Tájékoztató az óvodai felvételről 2021-2022-es nevelési évre
A kötelező felvételt biztosító óvoda – jelen esetben a Söjtöri Óvoda, mint kötelező felvételt
biztosító óvoda – a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi
körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá
jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz
szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
A jelentkezések elektronikus úton történő beadására 2021. április 20-ig van lehetőség
az alábbi e-mail címen:
sojtor.ovoda@tolna.net
Felvételi kérelmüket a mellékelt „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című word dokumentum
kitöltésével és a fenti elektronikus elérhetőségre való továbbításával juttathatják el hozzánk.
Az e-mailen történt jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájárul a közölt adatok
jelentkezési eljárás során történő felhasználásához. Az óvodába felvételt nem nyert
gyermekek adatait az adatkezelési időszak letelte után 30 nappal töröljük a
nyilvántartásainkból.
Amennyiben a jelentkezési dokumentum eljuttatása technikai nehézségekbe ütközik,
e rendkívüli helyzetben elfogadjuk az egyszerű e-mail formájában megküldött adatokat
is, melynek köre megegyezik az „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentumban
bekértekkel.
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, az adminisztrációs teendők
támogatását elősegítendő, kérjük ezen szándékuk választott intézménnyel egy időben
emailben történő közlését a Söjtöri Óvoda intézményvezetője felé.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre
irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének, címének
feltüntetésével – az általa választott óvoda vezetője elektronikus úton 2021. április 2- tól 17-ig
fogadja. (7/2020 (III.25) EMM határozat)
Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodákban nyílt napok, szülői tájékoztató
szervezésére, a járványügyi intézkedések miatt, nem kerül sor, így pedagógusainkkal
való személyes találkozásra sincs idén lehetőség.
Egyéb tudnivalók
•

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben
augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis
szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló
játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában
kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg
nem kezdi (Nkt.8.§.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy
hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes

óvodába.
Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek
beíratása kötelező.
Az ezen határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2018. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2021. szeptember 1-től
kezdődik.)
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről
igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Söjtöri Óvoda vezetőjének,
valamint a település jegyzőjének.
•

Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.
Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében
lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó
az intézmény Alapító Okiratában felvállalta.
Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitel szerűen
az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal –
igazolni tudja.
Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek
a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az
ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző
három hónapnál régebb óta szerepel.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a
naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.
Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.
A felvételi döntésről az óvodavezető 2021. április 30-ig írásbeli határozatban értesíti a
szülőket.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és
az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak
figyelembe vételével.
Tájékoztatom, hogy gyermeke nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát,
lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, társadalombiztosítási azonosító jelét, nem magyar
állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra
jogosító okirat megnevezését, számát, továbbá szülője, törvényes képviselője nevét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét és telefonszámát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 41. § (4) pontja alapján jogszerűen tarthatjuk nyilván és kezelhetjük. Az
adatkezelés időtartama a törvény 41.§ (10) pontja alapján a jogviszony megszűnésétől
számított tíz évig lehetséges, azt követően a nyilvántartott adatokat töröljük.
Email címét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint az Ön
önkéntes hozzájárulása alapján kezelhetjük hozzájárulása visszavonásáig, illetve legkésőbb a
gyermek jogviszonyának megszűnéséig.
Söjtör, 2021. március 23.
Csányiné Rácz Eszter
óvodavezető

ADATLAP ÓVODAI JELENTKEZÉSHEZ
a Söjtöri Óvodába
SZEMÉLYES ADATOK
Gyermek neve:
Oktatási azonosító száma (ha van):
A gyermek TAJ száma:
Születési helye, ideje
Állampolgársága:
Lakcímkártyán szereplő állandó lakcíme:
tartózkodási helye:
Védőnői igazolásban megjelölt életvitelszerű
lakhely
Anya születési neve:
Telefonszáma:
Apa neve:
Telefonszáma:
EGYÉB ADATOK
Tartós betegsége:
Sajátos nevelési igénye:
Jelenleg jár e másik intézménybe (óvoda,
bölcsőde, korai fejlesztő):
A jelenlegi ellátást biztosító intézmény neve:
GYERMEK GYÁMHATÓSÁGI STÁTUSZA
közösen
anya
apa
A felügyeleti jogot
(a megfelelő aláhúzandó)
A SZÜLŐ FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÉRÉSEI
A felvételről elektronikus értesítés a következő
e-mail cím:
címre kérek

gyakorolja

Kérem, hogy az alábbiakban jelölje (a négyzetbe tett jellel), amennyiben email címe
kezeléséhez e tájékoztatást tudomásul véve hozzájárul a felvételi eljárás lebonyolítása és a
kapcsolattartás megkönnyítése érdekében.
[ ] Alulírott egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy lent nevezett adatkezelő
elektronikus levélcímem (email cím) gyermekem intézményi felvételének lebonyolítása és az
elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából kezelje.
Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá
tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek tájékoztatást,
valamint jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és az információs önrendelkezési
jogaim érvényesítése céljából az adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozattal az
önkéntes hozzájárulásom alapján kezelt személyes adataim törlését kérhetem.
Az adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve:
Postai címe:
Telefonszáma:
Email címe:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.”
Söjtör, 2021. április…..

