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Tájékoztatás a 2021-2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás 

rendjéről 

Az óvodai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 8.§, 49.§, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (1)-(11) bekezdései alapján a 
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat az alábbiak szerint határozza meg. 

 
A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra, a járványügyi helyzetre való tekintettel 
elektronikus úton kerül sor az alábbi időpontban: 
 

2021. április 26. – április 30-ig elektronikus úton 
 

A jelentkezés módja az Óvodai felvétel iránti kérelem , a szülői hozzájárulási nyilatkozat kitöltése és a 
gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány beszkennelt vagy fotózott másolatának elküldése a 
tunderovikert@gmail.com e-mail címre. A nyomtatványok letölthetők az óvoda honlapjáról: 
-hivatalos-beiratkozás-Óvodai felvétel iránti kérelem word doc., Szülői hozzájárulási nyilatkozat 
word doc., melyek szerkeszthetőek. 
 
Kérjük a további iratokat is e-mailben küldjék el részünkre, amennyiben ez nem megoldható a 
gyermek első óvodai nevelési napján 2021. szeptember 01. napján kell bemutatni. 

 
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok: 

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,  
– a gyermek TAJ kártyáját,  
– a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 
– ha van a gyermeknek szakértői véleménye, 
– ha van a gyermeknek ételallergiája orvosi igazolást. 

  

 
Kötelező az óvodai beíratása annak a gyermeknek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti 

 3. életévét. 
A Nkt.49.§-a értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol 
szülője dolgozik.  
Az óvoda felvételi körzete Leányfalu Nagyközség közigazgatási területe, üres férőhelyek 
függvényében a Szentendre Járási terület (Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu). 
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. 
Nkt. 49. § (3) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 
amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti 
fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 
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településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

 
Az Nkt. 8.§. (2) bekezdése szerint 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 szülő – tárgyév május 25. 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 (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő 
rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 

 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek 
kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 
köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését 
kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a 
jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. 
 
Az új gyermekek fogadása a tanév – nevelési év első napjától folyamatosan történik.  

Az első óvodai foglalkozási nap a 2021/2022. nevelési év első napja, mely 2021. 
szeptember 01. szerda, ekkor történik az eddig bölcsödében elhelyezett gyermekek átvétele, új 
gyermekek fogadása. 
 
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a 
felvételre. (Nkt.49.§ (2) bekezdés) 
 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (4) Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek 
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a 
szülővel. Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni 2021. május 26-ig. 
Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított 15 napon belül – 2021. 
június 16-ig – a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az 
eljárást megindító kérelmet 8 napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a 
fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. 
  
Leányfalu, 2021. március 18.                                                                      Szabóné Kaszás Gabriella 

                                                                                                         intézményvezető 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztere egyedi eljárási szabályokat határozhat meg, a 

2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról, a rendkívüli helyzetre 

vonatkozó menetéről.  


