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Budapest Főváros XIII. kerületében 2007. július 1-jén alakult
meg az Egyesített óvoda központja.
18 tagintézmény tartozik hozzá.
Jövőképünk:
„Az Egyesített Óvoda olyan törvényesen és szabályozottan
működő szervezet, amely magas szakmai színvonalon, innovatív
pedagógiai gyakorlattal, kiemelkedő infrastrukturális háttérrel,
inkluzív szemlélettel, a családokkal való együttműködést
hangsúlyozva
működteti
sokszínű,
ugyanakkor
egységes
értékrendet képviselő intézményeit.”

EGYESÍTETT ÓVODA
MUNKATÁRSAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
• Intézményvezető: ERDÉLYI NÓRA
06 30 602 8307
• Intézményvezető helyettes: HOFFER IVETT
06 30 475 3541
• Óvodai felvételt segítő ügyintéző: KUN ZSUZSANNA
06 1 340 2988
E-mail elérhetőségünk: egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu
Online jelentkezés elérhetősége:
http://ovoda.bp13.hu/ovipanel/jelentkezes

EGYESÍTETT ÓVODA
INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYAINK A
JELENTKEZÉST MEGELŐZŐEN

A tavaszi időszakban, március hónapban nyílt napokat szervezünk.

Célunk, hogy a szülők betekintést nyerhessenek tagintézményeink
környezetébe, pedagógiai kultúrájába, sajátosságaiba. A tagintézmény
vezetők adnak bepillantást mindennapi óvodai életükbe, a leendő
pedagógusokkal való ismerkedésre is lehetőséget adnak.
A nyílt napokra való jelentkezés módja előre az Egyesített Óvoda
honlapján keresztül történik ovoda.bp13.hu 2021. február második
felében.
1-1 óvoda több alkalommal fog szervezni bemutatkozó értekezletet, hogy
minél
több
intézmény
életébe
betekintést
nyerhessenek,
kérdezhessenek. Bízunk benne, hogy választásukat ezek az alkalmak
megkönnyítik.
Az óvodák honlapján folyamatosan elérhető bemutatkozó PPT-jük is.
ovoda.bp13.hu/ovodaink

EGYESÍTETT ÓVODA
ÓVODAI KÖRZETEK
Az Egyesített Óvoda feladata a XIII. kerületi Önkormányzat, mint
fenntartónk által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, ill. át, amelynek
körzetében lakik, ill. szülője dolgozik, rugalmasan biztosítva a szülő
számára
–
férőhely
esetén
–
a
szabad
óvodaválasztást.
A felvételről, átvételről az Egyesített Óvoda intézményvezetője
jogosult dönteni.
Óvodai körzetek tagintézményenként,
megtalálhatók honlapunkon:

illetve

utca

nevek

http://ovoda.bp13.hu/informaciok/ovodai-korzetek/

szerint

EGYESÍTETT ÓVODA
KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK?

• Gyermeke már betöltötte 3. életévét vagy az óvodai jelentkezés
tavaszi időszakában történő jelentkezés esetén gyermeke 2021.
augusztus 31-ig tölti be 3. életévét.

• Gyermeke életvitelszerűen a XIII. kerületben lakik

- állandó vagy tartózkodási lakhely szerepel a gyermek lakcímkártyáján
- albérleti szerződéssel, védőnői igazolással rendelkeznek az életvitelszerű

kerületi tartózkodásról

VAGY
• a szülő a kerületben dolgozik és ehhez munkáltatói igazolást tud
benyújtani.
Az ő esetükben a fennmaradó férőhelyek függvényében történik az
elhelyezés, nem feltétlenül a választott tagintézménybe.

EGYESÍTETT ÓVODA
FELMENTÉS AZ ÓVODÁBA JÁRÁS ALÓL
Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától kötelező, és az
iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart, maximum
7 éves koráig. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
Törvény kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órát az óvodában tölt.
A szülő annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben
gyermeke a negyedik életévét betölti, felmentést kérhet a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete ezt indokolja. A kérelmet a gyermek lakóhelye, annak
hiányában
tartózkodási
helye
szerint
illetékes
járási
kormányhivatalhoz kell benyújtani tárgyév május 25. napjáig.

EGYESÍTETT ÓVODA
ÓVODAKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDÖN VALÓ
TELJESÍTÉSE
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A
napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával
jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen
köteles értesíteni az intézményvezetőt a következő email címen:
egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu

SZERETETTEL VÁRJUK
AZ
ÉRDEKLŐDŐ
CSALÁDOKAT!

