Kapuvár Városi Önkormányzat
Hirdetménye
a 2022/2023. nevelési évre történő Óvodai beiratkozás időpontjáról
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Király-tó Óvoda és Bölcsőde intézményében az óvodai beiratkozás időpontja:
2022. április 26. – 27. – 28.
Pótbeiratkozás: 2022. május 16.
Az óvoda felvételi körzete:
Kapuvár város közigazgatási területe
Babót, Osli, Veszkény községek közigazgatási területe
Az óvodai jelentkezésre vonatkozó információk és az óvodai jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról
(www.kiralytoovoda.hu/hírek)
Jogszabály alapján beíratásra kötelezett gyermekek, akik:
2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Lakóhelyük, ennek
hiányában tartózkodási helyük az óvoda felvételi körzetében van. A Király-tó Óvoda és Bölcsőde Központi óvodája és
tagóvodái sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadnak.

FIGYELEM!
o A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a
hirdetményben meghatározott időpontban.
A rendelkezés minden 2018.09.01. - 2019.08.31. közötti időpontban született gyermekre vonatkozik, akik még nem
járnak óvodába!
o A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2022. április 28.) követő tizenöt napon belül, írásban
értesíteni az Oktatási Hivatalt.
o A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a fővárosi és megyei kormányhivatal
általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
o Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezménye:
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer
forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
Az óvoda várja azon gyermekek beiratkozását is, akik:
 2023. augusztus 31-ig töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételes jelentkezők
 az óvoda felveheti azt a 2,5 éves kisgyermeket is, aki a felvétel időpontjától számított fél éven belül
betölti a 3. életévét
Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi lehetőségek állnak a szülők részére:
 e-mail-ben:
2022. április 26 – 28.
óvodai felvételi kérelem letölthető az óvoda honlapjáról www.kiralytoovoda.hu/hírek
A kitöltött óvodai felvételi kérelmet kérjük, az ovoda.kapuvar@gmail.com címre beküldeni
szíveskedjenek!
 személyesen: Király-tó Óvoda és Bölcsőde Kapuvár, Arany János utca 10/A.
8.00 – 16.00 óra között Boros Imréné intézményvezetőnél
Beiratkozáskor, illetve a gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges
iratokat, azaz a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy
útlevél), továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői
engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya), a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJkártyáját.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők a Kapuvári Polgármesteri
Hivatal Címzetes Főjegyzőjének címzett, de az óvodának átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2022. május 28.

