A 91/2021. (IV. 15.) Pm. határozatban kiadott óvodai
beiratkozásról szóló HIRDETMÉNY melléklete

A 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás speciális szabályai:
I.

Az elektronikus beiratkozás:

Általános információk
A 2021/2022. nevelési évre – a járványhelyzetre tekintettel – fő szabály szerint a jelentkezés/beiratkozás elektronikus úton történik. A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok bemutatására a nevelési év első napján kerül sor.
Az óvodakötelezettség teljesítését az Oktatási Hivatal tartja nyilván. Nyilvántartása lakcím alapú. Életvitel szerinti lakhelyként a gyermek bejelentett tartózkodási
címét, ha ilyen nincs, akkor az állandó lakcímét veszi figyelembe. Felhívom a figyelmet tehát arra, hogy annál az önkormányzatnál/önkormányzati óvodánál lévő
kötelező felvételi listában szerepel a gyermek, ahol a lakcímkártyája szerint a tartózkodási lakhelye, ha ilyen nincs feltüntetve, akkor állandó lakóhelye található.
Elektronikus beiratkozást vehet igénybe:
1. Óvodaköteles gyermek elektronikus beíratása a lakóhely szerint illetékes körzetes óvodába:
A körzet szerint illetékes óvodába való jelentkezés (2021. május 10-től benyújtható jelentkezés minta: „Körzetes”) azok számára, akik először veszik igénybe az
óvodai nevelést, 2017. 09. 01. és 2018. 08 31. között születettek, valamint Rákosmentén 2021. 03. 01. napját megelőzően létesített tartózkodási címmel, ennek hiányában
állandó lakcímmel rendelkeznek, elektronikusan történhet.
Az e-mailben történő jelentkezéskor meg kell adni gyermek nevét, születési idejét, valamint XVII. kerületi tartózkodási, ennek hiányában állandó lakcímét.
A gyermek azonosítását az Oktatási Hivataltól kapott lista alapján az óvodavezető elvégzi, a szükséges adategyeztetés a beiratkozáshoz biztosított intézményenkénti
e-mail címen történő e-mail váltással történhet.
2. Óvodaköteles gyermek elektronikus beíratása nem a lakóhely szerint illetékes körzetes, hanem a választott önkormányzati óvodába:
A választott – nem körzet szerint illetékes – óvodába való jelentkezés (2021. május 10-től benyújtható jelentkezés minta: „Választott”) azok számára, akik először
veszik igénybe az óvodai nevelést, 2017. 09. 01. és 2018. 08 31. között születettek, valamint Rákosmentén 2021. 03. 01. napját megelőzően létesített tartózkodási
címmel, ennek hiányában állandó lakcímmel rendelkeznek, elektronikusan történhet.
Az e-mailben történő jelentkezéskor meg kell adni gyermek nevét, születési idejét, valamint XVII. kerületi tartózkodási, ennek hiányában állandó lakcímét.
A gyermek azonosítását az Oktatási Hivataltól kapott lista alapján az óvodavezető elvégzi, a szükséges adategyeztetés a beiratkozáshoz biztosított intézményenkénti
e-mail címen történő e-mail váltással történhet. A választott óvoda vezetője értesíti a körzet szerint illetékes óvoda vezetőjét a jelentkezésről.
3. Óvodai jogviszonnyal már rendelkező gyermek átjelentkezése másik önkormányzati óvodába:
Az óvodai jogviszonnyal már rendelkező gyermekek esetében átvételi kérelmüket (2021. május 10-től benyújtható jelentkezés minta: „Átvétel”) elektronikus
formában a jelenlegi (átadó) óvodájuk intézményvezetőjéhez, valamint választott (átvevő) óvoda intézményvezetőjéhez is be kell nyújtani.
A gyermek átadása/átvétele a két intézményvezető megállapodása szerint megy végbe.
Az átvétel elutasítása esetén a felülvizsgálati kérelmet az átvételt elutasító óvodához kell benyújtani.

II.

Az óvodával történő időpont egyeztetéssel megvalósuló személyes beiratkozás:

Ez a lehetőség elsősorban azok számára biztosított, akik gyermekei életkor, vagy lakóhely szerint nem sorolhatóak az I. pontban felsorolt gyermekek közé, ezért
adataik nem találhatóak az Oktatási Hivatal által összeállított „Rákosmentén óvodaköteles gyermekek” listájában, így beirtatásuk, csak a meghatározott dokumentumok
bemutatásával lehetséges (2021. május 10-től benyújtható jelentkezés/kérelem minta: „Időpont”)
Továbbá mindazok számára javasolt, akik bár az I. pontban felsorolt gyermekek közé tartoznak, de különleges* bánásmódot igényelnek.
*Az óvodai nevelést/felvételt befolyásoló egyéni, egészségügyi, szociális, fejődési stb. sajátosság.

III.

Az elektronikus jelentkezéshez/beiratkozáshoz, valamit a személyes jelentkezéshez/beiratkozáshoz időpontot igénylő
kérelmek benyújtásához biztosított e-mail címek, intézményenként:

Az e-mail címekre 2021. május 10. napjától érkezhetnek kérelmek. A beiratkozási kérelmek feldolgozása 2021.május 17. napján kezdődik, és 2021. május 20. napjával
végződik. Személyes beiratkozásra időpontot az intézmények csak 2021. május 17-20. közötti napokra adnak. A 2021. május 20. napja után érkező kérelmeket az
intézményeknek el kell utasítaniuk!
Intézmény:
Rákosmenti Aprófalva Óvoda
Rákosmenti Bóbita Óvoda
Rákosmenti Csicsergő Óvoda
Rákosmenti Csillagszem Óvoda
Rákosmenti Hétszínvirág Óvoda
Rákosmenti Hófehérke Óvoda
Rákosmenti Kuckó Óvoda
Rákosmenti Mákvirág Óvoda
Rákosmenti Mézeskalács Óvoda
Rákosmenti Micimackó Óvoda
Rákosmenti Napsugár Óvoda
Rákosmenti Összefogás Óvoda
Rákosmenti Piroska Óvoda
Rákosmenti Robogó Óvoda
Rákosmenti Százszorszép Óvoda
Kindergarten Csillagszem von Rákosmente

Telefon /ha az e-mailes kapcsolatfelvétel sikertelen/:
A kérelmek benyújtásához biztosított e-mail cím:
256-2082
beiratkozas.aprofalva@rakosmente.hu
258-0549
beiratkozas.bobita@rakosmente.hu
256-5546
beiratkozas.csicsergo@rakosmente.hu
256-8164
beiratkozas.csillagszem@rakosmente.hu
258-5694
beiratkozas.hetszinvirag@rakosmente.hu
258-2245
beiratkozas.hofeherke@rakosmente.hu
257-6045
beiratkozas.kucko@rakosmente.hu
256-6882
beiratkozas.makvirag@rakosmente.hu
257-3893
beiratkozas.mezeskalacs@rakosmente.hu
257-7263
beiratkozas.micimacko@rakosmente.hu
256-0106
beiratkozas.napsugar@rakosmente.hu
257-0056
beiratkozas.osszefogas@rakosmente.hu
258-1665
beiratkozas.piroska@rakosmente.hu
257-7831
beiratkozas.robogo@rakosmente.hu
257-8817
beiratkozas.szazszorszep@rakosmente.hu
Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda:
256-8164
einschreibung.kindergarten@rakosmente.hu
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