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Közlemény az óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Füzesgyarmat Város Önkormányzata által
fenntartott Füzesgyarmati „Lurkófalva Ovodába a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre

2021. április 20. napjától 2021. április 21. napjáig

7.00-16.00 óra között lehet beíratni.

A beiratkozás -a koronavírus tovább terjedésének megakadályozása érdekében- az óvodai felvétel
iránti kérelmek Füzesgyarmati Lurkófalva Ovoda (5525, Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8.)
főbejáratánál kihelyezett gyűjtő dobozban való elhelyezésével történhet meg. Az óvodai felvétel
iránti kérelem minden érintett számára postai úton megküldésre kerül.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
8. (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét

és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, e közleményben meghatározott időpontban az
óvodába nem fratja be, szabátysértést követ el.

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a
Szeghalmi Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, Sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külfbldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját

követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles

értesíteni az óvodavezetőt.

2021. szeptember 1-jétől a 2021/2022. nevelési évben az óvodába azt a gyermeket kell felvenni,

aki a 3. életévét betöltötte, az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
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Kérem a Tisztek Szülőket, hogy az óvodai felvétel iránti kérelem nyomtatványon legyen
szíves feltüntetni a szülő telefonos elérhetőségét, valamint a beíratni kívánt gyermek TAJ
számát.

Az alapító okirata szerint a Füzesgyarmati ‚Lurkófalva’ Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. az autizmus spektrum zavarral küzdő vermekek
ellátását. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáshoz kéijük. mellékelje a szakértői
vélemény másolatát.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a köztéstőt számított IS
napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a
jegyző jár cl és hoz iuásodfokú döntést.

Az óvoda nevelési programja megismerhető az óvoda honlapján www.lurkofalvaovoda.hu és az
intézményben.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük beíratásáról.

Füzesgyannat, 2021. március 31.


