ÓVODAI BEIRATKOZÁS
PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA
2020-2021-es nevelési év
A rendkívüli helyzetre való tekintettel Emberi Erőforrások
Minisztériuma felhívása alapján
Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre
figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról
szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő
óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

az óvodák az óvodai beiratkozást április 02. és április 20. között tartják meg!

A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda
2020. április 15-ig fogadja
a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait!
3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés:
2020. augusztus 31- ig betölti a 3. életévét a Köznevelési törvény, kötelező óvodába járást ír elő.
Nkt.(8§):„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.”
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 247(§) értelmében.

Kérjük, azon gyermekek jelentkeztetését is, akik 2020/21-es nevelési évben 2020.
szeptember 01. és 2020. december 31. között betöltik a 3. életévüket és az óvodai ellátást
igénylik.
A szándéknyilatkozat elérhető az óvoda honlapján https://barkanyisuli.eoldal.hu/ vagy az óvoda
portáján (8.00-12.00) személyesen kérhetik!
A szándéknyilatkozatokat kitöltve, aláírva postai úton címünkre, Bárkányi Katolikus Óvoda
3170 Szécsény Magyar utca
13., vagy scannelve
ovibolcsi@freemail.hu,
ovodavezeto.szecseny@ekif-vac.hu email címre küldhetik el! A szándéknyilatkozat mellé
kérjük csatolni, a plébánosi ajánlást, vagy ennek hiányában a keresztlevelet! Indokolt esetben
személyesen az óvoda portáján kihelyezett dobozban, lezárt borítékban, leadva tehetik meg!
Kérek minden érintett szülőt, hogy a megadott időpontokat feltétlenül tartsák
figyelembe!!!

Intézményünk nem körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk nincsen, felvételi eljárásnál az
intézmény hatályos SZMSZ-e szerint járunk el.
A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig döntünk, és erről írásban értesítjük
a szülőket.
Jogorvoslati lehetőséggel, döntés kézhez vételétől számított 15 napon belül a Váci Egyházmegyei Katolikus
Iskolák Főhatósága Ordináriusának címzett (2600, Vác, Migazzi Kristóf tér 1.), de az intézmény igazgatójához
benyújtott írásbeli megkereséssel élhetnek. (3170, Szécsény, Magyar utca 13-15.)
Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:
Kormány 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete alapján a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RI.) IV/A. Fejezete a következő 38/B. Š-sal egészül
ki: „38/B. Az Nkt. 8. (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal
általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

Segítséget kérhetnek az óvoda hivatalos telefonszámán: 06-30/779-60-98 ebben az időszakban
8.00-12.00-ig.

Mindenkit szeretettel várunk!

Smelkó Istvánné
Óvodavezető

