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a 2023/2024, nevelési évre szóló óvodába töfténő beiratkozás

időpo ntj án ak m eg h atá rozásáró l

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésröl szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, figyelemmel
a nevelési-oktatási intézmények müködéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szdó 2a/2012. (Vlll. 31.) EMM| rendelet 20, §-ában foglaltakra, a 2023/2024. nevelési évre szóló
óvodai beiratkozás időpontját és eljárásrendjét a fenntartásában működő Balassagyarmati
Központi Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19,) a határozat
m e l l é kl etét ké pe zó,,H i rdetm é n y" tafta l m a sze ri nt h atá rozz a m eg.

A Képviseló-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosífsa Balass agyarmat,
lpolyszög és Patvarc települések közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező szülók (szülőifelügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő
gye rme kei felvéte lét az egyes óvodai feladatell átási helyekre.
H atáridó: Folyam atosan
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezetö

A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati Központi Óvoda vezetöjét, hogy a beiratkozás
lebonyolítása során legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.
számú mellékletében meghatározott óvodai átlag- és maximális csoportlétszámra. E rendelkezést
a gyermekek más óvodai csoportokba, illetve tagóvodába történö irányításával is meg kell tartani.
H atáridő: F olyam atosan
Felelös: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető

A Képviseló-testüIet felkéri a jegyzőt, hogy a Batassagyarmati Központi Óvoda vezetőjét
tájékoztassa a döntésröl, valamint a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és a
rendelkezésre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodai beiratkozás idöpontjának,
az eljárás folyamatán ak és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról.
Határidő: 2023. március 17.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző





Melléklet Balassag.varmat Vá{os Önkormán)azata Képviselő-testiilptének 12l2023.(II,24.)

hatfuozatához:
HIRDETMÉNY

a 2023/2024. nevelési évre szőlő óvodai beiratkozást6l

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata
fenntartásában m{lködő Balassagyarmati Központi Óvodában (székhely: 2660
Balassagyarmat, Deák Ferenc űt19; OM 200635) és Tagintézményeiben a2023/2024,
nevelési évre szóló óvodai beiratkozás 2023, május 2-a és máius 5-e között a
következő eljárásrend szerint zajlik:

A nemzeti köznevelésről szőlő 2011, évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapián
mindazok a gyerekek, akik 2023. augusztus 31. napjáig a 3, életévüket betöltik, a
2023/2024. nevelési év kezdő napjátől, azaz 2023. szeptemb et 7-jétől óvodaktitelessé
válnak. Az óvodakötelezettség azt jelenti, hogy a gyermeknek legalább napi négy
órában részt kell venníe az óvodai toglalkozásokon. A Balassagyarmati Központi
Óvoda kötelező felvételt biztoslt azon gyermekek számára, akik Balassagyarmaton
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszer{len a
városban élnek. A patvarci és ipolyszögi gyermekek esetében a kötelező íelvételt a
patvarci és ipolyszögi 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) legközelebb eső óvodai íeladatellátásihelyre. E döntésről az
óvodavezető írásban értesíti az érintett gyermekek szüleit.

Az Nkt. 8. § (1) szerint az ővodaköteles korr1 gyermekek felvételét követőery
amennyiben az óvoda szabad férőhelyekkel rendelkezik, felveheti azokat a
gyermekeket is, akik a felvétel napjától számltottíél éven belül töltik be a 3. életévüket.
Amennyiben nem a lakóhelyéhez legközelebb eső óvodába szeretné gyermekét
beíratni vagy ryermeke még nem óvodaköteles korú, de két és féléves korát
követően szeretné a 2023/2024. nevelési évben óvodába járatni, az ővoda és az
intézményfenntartó honlapján megtatálható,,,Óvodai felvétel iránti kérelem" űrlap
kitöItésével és 2023. máius 2-a és ínájFs 5-e közötti - szeméIyesery postai vaw
elektronikus írton történő - visszaiuttatásával jelezhetik a Központi Óvoda vezetője
felé.

AzÓvodai íelvétel iránti kérelem űrlap letölthető az alábbiweboldalakról:
. https:/ /www.kozpontiovibgy.hu/ovgdai-beiratkozas/
. www,balassagyarmat.hu (a letölthető nyomtatványok között)

A kitöltött és aláí,rt íírlap a következő módokon juttatható vissza a Központi Óvodába:
o e-mailben az alábbi címre: postmaster@kozpontiovoda.t-online. hu
o személyesen leadható a Balassagyarmati központi Óvoda székhelyén (cím:

2660Balassagyafmat, Deák Ferenc út 19.)
o postai rlton: Balassagyarmati Központi Óvoda, 2660 Balassagyaímat, Deák

Ferenc it19.



A beiratkozás adatait alátámasztó iratok (személyi azonos7tő, lakcímkártya, szakértői
vélemény,határozat) bemutatására a gyermek első óvoclai nevelési napján kerül majd
sor.

A szülőnek lehetősége van atta, hogy az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, kérje a gyermek óvoda íoglalkozásokon való részvétel
alóli felmentését a Balassagyarmati látásíHivataltól (2660 Balassagyarmat, Ady Endre
út 2.), ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja. A felmentés
legfeljebb annak az évnek az a:u9uszfus 3]". napjáig adható, amelyben az ővodaköteles
gyermek a4. - különös méltánylást érdemlő esetbery amelyben az5. - életévét betölti.
A felmentési kérelem benyúitására 2023. április 15. napiáig van mód, e határidő
jogvesztő.

Az óvod,a a felvételi kérelmeket összesíti és az adatok at rögzíti a Köznevelési
Információs Rendszerben (KIR), arnely aktussal a gyermek óvodai jogviszonya
létrejön. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az óvodába történő beitatkozás, illefue
az ővodaköteles korú gyermekek mindennapos óvodába járásánakbiztosítása a szilők
kötelezettsége, melynek elmulasztásaszabáIysértési felelősséget von maga után.

Az ővodaköteles 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 szilő a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási
Hivatalt, aki ezt a tényt a fenntartó rendelkezésére bocsátott adatbázisban átvezeti. A
kötelező felvételt biztostó óvoda így tudni ío$a, hogy a külföldön élő vagy felmentést
kért gyermekek számával az óvodai csoportok szetvezésekor már nem kell számolnia.
A külföldön élő óvodaköteles gyermekek bejelentéséhez szükséges nyomtatvány és
további iníormáció elérhető az Oktatási Hivatal honlapján:
https:/ / www.oktatas.hu/ kozneveles/ kulfoldre tavozas bejeientese

A már óvodai jogviszonnyal rendelkező, de külföldretávozó, az óvodakötelezettséget
külföldön teljesítő gyermekek szilője errőI a tényről az ővodavezetőt köteles
értesíteni.
Az óvodavezető legkésőbb 2023. június 5. napláig meghozott óvodai felvétellel
kapcsolatos döntése ellen az Nkt. 37-38. §-a jogorvoslati lehetőségetbiztoslt a döntés
közlésétől számított 15 napon belül.

Köszönjük a szülők együttmííködését!

?- - "_y',dr.VargPd7
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BalassagyarmaT Vá,


