
 

 

 

 

 

 

                         Óvodai beiratkozás 
                                                        

Kedves Szülők!   
A 2018/2019-es nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának időpontja 

2018. április 25-én, 26-án és 27-én lesz. 

 

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a 

Dömsödi Nagyközségi Óvoda Központi épületében („Új” Óvodában, Dömsöd, Dózsa Gy. út 

27/A)    naponta 8-16 óráig. 

 

NKt. 8. § (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt.”  A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart. 

 

A kötelező óvodába járás tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 

31-ig betöltik a 3. életévüket!! 

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel 

összhangban – az óvodavezető dönt.” 

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 

életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 

 

A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.  

Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el, hiszen ekkor 

lehetőség nyílik arra, hogy a gyermek megismerkedhessen az óvoda épületével, udvarával, a 

sok gyermek látványával és egy új élményben részesülhessen. 

 

Szükséges közokiratok, dokumentumok: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, (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.)  

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 



 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, 

 amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sajátos nevelési 

igényről szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési – tanulási- magatartási zavar 

megállapításáról szóló szakvélemény, 

 az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós 

betegségről szóló igazolások, 

 szülői felügyeletről szóló végzés, (A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges 

kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők 

megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a 

gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy 

megvonta.) 

 nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, 

hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. 

 

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2012-2013-2014-ben és 2015. augusztus 31-

ig születtek. A jelenleg is óvodába járó gyermekeknek nem kell újra beiratkozni! 

 

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 

éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 

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

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

Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek épületbe és csoportba sorolása miatt 

jelezzék a beiratkozási időszakban.  

 

Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy elő 

felvételisként előjegyeztessék a 2015. szeptember 1-jét követően született gyermekeiket. 

Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek 

függvényében! Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a 3 éves kor alatti gyermekek 

automatikus felvételét. 

 

Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvoda a gyermekek hároméves korától 

ellátja a Szakértői Bizottság véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényű 

gyermekeknek (mozgásszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdő) fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekekkel 

együtt nevelhetők. 

Az óvoda a Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt. 

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2018. 

május 28-ig.  

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 

tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az ügyben a 

fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.                                                                                               

   

                                                                                                                  Madarász Mária 

        intézményvezető 


