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KÖZLEMÉNY 

 

A 2020. évi óvodai és mini bölcsődei beiratkozás rendjéről  
 

a Sződligeti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde a 2020/2021. 

nevelési évre  

az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: 
 

2020. április 20-tól április 21-ig 08 -16 óráig. 
 

A beíratás helye:  

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-

12. 

1./ Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a sződligeti szülőket, akiknek a gyermeke 2020. 

augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2020. 

szeptember 1. és 2021. március 01. között tölti be a 3. életévét (ezeket a gyermekeket 

előjegyzésbe veszik az óvodába).  

 

2./ A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is 

(2,5 éves kisgyermeket), aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, 

feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek csoportba sorolása miatt jelezzék a 

beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus 

felvételét.  

 

3./ Felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek 

lakik, illetőleg szülője dolgozik. 

 

4./Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében 

lakik, (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).  

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda 

körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként, vagy tartózkodási 

helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. 

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet 

következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén, vagy tartózkodási helyén 

nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező 

gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a 

felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől 

származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.  

 

5./ Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 4. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti, 

és még nem jár óvodába, valamint aki 2020. augusztus 31. napjáig tölti be 3. életévét. 
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A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzé tett közleményben vagy 

hirdetményben meghatározott időpontban vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést 

kérni. 

 

6/A szülő 2020. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 

előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig amennyiben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Pest Megyei Kormányhivatal Vác Járási 

Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

 

7./ A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a 

szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, 

szabálysértést követ el.  

 

8./ A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles az óvodai beiratkozás utolsó határnapját követő 

15 napon belül, azaz legkésőbb 2020. május 6-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. 

Az óvodai jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét 

külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. 

A külföldre távozó gyermek szülei a bejelentési kötelezettségüket a www.oktatás.hu oldal 

Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a 

https://www.oktatás.hu/köznevelés/külföldre tavozas bejelentése linken elérhető elektronikus 

űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudja teljesíteni. 

9./ Az intézmény Alapító Okirata alapján a körzetéből fogadja az integráltan nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekeket a szakértői bizottság véleménye alapján.  

 

10./ Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok: 

 a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),  

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi 

kivonat, 

 gyermek TAJ kártya, 

 a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a 

gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy 

más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén 

a gyámhivatal gyámrendelő határozata, 

 a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolást, vagy az oltási könyvét, 

 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermeke fejlődésével 

kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket, 

 amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló 

dokumentumokat ( jegyzői határozat, gyámhatósági határozat), 

 amennyiben a szülő munkahelye a körzetben van és ezért kéri az óvodai felvételt, akkor 

a szülő munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolást, hogy a nevelési évben 

vesz-e igénybe fizetésnélküli szabadságot( GYED, GYES), 

 nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén 

tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát. 

Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy a beiratkozáskor hozza magával a szodligetiovoda.hu oldalról 

letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, kitöltött jelentkezési lapot! 

http://www.oktatás.hu/
https://www.oktatás.hu/köznevelés/külföldre
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11./ Az óvodai felvételről hozott döntés közlésének határnapja, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanap 2020. május 29. A 

döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott e-mail címre, valamint postázza az 

intézmény.  

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a 

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda 

vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a 

döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés 

meghozatalára utasíthatja.  

 

Tájékoztatás a mini Bölcsődei beíratkozásról: 

 

 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1):" 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és gyermek bölcsődei nevelését biztosító intézmény. 

A bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni Gyvt. 43 (3) 

 ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 

napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

 a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,  

 az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és   

 védelembe vett gyermeket. 

A mini Bölcsődében a korlátozott férőhelyek végett az alábbi feltételeknek együttesen kell 

megfelelni és ezek döntenek a gyermek bölcsődei felvételi kérelmét illetően: 

 várólistán jegyzett gyermek;  

 a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek; 

 aktív kereső tevékenységet folytató, érvényes munkáltatói igazolással rendelkező 

szülők; 

 Engedélyezett férőhelyek számát 8 főben határozták meg, ezért azon gyermekek 

vehetők csak fel, akik betöltötték a második életévüket. 

A felvételi kérelmet a Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 

intézményvezetőjéhez kell benyújtani. A döntésről az intézményvezető –a felvétel esetén- 10 

napon belül, írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. A kérelem elutasítására vonatkozó 

döntését határozati formában közli. 

Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van 

helye, melyet a fenntartóhoz kell benyújtani. Az észrevételről a fenntartó határozattal dönt. 

 

A mini bölcsődei beiratkozáshoz szükséges okmányok és dokumentumok:  

 a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványok,  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 a gyermek TAJ kártyája  

 nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét 

igazoló okirat  

 a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása 

A felvételi kérelemhez csatolni szükséges: 
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 az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel 

idejéről,  

 a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,  

 az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,   

 egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék 

folyósításáról  

 sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét  

 a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi 

állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni. 

Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy kérelmére a „várólistára” vesszük és üresedés esetén az elhelyezés 

időpontjáról írásban, vagy telefonon értesítjük. Szintén várólistára kerül az a gyermek, aki a 

felvételi eljárás során felvételt nyert, ám bölcsődei férőhelyét a felvételi kérelmen jelzett 

időponthoz képest egy héten belül nem veszi igénybe. 

 

 

 

Sződliget, 2020. március 2. 
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