GYAKRAN ISMÉTELT SZÜLŐI KÉRDÉSEK A 2020/21. ÉVI ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
Kell-e kitöltenie szándékbejelentőt annak, aki a saját körzetes óvodájába szeretné beíratni a gyermekét?
Nem kell kitöltenie, mert őt automatikusa írja be a körzetes óvoda vezetője. Csak annak kell kitölteni, aki nem a körzetes
óvodába szeretné beíratni a gyermekét.
Megvárja-e a szülő az Oktatási Hivatal értesítőjét, vagy már küldheti a szándékbejelentést az általa választott
nem körzetes óvodába?
Nem kell megvárnia, már küldheti a szándékbejelentőt az általa választott nem körzetes óvodába.
Milyen formátumban küldje be az óvodának a dokumentumot?
PDF vagy képformátumban, de olvasható méretben és minőségben.
Mi történik akkor, ha nem jut be a gyermek a körzetes óvodájába, mert kevés a férőhely?
A fenntartói óvodai koordinációs megbeszélésen kerül kijelölésre egy lakóhelyéhez közeli óvodában férőhely a gyermek
számára.
Hány választott óvodába nyújthat be a szülő szándékbejelentést?
Kizárólag egy választott óvodába nyújthat be a szülő szándékbejelentést.
A személyes okmányok fotóit be kell-e küldeni a szándékbejelentéssel együtt?
Nem kell beküldeni, mert majd a 2020/21. nevelési év első napján (2020. szeptember 1.) kell bemutatnia az okmányokat.
Honnan tudja meg a szülő, hogy a szándékbejelentését megkapta a nem körzetes, választott intézmény?
E-mailben visszajelzést küld az intézmény vezetője a levél feladójának.
Hogyan értesül a szülő a felvételről vagy az elutasításról?
Írásban hoz döntést az intézményvezető a felvételről, illetve az elutasításról.
Felveszik-e az óvodák azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31. után születtek?
A 2020. március 25-én kiadott EMMI határozat kizárólag a 2020. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött óvodaköteles
korú gyermekek névjegyzékéről szól, így a beiratkozás a 2020. augusztus 31. után született esetükben nem lehetséges.
Lesznek-e utólag megtartott nyílt napok? Honnan tudunk tájékozódni az óvodákról?

Egyelőre nincs döntés arról, hogy a nyílt napok pótlása megvalósítható-e. Javasoljuk, hogy tájékozódjanak a
www.zuglo.hu/ovodak oldalon az óvodák bemutatkozó kiadványaiból, szakmai dokumentumaikból illetve az
egyes óvodák honlapjáról. Amennyiben speciális jellegű kérdéseik vannak, úgy azokat közvetlenül e-mailben
küldjék meg az intézménynek, akik válaszolnak Önöknek. Telefonon korlátozottan elérhetők az intézmények,
miután jelenleg zárva tartanak, de e-mailben folyamatosan elérhetők.
Lehet-e váltani óvodát a nyár folyamán?
Miután a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a szülőnek szabad óvodaválasztási joga van, valamint az
óvodákban – a jelenleg is élő gyakorlat szerint – egész évben adott a lehetőség a beiratkozásra, így
természetesen nincs akadálya az intézményváltásnak, amennyiben a választott intézmény vezetője úgy
nyilatkozik, hogy tudja fogadni a gyermeket.
Amennyiben további kérdéseik lennének, úgy kérjük, - lehetőség szerint - e-mailben tegyék fel a
hernadi@zuglo.hu címen, mert a Hirdetményben megadott telefonos elérhetőség esetenként hosszabb ideig
foglalt lehet a megnövekedett hívások miatt.
Megértésüket köszönjük!

