FELHÍVÁS
a 2020/2021-es NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRA
A nemzeti kö znevelésrő l szó ló 2011. CXC. tö rvény 8. § (2) bekezdése alapjá n minden gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától
(2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórában óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés
célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdő dhessen el kö zö sségbe integrá lá suk
és felkészítésü k a majdani iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős
miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző
évektől eltérően más időpontban és más módon, elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése
végett - elektronikusan (e-mailben), vagy telefonon történik,
SZÁNDÉKNYILATKOZAT (1. számú melléklet) kitöltésével.
A beiratkozás időpontja: 2020. április 2-17.

Az önkormányzati óvodák elérhetőségei az alábbiak:
Óvoda neve

címe

vezető
neve

telefonszáma

e-mail címe

Hagyományőrz
ő Óvoda

Tö kö l, Fő utca 49.

Magyarics
Lá szló né

06(20)512 2220

tokolhagyomanyorzoovoda@gmail.com

Horvát Óvoda

Tö kö l, Csépi ú t 6.

Gajá rszky
Istvá nné

06(20)316 9984

horvatovoda@gmail.com

Napsugár
Óvoda

Tö kö l, Csépi ú t 6.

Rácz
Annamá ria

06(20)317 0270

tokolnapsugar@gmail.com

Tö kö l, Csépi ú t 57.

Schleerné
Szegedi Anna

06(20)317 0320

szivarvanyovoda@jakit.hu

Tö kö l, Kisfaludy u. 2.

Farkas Katalin

06(20)317 0420

Szivárvány
Óvoda

Ha a szü lő a gyermeket nem tö kö li ö nkormá nyzati fenntartá sú intézménybe kívá nja beíratni, arró l email ú tjá n a beiratkozá s idő pontjá ban szíveskedjék értesíteni a Tö kö li Polgá rmesteri Hivatalt az alá bbi
e-mail címen: jegyzo@tokol.hu .
Az óvodák vezetői 2020. április 20-ig döntenek a gyermekek felvételéről és erről – elsősorban
e-mail-en – értesítik a szülőket.
Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?
A hatá lyos jogszabá lyi rendelkezések alapján a szü lő k – legkéső bb a tá rgyév má jus 25-éig benyú jtott –
kérelemben (2. számú melléklet) kérelmezhetik a terü letileg illetékes já rá si hivatalná l gyermekü k
ó vodakezdésének halasztá sá t. A já rá si hivatal a szü lő i kérelem alapjá n, a gyermek jogos érdekeit szem elő tt
tartva felmentheti a gyermeket az ó vodai foglalkozá son tö rténő részvétel aló l annak az évnek az augusztus 31.
napjá ig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betö lti, ha ezt a gyermek csalá di kö rü lményei, sajá tos helyzete
indokolja.

Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg
Magyarországon az az óvodai nevelést?
A hatá lyos jogszabá lyok értelmében 2020. januá r 1-jétő l abban az esetben, ha az ó vodakö teles gyermek
csalá djá val éppen kü lfö ldö n él, ezt a tényt az az Oktatá si Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez
haszná lható ű rlap az Oktatá si Hivatal honlapjá n (www.oktatas.hu) a Kö znevelés menü pontban Kü lfö ldi tá vozá s
bejelentése pontjá bó l vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalró l
kö zvetlenü l letö lthető . Elektronikus kitö ltést kö vető en alá írva az Oktatá si Hivatal Kö znevelési Nyilvá ntartá si
Fő osztá ly 1363 Budapest, Pf.19.

1. számú melléklet
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
ÓVODAI FELVÉTELRE

Alulírott …………….……………......................................................................szü lő /tö rvényes képviselő kérem
gyermekem óvodai felvételét a

………………………………………………………………….. Ó vodá ba
{Tö kö l, …………………………………………….………………………(ó voda címe)}
a 2020/2021-es nevelési évre.
Gyermek adatai (Kérjü k az adatokat a hivatalos okmá nyoknak megfelelő en, OLVASHATÓ AN
kitö lteni!)

Gyermek neve: ………………………………………………………………………………..
Szü letési hely, idő : …………………………………………………………………………….
Á llampolgá rsá ga:…………………………………………………………………….................
Anyja leá nykori neve:………………………………………………………………………….
Apa neve:…………………………………………………………………………………........
Á llandó lakcím (lakcímká rtya szerint): ……………………………………………………….
Tartó zkodá si hely:……………………………………………………………………………….
A szülő e-mail címe: …………………………………………………………………………..
Dá tum: ……………………………

………………………………………………
Szü lő /tö rvényes képviselő alá írá sa

2. számú melléklet

