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Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról 
 

Tisztelt Szülők! 

 

Amennyiben a vírushelyzet engedi, és nem súlyosbodik, az óvodai beiratkozás személyes jelenléttel 

történik, a járványügyi szabályok betartásával (távolságtartás, kézfertőtlenítés). 

 

A beiratkozás ideje: 2022. május 2-3-4, mindennap 9:00-15:30-ig 
 

A személyesen történő beiratkozás menete: 

Amennyiben lehetősége van rá, a gyorsabb ügyintézés érdekében, hozza magával a kitöltött, és 

mindkét szülő/törvényes képviselő által aláírt jelentkezési lapot, illetve a beiratkozáshoz szükséges 

dokumentumok másolatát. Amennyiben nincs, kérjük, hozza magával a szükséges okiratokat.  

• A gyermek TAJ kártyáját, személyazonosságot igazoló okiratát, azaz születési anyakönyvét, 

vagy személyigazolványát, és lakcím kártyáját,  

• az egyik szülő, törvényes képviselő személyigazolványát és lakcím kártyáját, 

• továbbá egyéb okiratokat pl. szakértői vélemény (SNI-s, BTMn-es gyermek esetén), 

felügyeleti jog gyakorlását igazoló végzés (elvált szülők esetén), nyilatkozat a hátrányos 

helyzetről, gyermekre vonatkozó szakorvosi igazolások, esetleg hozzájárulási nyilatkozatok 

(ez utóbbi honlapunkról letölthető). 

• orvosi igazolást arról, hogy a gyermek közösségbe jöhet, a tényleges óvodakezdés első napján 

kérünk leadni a gyermek óvodapedagógusának. (pl. szeptember 1-én) 

 

A sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekeket, akkor tudjuk intézményünkbe fogadni, ha a helyileg 

illetékes Szakértői Bizottság Óvodánkat, (valamelyik feladatellátási helyét) jelöli ki a gyermek 

nevelésére. 

 

A gyermek felvételét követően a felvételről postai úton vagy e-mailben értesíteni fogjuk az érintett 

szülőket, attól függően, hogy melyik lehetőséget jelölte meg a gyermek jelentkezési lapján. A döntés 

meghozataláig kérjük szíves türelmüket! Környezetünk védelmét szem előtt tartva, lehetőség szerint 

válassza az elektronikus értesítést. 

A gyermek felvételével kapcsolatos döntés ellen a szülő az intézmény fenntartójánál kezdeményezhet 

jogorvoslati eljárást az értesítés átvételétől számított 15 napon belül. Nkt. 37.§ (3) b) 

Szeretném tájékoztatni továbbá Önöket arról is, hogy a szülők továbbra is élhetnek a szabad 

intézményválasztás jogával. Ez azt jelenti, hogy beírathatják gyermeküket más településen lévő 

önkormányzati vagy más fenntartási óvodába is (pl. magán, alapítványi, egyházi), vagy hozzánk is 

írathatják gyermeküket más településről, azaz nem a lakóhelye szerinti körzetes óvodába (férőhely 

függvényében). Ebben az esetben a szülő az általa választott óvoda felé az óvodai beiratkozás kijelölt 

napjain szándéknyilatkozatot kell, hogy tegyen, melyben meg kell jelölniük a kötelező felvételt 

biztosító óvodájának az adatait is.  
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Az óvodaköteles gyermekek felvétele után tudunk a férőhelyek függvényében további felvételt 

biztosítani azon gyermekek részére, akik a 3. életévüket 2022.08.31. után töltik be, azaz olyan 

gyermekek, akiknek az óvodába járás még nem kötelező. Kérem, hogy az érintett szülők ebben az 

esetben is tegyék meg szándéknyilatkozatukat felénk a beiratkozásra kijelölt napok 

valamelyikén, hogy számba tudjuk venni az igényeket, és megoldást találjunk arra, hogy férőhelyet 

tudjunk biztosítani valamelyik feladatellátási helyünkön azon szülők gyermekei részére, akik 

valamilyen oknál fogva nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését óvodán kívül, vagy egyéb 

más miatt szeretnék gyermeküket óvodába íratni a 2022/23-as nevelési évre. (bár az ő esetükben az 

óvodai ellátás csak egy év múlva lesz kötelező.)  

 

Ezúton szeretném felhívni azon szülők figyelmét, akiknek óvodakötelezett gyermekük van, és 

külföldön tartózkodnak, hogy ha, még nem jelentették be az Oktatási Hivatalnál a külföldön 

tartózkodásukat, legyenek szívesek mielőbb megtenni! (ennek módjáról részletes tájékoztatás 

található szintén a honlapunkon, és az Oktatási Hivatal honlapján is) 

Azon szülők, akik még csak tervezik a külföldre való utazást, és ott tartózkodást az intézményünk 

címére kell, hogy megküldjék bejelentésüket a részemre. (Részletes tájékoztató, és bejelentő minta 

szintén a honlapunkon található.) 

 

Tájékoztatom, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az óvodakötelezettség okán érintett 

gyermekek lakcímére is postai úton.  

 

Tájékoztatom továbbá az óvodai nevelés alóli felmentés új szabályairól: 

- A szülő a tárgyévet megelőző 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 kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a kötelező óvodai 

foglalkozások alól, ha a gyermek sajátos helyzete, és családi körülményei ezt indokolják. 

- 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-ez jelen esetben a járási hivatal- 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. 

- Az eljárás időtartama ötven nap. 

- A kötelező óvodai nevelés alól felmentett kisgyermek esetében a szülő a nevelési év közben 

kérheti gyermeke óvodai felvételét, annak érdekében, hogy gyermeke az óvodai nevelésben 

részt vehessen.  

 

Felmentést engedélyező szerv a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B §-a alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal általános 

illetékességgel eljáró járási hivatala. 
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Forduljanak hozzánk a megadott elérhetőségen bizalommal, ha kérdésük lenne gyermekük felvételi 

eljárásával kapcsolatban! 

 

Bővebb tájékoztatást intézményünkről, és letölthető dokumentumokat (pl. jelentkezési lap) a 

 www. zengoovoda.hu oldalon találnak. 

 

Kérjük, amennyiben Ön vagy gyermeke beteg és nem tud rá senki vigyázni, jelezze felénk 

telefonon, vagy e-mailben és kijelölünk számára egy másik időpontot. 

 

 

Előre is köszönöm szíves együttműködésüket, és megértésüket! 

 

 

Sárbogárd, 2022.03.31.      

Tisztelettel:  

     Huszárné Kovács Márta 

                                                                                                        intézményvezető 


