
Kistokaji 6voda, Bdlcsfde is Konyha
Tel.:301742-6123

E-mail: ovoda@kistokaj.hu

Iktat6sz{m z 37 -00 12023. Tfrgrz Tdjlkonahs az 6vodai
beiratkoz6s ftl a 2023 / 2024 - es

nevel6si 6vre

Tisztelt Sztil6k!

A fenntart6 Kistokaj Kcizs6g Onkormrinyzata a Kistokaji 6voda, B<ilcs6de 6s Konyha 6vodai
felv6teli k6rzet6t Kistokaj Kdzigazgatfsi teriilet6ben hatirozta meg, ennek megfelekien
int6zm6nyiink Kistokaj kdzigazgatisi teriilet6n kiitelez6 felv6telt biztosit6 6voda.

4202312024. nevel6si 6vre tiirt6n6 6vodai beiratkoz6s id6pontja:
2023. iprilis 19 -20. (08.00- 15.00)

P6tbeiratkozis:
2023. M6jus 3. (08.00-15.00)

Amennyiben a fenti id6pontokban nem tudnak megjelenni gyermektikkel, term6szetesen
lehet6Sdg van 

^z 
6vodai felv6teli lapot kitiiltve eljuttatniuk elektronikus, illetve postai

fton legk6s6bb 2023. m6jus 3-ig az 6voda rfisz0re az alfibbiak szerint:

- beszkennelve az 6vodla email cfm6re, vagy
- postai rlton az6voda cim6re kiildj6kel, vagy
- lezilrt borit6kban az 6voda postalidfj6ba helyezz6k el

K6rjiik, amennyiben m6diuk van 16, csatoljrlk a jelentkez6si laphoz gyermekiik lakcimkirtydia,
sztilet6si anyakiinyvi kivonata 6s TAJ kirtyilja, valamint a sziil6 szem6lyi igazolvfnya 6s
lakcfmkirtyrfj rlnak mf s olatrft !

Az int6zm6ny adatai, el6rhet6s6ge :

N6v: Kistokaji Ovoda, Bolcs6de 6s Konyha
Cfm: 3553 Kistokaj, Sz6chenyi u. 43.
OM azonosit6: 202244
lnt0zm6nyv ezet6 z Gyurk6 Tiborn6
El6rhet6s6gek ovoda@kistokaj.hu; kistokajiovi@gmail.com, +3630/742-6123
Fenntart6: Kistokaj K<izs6g Onkorm6nyzata (3553 Kistokaj, Sz6chenyi u. 43.),
Jegyz6, mint jogorvoslati szerv megieliil6se: Dr. Zalkadi Adrienn a Kistokaji Kcizcis
Onkorm6ny zati Hiv atal J egy zole (3 5 5 3 Kistokaj, S z6chenyi u. 43 . ),
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A nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tdrvdny (tov6bbiakban Nkt.) 8. S (1) bekezd6se
szerint: ,,A,2 6voda a gyermek h6romdves kor6t61 a tankdtelezetts6g kezdet6ig nevel6
intflzmflny..."
Az a gyermek, aki 2023. augusztus 3L. napjiig betiilti a 3. 6let6v6t, 6vodakiiteless6 vdlik

2. 6vodai felv6teti ioeosultsie
- Az 6vodai felv6tel,fitv5tel jelentkez6s alapjrfln tiirt6nik az 6vodai felv6teli lap kitiilt6s6vel

(Nkt.49. (1)
- Az 6vodilba a gyermek harmadik 6let6v6nek betiilt6se utin vehet6 fel.
- A gyermeket els6sorban abba az 6vodrlba kell felvenni, 6tuenni, amelynek kdrzet6ben lakik,

vagy ahol sziil6je dolgozik. [Nkt.49. (2)]
- Szabad f6r6hely eset6n azon gyermekek is jogosultak rdszt venni az 6vodai neveldsben, akik

a jogviszony megkezdfs$re kapott napt6l szirmitva hat h6napon beliil tdltik be a harmadik
6let6viiket. (2020.09.01. 6s 2021.02.28. kdzritt sziiletettek) Term6szetesen itt is meg kell felelni
a tovribbi jogszabdlyi krivetelmdnyeknek is (kistokaji lakos, szobatisztas6g)

Felhivnim azon sziil6k figyelm6t, akinek 3. eletdvetbetdltdtt gyermekiik van, vagy gyermektik
2023.08.31. napjfiig betdlti a 3. 61et6v6t, 6s NEM int6zm6nyiinkbe kivinja befratni a
gyermeket, hogy e sz6nddkukr6l az 6vodit 2023.04.17. napjSig elektronikus formfban
(email-en) 6rtesiteni kiitelesek.

3. Diint6s a wermek felv6tel6r6l:
A felv6telr6l, htv6telrfil az 6voda vezetilje diint 2023.05.10 napjfig. Amennyiben a
jelentliez6k sz6ma meghaladja a felvehet6 gyermekek sz6mdt, az 6vodavezet6 bizottsrlgot
szeriez, amely javaslatot tesz a felvdtelre.

4. Az 6vodai beiratkoz6s rendie:
Az 6voda ^ 

jelentkez6si lapon feltiintetett adatok alapjin beriigziti a Kiiznevel6s
Informici6s Rendszer6be a beiratkozis t6ny6t, melynek eredmdnyek6ppen a gyermek
jogviszonya l6trejcin. Amennyiben a beiratkoz6s nem szem6lyes jelenl6t form6j6ban tdrt6nik, a
gyermek 6vodai nevel6s6nek els6 napjan kell bemutatni abeiratkozilshoz egydbkdnt sztiks6ges
iratokat.

5. Joeorvoslati eli6r6s
Az 6vodavezet6 diint6se ellen az Nkt. 37. $ (1-3) bekezd6sei, valamint a 38. $ alapj6n
jogorvoslatnak van helye, mely eljrlrSs sor6n a jegyzfl jir el 6s hoz 2. fokrri diint6st. Az eljdnhs
illetdkmentes. A jogorvoslati kdrelmet az Nkt. 37.$ (2) bekezddsdnek megfelel6en Kistokaji
K0zds Onkorm6nyzati Hivatal Jegyzljdnek cimealq de a ddntdst hoz6 Kistokaji 6voda,
Bdlcs6de 6s Konyha elektronikus cfm6re kell megkUldeni a hatinozatkdzhenrdteldt6l szirmitott
l5 napon beliil.
A jegyzfi 2. fokf diint6se ellen jogszabillysdrtdsre hivatkoz6ssal a ddntds bir6sigi
feliilvizsgfilrtht lehet k6rni 30 napon beliil.

6. Felment6s a kiitelez6 6vodai foelalkoztat6sok al6l
- Az a sziil6, aki felment6st k6r a kdtelez6 6vodai neveldsben val6 ftsz-tdtel al6l, felment6si

k6relm6t tilrgydv mijus 25. napjilig nyujthatja be a B.A.Z. Megyei Kormfnyhivatal Jfrisi
Hivatal6hoz.

- Amennyiben az 6vodaktiteles gyermek az 6vodakiitelezetts6g6t kiilfitldiin teljesiti, a sziil6
kiiteles a beiratkozds idejenek utols6 hatdmapjdt kdvet6 15 napon beliil 6rtesiteni az Oktatfsi
Hivatalt.
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Tovdbbi informicifikaz aldbbi linken 6rhet6k el:

7. Beiratkozisndl sziiks6ses iratok

- a sziil6k, vagy m6s t6rv6nyes k6pvisel6 6ltal kitdltdtt az ,,6vodai felv6tel irinti k6relem"
cfmii nyomtatv6ny, mely az 6voda honlapj6r6l letdlthet6

- a gyermek sziilet6si anyakdnyvi kivonata vagy ennek hi6ny6ban a gyermek nev6re ki6llftott
szem6lyi igazolvhny

- TAJ kSrtya
- lakcfmet igazol6 hat6s6gi igazolvdny
- a sziil6 vagy m6s tdrvdnyes k6pvisel6 szem6lyi igazolvdnya 6s szemllyi azonosit6t 6s

lakcimet igazol6 hat6s6gi igazolv 6ny a
- amennyiben a sziil6i feliigyeleti jogot egyik sziil6 gyakorolja, sziiks6ges a sziil6i feliigyeleti

jog gyakorl6s6r6l sz6l6 gy6mhat6s6gi jegyz1kcinyv vagy bir6sdgi itfllet
- amennyiben a gyermek gyfmsilg alatt 6ll, szi,iksdges a gy6mhivatal gy6mkirendel6

hatfrozata
- orvosi igazolfis, hogy a gyermek kdzdssdgbe mehet (30 napn6l nem r6gebbi)
- gyermekv6delmi hatirozat, amennyiben ilyen van
- saj6tos nevel6si ig6n1.ti gyermek eset6n a szak6rt6i 6s rehabilit6ci6s bizottsilg javaslata
- a gyennek esetleges betegs6g6t, speci6lis igdny6t igazol6 szakv6lem6ny, orvosi igazolSs

Szeretettel virunk minden kistokaji beiratkoz6 gyermeket.

A kapott adatok alapjin ebben a 202312024-es nevel6si 6vben ,fj, a felv6teli kiirzetbe
(Kistokaj) nem tartozf gyermekek felv6teli k6relm6t nem 6ll m6dunkban teljesiteni.

Int6zmdnytink mtiktid6s6r6l, eddigi munk6nkr6l, szolgilltatitsunkr6l tfij1koz6dhatnak a
honlapunkr6l (www.kistokajiovi.hu) 6s a facebook oldalunkr6l (Kistokaji Ovoda, B6lcs6de 6s

Konyha)

K6rem tdj 6koztatilsunk szf ve s tudom 6sulv6tel6t !

Kistokaj, 2023.02.20.

Egyiittmtiktiddstikbe bin a, tiszteleffel :
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