
HIT GYULEKEZ[TF

A Hit Gyulekezete etal fenntartott int6zmenvekben a 202A12A21. neuelesi
d6pontja az al6bbi ld6ponlokban leszl

KOzLEMENY
a202012021, nevel6si 6vi ovodai beiratkoz6s rendj616l

A 20i2012 (vlll 3l ) E['4]\y'r renderet 2 s (1) bekezdose arapj6n az 6vodai berratkozas idej6r6r, az errril
var0 0onres es a Jogorvostat beny[jlAsanak hateridej616] az alebbi kozlemenyt tesszrjk kozz6.

A gyermek abban az evben, amerynek auguszius 31. napjeig a harmadik 6ret6vet betdrt, a neveresr 6v kezd6
naplalor egatabb napi negy 6raban ovodai foglalkozeson vesz r6szt. Az 6vodai felvetel, etvelel jelentkez6s
alapjan.1od6nk (NK. 49. S (1)). A sz016 gyermeke adottsegainak, kdpessegeinek, 6rdei(l6d6s6nek
megieiel6en, saj6l vailesi, vililgn6zeti meggy6z6d6s6re, nemzeii hovatarloz6saia tekrntetter szabadon
valaszthat ovod6t (Nkt. 72. S (2)).

A 202412a21'es nevel6sr 6vre tort6n6 6vodai beiratkoziisok szervezdsdt - figyeremmer az orszagos
j6rvenyrlgyi helyzetre .- az emberi er6fon6sok miniszter6nek 7/2020. (lll. 28.) halbroida a 2Q201202i . tan6-vre
l0rl6n6 a talanos iskolai belratkozasro rendkivL.lli m6don szabalvozza
A haterozat c6lja, hogy a jarvenyhelyzet varhalo alakulasbra tekinlellel az e talanos iskolai be ratkozasak
min6l el6bb 6s min6l kevesebb szemelyes kontaktussal valdsulhassanak meg Emellett ugyanakkor biztositani
\el'a szu 6l^ szabad intezrenvvalasztesal is.

Az a sz|j16 vagy tdrv6nyes k6pvisel6, aki a szLir6i felugyelete vagy gyems6ga alatt a116 ovodai neve esben valo
r6szvetelre kdtelezett gyermeket ke16 iddben az 6vod6bi n6m iritla ue, a szab6rysen6s6kr6l, a
szaba yse d6si e li6ras 161 6s a szabelyse rt6s n yilventa ir6sl re ndszerr6 szdlo 2012. e\i | . tdrvdn y 247. s (a)
pontja alapj6n szabalysertost kdvet et. Tovebba aki nem biztositja, hogy s yos 6s halmozottan fogyatekbi
gyermeke a lejl6des6t biztosit6 nevelesben neve 6s-oktat6sban vegyen r6szl, vagy az 6vodai neve 6s evben
az iskolai eletm6dra felkeszit6 foglalkozasokol igazola|anul a jogszabelyban m;ghatarozott m6ri6kel vagy
ann6l idbbet mu aszt, szab6lys6ddst kdvetel, ponzbirsaggal sijihat6.
Az 6vodai nevelesben val6 r6szv6teke kdtelezett gyermek sz0l6je, amennyiben gyermeke az
6vodakdtelezeltsog6l ktjlfdldon teljesili, kotees arf6 a beiratkozas idejenek utols6 hatarnapjat kovet6 lizeriol
napon beril irasban orlesiteni a gyermek lakdhe ye, ennek hi6nyaban taft6zkodasi hety; s2erint ilibt6k€is
legyz0r

A nevelesi6v 2020. szeptembef 1{61 2021. augusztus 31-ig tart.

6vre az 6vodai beiratkoz6s

kdr:ete beiratkoz{s napja, I
. . holyizine.

Bethlen GAbor Gimnazium,
Altalenos lskola ovoda 6s
A apfoki [/tiv6szeti lskoia

tu iskola vi6gn6zel leg

elkdblezelt intezm6ny,

benne kereszl6ny

szellernis6gLj nevelds es

oft6s ibly k tu iskolaba

va 6 be ralkozls es a
jogv szony fennel 5siirak
lellelee, hogy az oktatasi

2020. rtprilis 15.16.17,
4400 Nyiregyheza,
Nyiregyhdzi 0t2ld A jelenlqgi

vesz6lyhelyzet a tal
megkovetelt

a^Ae,c6nii^vi

szempontokra k|jlonds
figyelerhme az

lnt6zmeny - az el6zetes
jelentkez6si lapok

szAnd6knyilatkozatok
EouoJo o,dPldr -

Bornemisza P6ler Gimnezium,
Allalenos lskola, Alapfokrl
lvliivdszeti lskola, ovoda 6s
Sporlskola

2020.6prilis 16,
1103 Budapest,

Gergely utca 81/B

Huszer Gal Gimn6zium,

Altalenos skola, AlapfokI
l\l|jv6szeti lskola es Ovoda

meghatrozottakof ttl, a
gyermek az iskola A[al

kepvisell 6n6keket is

2020. liprilis 8.9.
4030 Debrecen,

D dszegi [t 21.



Mandu afa 6voda

efogadia, be e6dve az
eddica nevel6st,

megjobbiiAsl A gyennek 6s
gondviseldj,e efogadja az
iskobnak azl a pgal es

kdle ezetheget hogy a
gyeEkeket a b bliai

eft6lcsre 6s 6letrn6dra

buzditsa, dket €nnek
gyakodaseban segitse

2020, eprilis 6.7.
2100 Gddd6,

Tess€dik Samuel ulca ZA

beiralkozasi beosztest
keszit 6s en6l ai drinie

sz0l6ket t6j6koztatja.

Az egeszsegrlgyi

szempontokra
figyelemmel tdbb napra
elosztva, kb. 15 perces

intervallumokban
szervezik meg, hogy

egyszerre csak egy szri16

tart6zkodjon egy
leg,t6rben.

Noe Barkeja Ovoda
2020. dprilis ,|5.16.

6000 Kecskemet,
Kisk6rosi It L

Szterai N4ih6ly Aitatanos tskota,
ovoda 6s Alapfok0 lviUvdszeli
lskoia

2020.6prilis 7.8.
7630 P6cs,

Vikt6fia utca 2.

Palesti L6szl6 Attal6nos lskota
6s Ovoda

Magy kozigazgat6si
tenilete

2020.6prilis 8'9.
4556 l\,iagy,

H6sdk tere 4.

A beiratkoziis sor6n az alabbj eljaresrend 6rv6nyes

Az el6zelesen benyrjtoit sz6nd6^ryilalkozat, jeleflkezesi lapok alaplen az inr6zndny {elveszi a szrildkkel€
Kapcsorat.r' megr(urdr a be ratkozasi rapot szemukra. A beiratkozSsi rap kitdl6se ut6n, amennyibeh varijre
m6d. az.orthoni nyomtatSsra, kinyomtarva a megadott beiratkoz6si iddpontra behozza a bemut;tasrai,kerul6

I3llllifg4ll H. lil.: Ig9 ui.o lgn .r'ryomtatesra, 
akkor etekrronikusan visszakr.jldi a beiratkoz€sitapoi:6s

az nrezmeny nyomlatja ki keszili e16 a beiratkozSsra. Amennyiben egyik feJsorort rehet6seg sem megoidott,
akkor az intezmdnyben tdlti ki a nyomtaNan

l. !.1|.,' 
tk.1?t az egeszsegrigy. szempontokra figyetemme tobb napra etosztva, kb. t5 , perces

lnl.rl!T9Kb.l..:.rurezk.meg, hogy egyszerre csak egy szrjt6 tart6zkodjon egy tegt6rben, a pontos
Deosztasl0t a szut0het az IntezmenV erlesili.

Az 6vodai beiratkoziishoz az al6bbi dokumentumok bemutat6sa sziiks6ges la 2ol2o12 (vlll.31.) El\.41\.41

rendelet 20.S (3.) bekezd6se lov6bba a 2018.6vi LXXXIX torvdny 1. mell6klete ertelm6ben):1 a gyermek szemeryi azonositesbra arkalmas, a gyermek nevere ki6|itofi szemelvr azondsitol ds
lakcimet igazol6 hat6sAgi igazolvany (lakcimkairya);

2 a gyermek szljletesi anyakonyvi kivonata; -...,r. rix.r:

3. a gyermek szemelyiigazo vAnya (ha mar van)t ,. 'l.i'1ii4 a gyermek TAJ k6nyaja
5. amennyiben van, akkor a gyermek okhtasi azonositd szema;
6. a gye.mek olEsi kiskolyvel
7. amennyiben a gyermek szakdd6i v6lem6nnye rendelkezik a saj6tos nevelesi ig6nyr6l sz6l6

szakv6lemeny, beilleszked6sitanu lasi-mag atartas i zavar meg allapitaserdl sz6l6 szakv6lim6ny.

A sziil6k (gondvisel6k) adatainak k6telez6 nyilventadas6hoz a szul6k r6sz6r6l a k6vetkez6
d0kumentumok bemutat6sa sziiks6ges:

l mindk6t szril6 szem6lyi azonosilasera alka rnas szem6lyi azonosil6t 6s lakcimet igazol6 h-at6segi
lgazolv6ny (lakcimkertya);

2. mjndket sztl16 (gondvisel6) szem6lyi azonosit6sara alkalmas szernelyi igazolv6nya;
3. amennyiben a gyermek gondviseldje nem a v6rszerinti szLll6, akkoi a qondviseldi statusrdl sz6l6

gazoles vagy okirar,
4. nyllatkozat a kdzds sztil6i fefuigyelelgyakorlas6ra;
5. ha a sztil6k gyermek utan rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesiilnek, akkor az err6l

sz616 hat6rozat vagy onkomdnyzati igazoles f6nymesolata;
6. ha a szLil6k harom vagy tdbb kiskoll] gyermeket nevelnek egyrjtt, akkor a kedvezm6nyek

igdnybevdteldhez szrjkseges a l\/agyar A amkincster a ial kiat irott igazotast (,,Hatdsegi bizonyitviny
csaledi p6tl6k foly6sjtese16l"), amelyet etdzetesen az A[amkincstartot szerezhetneK oe:

7. ha a gyermek nem magyar ellampolgar, akkor vagy a menedekjogoi igazol6 okirat, vagy a
leteleped6si enged6ly, Magyarorsziig terlilei6n val6 tartozkodirsra jogosit6 engedelyt (tart62kbd6si
engedely, ktilfdldiek szem6lyazonosit6 igazolvanya, kljlfdldi 0t|ev6lben feltr.jnteteit bevAndort6
jog6rlarti

8. ha a gyermek nem magyar 6llampolg6r, akkor a szL.i16 kereseli igazol6sa



I,:,..9,ji1_6.I:d,?]_l?]:f:sai 
tos nevet6si igdnyij syermekek szemara az atapit6 okirar szerinr vatamennyi Hit

byureKezele attat tennlartofl ovod,ban folyik, Nemzetisegi neveles nem zajlik int6zmenyeinkben.

Az ovodaj felv6telrdl, Atuetelrdl az inl6zm6nyvezet6le ddnt. Ha az dvod6ba jelentkez6k sz6ma meqhaladia,a
felvehet6 gyermekek szam6t, az int6zm6nyvezet6ji bizofisagot szervez, .r'.fy 1uu..Lrot t.r, 

" 
f;ilil;5

gyermeket els6sorban abba az 6vodaba ke felvenni, amelyn;k kdzeieben lakii, vagy ahol sz0r6je dd]i;oziii''l
Az 0vodai felv6tel t,rgydban hozott ddnl6s kdzl6senek hatirnapja legk6s6bb a liehatkoz6sia kiiri utots6
hatamapot kdvetd huszonegyedik munkanap. Amennyiben a sztil6 a Seiratkoz6s napjan - az elektmnikui
el6rhel6segenek megadasaval- kerte, elektronikus ljton kapja meg az erbsit6st.

Az dvodaifelvetel irasbeli ddnl6se ellen a sziil6i feliigyeleti jogot gyakorlo szij16 a kdzl6st6l szamitott iizendt
napon beliil illetekmentes fellebbezesi kerelmet ny0jthat be a fennlartdhoz cimezve az intezm6nyvezet6jenel
(Nkt. 37.$ (1"3)), A fenntarl6 j6r et, 6s hoz masodfokri ddntdst (Nkt. 38.S),

BudaDest, 2020. mdrcius 31.
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Hit Gyiilekezete


