Tájékoztató
a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha vezetőjétől

Tisztelt Szülők!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket,

a 2020/2021-es nevelési évre történő
ÓVODAI BEIRATKOZÁS
rendkívüli helyzetre vonatkozó menetéről.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es
nevelési évre történő óvodai beiratkozás, a gyermekek felvételi és előjegyzési
eljárásrendje az emberi erőforrások minisztere 7/2020.(III.25.) EMMI határozata
alapján a következőképpen változik.
A Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha KÖRZETES INTÉZMÉNY, azaz
Hejőbába teljes településének óvodás korú gyermekei számára kötelező nevelési
feladatot ellátó és felvételt biztosító intézménye. Fenntartója a Hejőbába
Községi Önkormányzat.
Tisztelt Szülők!
Óvodánk nevelőtestületének tagjaival, kollégáimmal bízom abban, hogy
intézményünkbe a Hejőbábai Mesevár Óvodába kívánják beíratni óvodás
korú gyermeküket, akiket nagy szeretettel várunk majd 2020. szeptember
első napján, az új nevelési év kezdetén.
1.

A szülőnek nincs teendője, amennyiben olyan óvodába
szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai
felvételt biztosítja a számára, ebben az esetben nincs szükség
intézkedésre az intézmény felé.
Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja
számukra a szülő külön jelzése nélkül is, mert az új rendelkezés alapján
2020. április 21-én automatikusan felvételre kerülnek.

Ennek ellenére javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot
legalább telefonon vagy elektronikus úton az óvodavezetővel, ilyen
esetben is és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába
kívánják beíratni gyermeküket.
A szülő részére a napokban írásbeli értesítést kézbesítünk a
gyermek óvodakötelezettségének teljesítéséről, az óvodai beiratkozás
módjáról és lehetőségéről.
A beiratkozáshoz szükséges személyes iratok bemutatására a
gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
Az óvoda vezetősége a gyermek felvételét követően, a 2020. április
21-e utáni napokban írásban értesíti az érintett szülőket, valamint a
gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásba.

2.

Amikor a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába
szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda
nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy –
különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott
óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a
beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja meg, majd a gyermek
felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt és erről írásban értesíti a
szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Az óvoda e-mail címe: hejobabaimesevarovoda@gmail.com
Telefonszám: 06/70/333-7463
Előre is köszönjük segítségüket és együttműködésüket!
Nagy szeretettel várunk minden gyermeket a Hejőbábai Mesevár Óvoda és
Konyha intézménybe!
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Hejőbába, 2020. március 30.

Tisztelettel: Kóródiné Iván Éva
óvodavezető

