irányában. Amennyiben a gyermek
óvod,akötelezettségét külföldön teljesíti, köteles eruőI a tényrőI a sziú\Ő a beiratkozás idejének
utolsó hatfunapját" követó 15 napon belül, 2022. jrlnius S-éig, Írásban értesíteniaz Oktatási
Hivatalt, aki ezt a tényt a fenntartó rendelkezésérebocsátott adatbázisbaná§ezeti. A kOtelező
íelvételtbiztostó ovoáa így tudni íogsa, hogy a külföldön élŐ vaw Íelmentéstkért gyermekek
élŐ
szárnával az óvod,ai csoportok szőivezésekor már nem kell számolnia. A kÜlfÖldÖn
információ
óvodaköteles gyermekek belelentéséhez szükséges nyomtatvány és további
elérhető az Oktatási Hivatal honlapján:

Az

A

már óvodai jogviszonnyal rendelkező, de külföldte távoző, az ÓvodakÖtelezettséget

külföldön

Az

teljesítő !y"rm"kók szülője en.őI atényről az ŐvodavezetőtkÖteles értesíteni.

óvod,a felvétellel kapcsolatos döntése ellen az
biztosíta döntés közlésétól számltott 15 napon belül,

Nkt. 37-38. §-a jogorvoslati lehetőséget

A gördülékeny, valamint a személyes kontaktust mellőző beiratkozás érdekében kÖszÖnjÜk
a szülők együttmííködésétés megértését!

a-,kÁ
Varga

dr.
Balassagyarmat Város

