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Polgármeste tének
(III. 10.) szárnű hatátozata
dáb a történő ielentkezés időponti ának meghat fu ozásátől
13
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1)

őv o

Patvarc I(özség Onkormányzatának Polgármestere a vcszélyhelyzct kihtdctósórő1 és a
vcszélyhelyzcúlntéz,kcdésekhatálybalópéséról szőlő 27 /2021. (L 29.) I(otm. tcndeletre
tekintcttel, akataszftőfavódelemről ós ahozzá kapcsolódó egycs törvények módosításáről
szŐIŐ 2011. évi CXXVIIL törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskötóben eljáwz, a
2021/2022. nevelósi évre sző|ő óvodai betatkozás időpontját és c\játásrendjét a
fenntartásában működő Balassagyarmati l(özpontr Óvodában (székhcly: 2660
Ralassagyarrnat, Deák l]ctcrrc utca 19.) a határozat mcllóklctét kópcző Hirdctrnóny
tatta|mának megfclclő

2)

/ 2021,.

c

n történ ő

m cghirdetés s el cgyctórt.

A Polgátmcster egyctért azza\, hogy Balass agyannatYátos Polgátmcstef utasítja a l(özponti
Ovoda yezetőjét, hogy biztosítsa a Balas sagy^rm^t, Ipolyszög és Patvarc kőzigazgatási
tedi'lctón lakóhcllyel, ennck Liányában tartőzkodási hellycl rendelkczó sziilók §zülői
fclügyeletet gyakotlók) velük cgy báztartásban élő gycrmckei felvóte|ét az egyes óvodai
fe|adatel]átási hclyektc. Mindezt azza| a mcgkötéssel, hogy az lpolyszög és Patvarc
községeken működő cgycsopoítos tagóvodák védclmében a balassagyatmati óvodai
feladatellátási helyeken csak abban az esetben ketii,lhet sor e két telepiilésről érkcző
gyermekck felvételóre, ha a községi tagóvodák fótőhelyei mcgteltek, illctve ha az órintett
települések I(ópviselő-tcstii,letci ehhez hozzájániásukat adták. Más telepiilésektől érkező
igények alapján óvodai fétőhely batosítására csak a nevelési év vonatkozásában jőváhagyott
önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szednt van lehetőség.
Hatáitdő: A bertatkoz ás és a 2021 /2022. nevelósi év sotán folyamatosan
Fclclős : Ifuy azoviczkinó Rutai G abdella őv odav ezctő

3)

4)

A

Polgátmcster egyetétt azzal, hogy Balassagyarmat Város Polgátmesterc ltasiga a
I(özPonU Ovoda vezetőjét, hogy a beiratkozás lebonyolítása során lcgyen figyclemmcl a
nemzeúköznevcléstől szŐLő 2011. évi CXC, törcóny 4. száműmellékletében meghatáíozott
Óvodai átlag-csoportfétszámra, ame\y 20 fő. E tendclkezést a gyetmckek más óvodai
csopottokba, illetvc tagővodába történő trányításával is mcg kell tartani.

Hatá

dő:

Felelős

:

A

A beiratkozás és a2021/2022. nevelósi év során folyamatosan
Ifuy azoviczkiné Rutai Gabdella őv odav ezető

Polgármcstet fclkéti a jegyzőt, hogy a l(özponti Óvoda vczetőjét tálékoztassa a

döntéstől, valamint ahatátozatot a helyben szokásos módon tegyeközzé ós

a rendclk ezéste
áIló kommunikációs cszközökkel gondoskodjon az óvodai belratkozás időpontjának, a
jelentkezési eljárás fo|yamatának és feltóteleinek nyilvánosságra hozatalárő|.

Határidő: 2021. március 31.
F-elelős: dr. Vatga Andtca jegyző
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20n/2022. nevelési éwe szől6 óvodai beiratko zástől

Tájékoztatluk a tisztelt szülőket, hogy a
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való tekintettel a

/202L, (L 29.) Korm. rendelettel kihirdetett

Balassagyarmat Város Önkormányzata
fenntartásában m{iködő Központi Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák
Ferenc út 19; OM 200635) és Tagintézményeiben a 2021/2022. nevelési évre szóIó
óvodai beiratkozá§ a §zemélyes kontaktus csökkentése érdekébena következő
veszélyhelyzetre

eljárásrend szerint zajlik:

A nemzeti köznevelésről gzólő 2071, évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapián
mindazok a gyerekek, akik 2027. augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöltik,
202'],/2022, nevelési év kezdő napjától, azaz 2027, szeptember 7-jétől
óvodakötelessé válnak. Az óvodakötelezettség azt jelenti, hogy a gyermeknek
legalább napí négy órában tészt kell vennie az óvodai íoglalkozásokon. A

Balassagyarmati Központi Óvoda kötelező felvételt biztost azon gyeímekek számára,

akik

Balassagyarmaton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkeznek és éleWitelszerúen a városban élnek. A patvarci és ipolyszögi
gyermekek esetében a kOtelező Íelvételta patvarci és ipolyszögí tagintézmények
biztosítják. A felvételi körzetben élő gyermekek az Oktatási Hivatal által vezetett
és a fenntartó rendelkezésére bocsátott óvodakötelesek nyilvántartása alapján
felvételt nyernek a lakóhelyükhöz (tartózkodási helyükhöz) Iegközelebb eső
Óvodai feladatellátási helyre. E döntéstőlaz óvodavezető írásban értesítiaz érintett
gyermekek szüleit.

Az Nkt. 8. §

(1) szerint

az

óvodaköteles

korr1 gyermekek felvételétkövetőery

amennYiben az óvoda szabad férőhelyekket rendelkezik, felveheti azokat a
gyermekeket is, akik a felvétel napjától számított fél éven belül töltik be a 3.
életévüket. Amennyiben nem a lakóhelyéhez legközelebb eső óvodába szeretné
gyermekét beíratni vaw gyermeke még nem óvodaköteles korú, de két és féléves
korát követően szeretné a 2021,/2022. nevelési évben óvodába játatni, az óvod,a és az
intézményfenntartó honlapján megtalálható, Óvodai felvétel iránti kérelem űrlap
kitOltésévelés 2021. áprilís ?1-23 közötti postai vaw elektronikus úton történő
visszajuttatásával jelezhetik a Központi Óvoda vezetője felé.
Az Óv odai felvétel iránti kérelem űtlap letölthető az alábbiweboldalakról:

o
o

www.kozpontiovibg}i.hu/ letoltheto_dokumentumok/
www. balassagyarmat.hu (a letölthető nyomtafványok között)
https; / /

A kitöltöü

o
o

aláíttűrlap

a

következő módokon juttatható vissza a Központi Óvodába:

e-mailben: res,bqaq-lerr@kqzpontiovoda.t-online.hu

bedobható

a

Balassagyarmati Közös
elhelyezett kérelemgy űjtő ládába

Önkormányzati Hivatal bejátatánáI

o

postai úton: Balassagyarmati Központi Óvoda, 2660 Ba\as§agyarmat, Deák
Ferenc

útt9,

A beiratkozás adatait alátámasztó iratok (személyi azonosító, lakcímkáftya, szakértői
vélemény, határozat) bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül
majd sor.

A szülőnek lehetősége van arra, hogy az Nkt. S. § (2) bekezdése alapján, a gyermek
jogos érdekétszem előtt tarWa, kérje a gyermek óvoda foglalkozásokon való
részvételalóli felmentést a Balassagyarmati }árási Hivataltól (2660 Balassagyaímat,

Ady Endre űt2.), ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja. A
felmentés legfeljebb annak az évnek az auguszbus 31. napjáig adható, amelyben az
óvodaköteles gyermek a 4. életévétbetölti. A felmentési kérelem benyíri tásáta 2027.
máius 25. napjáig van mód, e határidő jogvesztő,

Az óvoda a felvételi kérelmeket összesíti és az adatokat rögzíti a
Irrformációs Rendszerben (KIR), amely aktussal a gyermek óvodai

Köznevelési
jogviszonya
létrejön. Felhívjuk a szlllők figyelmét arra, hogy az óvodába történő beiratkozás,
illeWe az óvodaköteles kort1 gyermekek mindennapos óvodába játásának biztosítása
a szülŐk kötelezettsége, melynek elmulasztása szabáIysértési felelősséget von maga
után.

Az Óvodaköteles korír, de külföldön élő gyermekek esetében a szülőt beielentési
kötelezettség terheli az Oktatási Hivatal irányában. Amennyiben a gyermek
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a tényről a szlllő a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül, 202L. jrlnius A-éig, írásban

értesíteniaz Oktatási Hivatalt, aki ezt a tényt a fenntartó rendelkezésérebocsátott
adatbázisban áfrlezeti. A kötelező íelvételtbiztostó óvoda így fudni íoga, hogy a
külföldön éIő vagy felmentést kért gyermekek számával az óvodai csoportok
szetvezésekor már nem kell számolnia. A külföldön élő óvodaköteles gyermekek
bejelentéséhez szükséges nyomtaWány és további iníormáció elérhető az Oktatási
Hivatal honlapján:
www.okta
eles/kozerdek
,ozerdeku
p?id=kulfoldi beielentes

A már óvodai jogviszonnyal rendelkező, de külfoldre távoző,

Óvodakötelezettséget külföldön teljesítő gyermekek sz§Iője
óvodavezetőt köteles értesíteni.

Az óvoda

erről a

az
tényről az

felvétellel kapcsolatos döntése ellen az Nkt. 37-38. §-a jogorvoslati

lehetőséget biztosít döntés kozlesetől számított 15 napon belül.

A gÖrdülékeny, valamint a személyes kontaktust mellőző befuatkozás érdekében
köózöniük

a

srUlOk eryüttműkOdeset és megértésétt

dr. Varga Andrea
Balassagyarmat Város J egy zője

