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Kedves Szülők! 

A következő hónapban lezajló óvodai beíratás sok család életébe hoz jelentős változást, hiszen 

gyermekük kikerül a családi fészekből és elindul a közösségbe való beilleszkedés útján.  

Óvodánk családias környezetben, színvonalas szakmai munkát végző óvodapedagógusokkal, 

pedagógiai munkát segítő munkatársakkal várják gyermekeiket.  

2023-24 nevelési évre a beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók: 

2023. április 24. (Hétfő) 08.00 - 16.00 óráig, 

2023. április 25. (kedd) 08.00 - 16.00 óráig. 

2023.április 26. (szerda) 08.00.14.00 óráig 

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2023. augusztus 

31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 

belül betölti feltéve, hogy minden, Szárliget községben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)). 

- Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 

óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja 

be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést 

követ el. 

- A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a 

gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének 

utolsó határnapját (2023. április 26.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási 

Hivatalt. 

- 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 Kormány 



rendeletében kijelölt szerv (Járási Kormányhivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

 

A jelentkezéshez szükséges iratok 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

(születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), 

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és 

lakcímkártya). 

A jelentkezés módja 

- a fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában. A 

beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra 

kiírt utolsó határnapot (2023. április 26.) követő 30. nap 

 

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1. 

 

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

felvett gyermekek is. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Janik Anna 

Óvodavezető 


