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Ipolyszög l(özség Önkorrnányzatának Polgármestere a veszéIyhe|yzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeú intéz\<edésekhatáIybalépésétől szőIő 2] /2021,. (L 29.) I{ortn. rendeletre
tekintettel, akataszúőfavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törwények módosításárő|
szőIő 201,1. évi CXXVIII. törvény 46, § (4) bekezdésében kapott hatáskötében eljátva, a
2021,12022. nevelési évre szőIő óvodai betratkozás időpontját és eljáúuendjét a
fenntzttásában működő Balassagyatmati I(özponti Ovodában (székhely: 2660
Balassagyarmat, Deák Fetenc utca 19.) a hatátozat mellékletétképező Hirdetmény
tartalmának megfelelően töténő meghirdetéssel egyetét.

2)

Á Polgármestet egyetétt azzal,hogy Balass agyarm^tYátos Polgármesteí utasítja a i{özponti
Ovoda vezetőiét, hogy biztosítsa a Balassagyatmat, Ipolyszőg és Patvatc |<őzígazgatási
területén lakóhellyel, ennek |^iányában tattőzkodási hellyel rendelkező szülők (szülői
felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyetmekei felvéte|étaz egyes óvodai
feladatel7átási helyekre. Mindezt az,zal a megkötéssel, hogy az lpolyszög és Patvatc
községeken múködő egycsopottos tagóvodák védelmébena balassagyatmati óvodai
felaáatellátási helyeken csak abban az esetben kerülhet sor e két településtól érkező
gyermekek felvételére,ha a község tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az éintett
települések l(épviselő-testületei ehhez hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező
igények a|apján óvodai íérőhelybiztosításáta csak a nevelési év vonatkozásábanjóváhagyott
önkotmányzati költségvetési tendeletben foglaltak szerint van lehetőség.

Határtdő A beitatkozás és a 2021 /2022. nevelési év sotán folyamatosan
I3y azoviczkiné Rutai Gabriella őv odavezető

Felelős:
3)

Á

Polgármestet egyetért azza|, hogy Balassagyarmat Vátos Polgármestere utasítja a
I(özponti Ovoda yezető)ét, hogy a beiratkozás lebonyolítása során legyen figyelemmel a
nemzeúközneveléstő|szőIő 2011,. éviCXC. törvény 4. számű mellékletében meghatátozott
óvodai átlag-csoportfétszámn amely 20 fő. E tendelkezést a gyetmekek más óvodai
csopotokba, illetve tagővodába töténő tányításával is meg kell tatani.
Hatátidő: Abetatkozás és a2021/2022. nevelési év sotán folyamatosan
F elelő s : I3y az ov íczkin é Rutai Gab riella őv o dav ez ető
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A

Polgármestet felkéri a jegyzőt, hogy a I(özponti Ó..oda yezető)ét tálékoztassa a
döntésről, valamrnt ahatározatot a helyben szokásos módon tegyekőzzé és a tendelkezéste
álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodai beitatkozás időpont)ának, a
jelentkezési eljárás fo|yamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozatalátóL
Határidő: 2021. március 31.
Felelős: dr. Varsa Andrea iesyző

,1caa*..{d
I{árdásiJá
polgármester

HIRDETMÉNY
a2OA/2022. nevelési évre szőlő óvodai beiratkozásről
Tájékoztatluk a tisztelt szülőket, hogy a

27

/ 2021,. (L 29.) Korm. rendelettel kihirdetett

veszélyhelyzetre való tekintettel a Balassagyarmat Város Önkormányzata
íenntartásában miiködő Központi Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák
Ferenc út.19.; OM 200635) és Tagintézményeiben a 2021,/2022. nevelési évre szóIó
óvodai beiratkozás a személyes kontaktus csökkentése érdekébena következő
elj

árásrend szerint zajlik:

A nemzeti köznevelésről szőlő 2077, évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján
mindazok a gyerekek, akik 2027. augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöltik,
202a2022, nevelési év kezdő napjátóI, azaz 2027. szeptember 7-iétől
óvodakötelessé válnak. Az óvodakötelezettség azt jelenti, hogy a gyermeknek
legalább napi négy órában tészt kell vennie az óvodai íoglalkozásokon. A
Balassagyarmati Központi Óvoda kötelező felvételt biztost azon wetmekek számára,

akik

Balassagyarmaton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkeznek és életvitelszer{len a városban élnek. A patvarci és ipolyszögi
gyermekek esetében a kötelező íelvételta patvarci és ipolyszögi tagintézmények
biztosítlák A felvételíkörzetben élő gyermekek az Oktatási Hivatal által vezetett
és a fenntartó rendelkezésére bocsátott óvodakötelesek nyilvántartása alapján
felvételt nyernek a lakóhelyükhöz (tattózkodási helyükhöz) legközelebb eső
óvodai feladatellátási helyre. E döntésről az ővodavezető írásban értesítiaz érintett
gyermekek szüleit.

Az Nkt. 8. §

(1) szerint az ővodaköteles korr1 gyermekek felvételétkövetőeru
amennyiben az óvoda szabad férőhelyekkel 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 ya1y gyermeke még nem óvodaköteles korr1, de két és féléves
korát követően szeretné a2021,/2022. nevelési évben óvodába jfuatni, az ővoda és az
intézményfenntartó honlapján megtalálható, Óvodai fqlvétel iránti kérelem íírlap
kitöltésével és 202!. áWilis 27-23 közötti postai vaw elekttonikus írton történő
visszajuttatásával ielezhetik a Központí Óvoda vezetője f,e!é,

Az Óvodai felvétel iránti kérelem űtlap letölthető az alábbiweboldalakról:

o
o

https: / / www.kozpontiovibgy.hu/ letoltheto-dokumentumok/

www. balassagyarmat.hu

A kitöltött,

o
o

(a

letölthető nyomtatványok között)

alálrt űrlap a követke ző mődokon juttatható vissza a Központi Óvodába:

e_mailben:poptmaster@kozpo$
bedobható a Balassagyarmati I(özös
elhelyezett kérelemgy űjtő ládába

Önkormányzati Hivatal bejáratánál

o

po§tai rlton: Balassagyarmati Központi Óvoda, 2660 Bala§§agyarmat,
Ferenc ft19.

Deák

A beiratkozás adatait alátámasztó iratok (személyi azonosító, lakcímkártya, szakéttői
vélemény, határozat) bemutatásáta a gyeímek első óvodai nevelési napján kerül
majd sor.

A szülőnek lehetősége van arra, hogy az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek
jogos érdekétszem előtt tarWa kérje a gyermek óvoda íoglalkozásokon való
részvételalóli felmentést a Balassagyarmati látási Hivataltól (2660 Balassagyarmat,
Ady Endreút2.), ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja. A
felmentés legfeljebb annak az évnek az augaszbus 31. napjáig adható, amelyben az
óvodaköteles gyermek a 4. életévétbetölti. A felmentési kérelem benyíritáseía2027,
május 25. napjáig van mód, e határidő Jogvesztő.

Az óvoda a felvételi kérelmeket összesíti és az

adatokat rögzíti a Köznevelési
Iníormációs Rendszerben (KIR), amely aktussal a gyermek óvodai jogviszonya
létrejOn. Felfuvjuk a szülők figyelmét ata, hogy az óvodába történő beiratkozás,
illetve az óvodaköteles korú gyermekek mindennapos óvodába járásának biztosítása
a szülők kötelezettsége, melynek elmulasztása szabáIysértési felelősséget von maga
után.

Az óvodaköteles korír, de külföldön élő ryermekek esetében a szülőt bejelentési
kötelezettség terheli az Oktatási Hivatal irányában. Amennyiben a gyermek
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a tényről a sztllő a beiratkozás
ídejénekutolsó hatátnapját követő 15 napon belül, 2021,. jrlnius 4-éig, írásban
értesíteniaz Oktatási Hivatalt aki ezt a tényt a fenntartó rendelkezésérebocsátott
adatbázisban áBrezeti. A kötelező f.elvételt biztostó óvoda így tudni íogsa, hogy a
külföldön éIő vagy felmentést kért gyermekek számával az óvodai csoportok
szervezésekor már nem kell számolnia. A külföldön élő óvodaköteles gyermekek
bejelentéséhez szllkséges nyomtatvány és további iníormáció elérhető az Oktatási
Hivatal honlapján:
' 'www.oktatas.hu
https:
lneveleq/kozerdekuadatok |Kozerdeku adatok h.ph
'
p?id=kulfoldi beielentes

A már óvodai jogviszonnyal rendelkező, de külföldre távozó,

óvodakötelezettséget külföldön teljesítő gyermekek sznlője
óvodavezetőt köteles értesíteni.

Az

erről a

az
tényről az

óvoda felvétellel kapcsolatos döntése ellen az Nkt. g7-g8. §-a jogorvoslati

lehetőséget biztosít döntés közlésétől számltott 15 napon belUl.

A gördüIékeny, valamint a személyes kontaktust mellőző befuatkozás &dekében
köszöniük

a

szülók együttmííködését és megértését!

dr. Varga Andrea
Balassagyarmat Város J egy zője

