
Hirdetmény 

 

A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL 

 

Szárliget Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 

harmadik életévét 2022. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2022/2023. nevelési 

év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a 

fentartásásban működő óvodában az:  

 

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA ÉS HELYE 

 

2022.április 25-én 8.00 órától 16.00 óráig, 

2022.április 26-án 8.00 órától 14.00 óráig, illetve 

2022.április 27-én 8.00 órától 14.00 óráig. 

 

Szárliget Hétszínvirág Óvoda 

/2067 Szárliget. Iskola utca 3./ 

 

 

 
Kedves Szülők! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év 

kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 

részt. 

 

Beiratkozás időpontja: 2022.április 25-27 

2022. 04. 25. 8.00.-16.00 

2022. 04. 26.-27. 8.00.-14.00 

 

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és 

még nem járnak óvodába. 

 

Felmentés óvodába járás alól: 

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, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 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. 

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is 

benyújtható. 

 

Aki külföldön teljesíti az óvodába járást: 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét 

külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó 



határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az 

Oktatási Hivatalt. 

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és 

óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az 

óvodavezetőt. 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. 

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás 

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges. 

A szülők szabad intézmény-választási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják. 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik. 

A településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők 

gyermekei kerülnek felvételre, csak szabad kapacitás esetén fogadunk más településről is 

gyermekeket. 

 

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az 

esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges 

dokumentumok másolatát a beiratkozásra hozzák magukkal! 

 a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi 

igazolvány vagy útlevél) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

 a gyermek TAJ kártyája 

 a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél 

vagy vezetői engedély) 

 nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat 

 egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, 

hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, 

gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.) 

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. 

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján 

berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek 

eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön. 

 

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1. 

 

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett 

gyermekek is. 
 

 


