
A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás  

2021. április 19-23. 

Kedves Szülők! 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden 
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési 
év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre 
kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban 

kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. 

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2021. 

(III. 10.) EMMI határozat. 

A határozat értelmében a beiratkozás a korábbi évekhez hasonlóan történhet meg, azonban a 

szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem 

elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a 

nevelési év megkezdésekor benyújtani.   

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként 
szükséges iratokat, azaz: Anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát (Lakcímkártya). 

Az óvodai beiratkozáshoz az „Óvodai felvétel iránti kérelem” című nyomtatványt 
szükséges kitölteni. A kitöltött jelentkezési lapot az intézmény részére kell elektronikusan 

elküldeni 2021. április 23-ig. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2021.május 25-ig dönt, 

és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti 

jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési 

kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) 

címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A kérelmet a 

döntést hozó óvoda elektronikus címére (cserkeszovi@gmail.com) kell megküldeni a 

határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az „Óvodai felvétel iránti kérelem” 
nyomtatványa letölthető a www.nagycserkesz.hu honlapról vagy az Óvoda épületében 
kérhető.   

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban 

előírt - utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig 

írásban értesíteni az oktatási 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. 

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 megyei kormányhivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 

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

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 



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

szabálysértést követ el. 

Óvoda neve: Nagycserkeszi Nyitnikék 
Óvoda és Konyha       Iktatószám: 
Óvoda címe: 4445.Nagycserkesz, 
Vasvári Pál utca 101.       Ügyintéző neve: 
Óvoda elérhetősége: 20/3999470 
 

Óvodai felvétel iránti kérelem 

 

Alulírott…………………………………………………………………………….(név) kérem, hogy gyermekem óvodai 

elhelyezését a Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha  Intézményben biztosítani szíveskedjen. 

A GYERMEK NEVE :  ..……………...…………………………………………….………..................................................... 

születési helye, ideje :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

taj száma : …………………………....       állampolgársága:  …..……………………………………………………………………. 

állandó lakcím (lakcímkártya alapján):………………………………………………………..……………………………………….  

tartózkodási helye:  ……...…..……………………………………………………………………………………………………………….. 

egészségi állapota :  ………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Gyermek védőnőjének neve:………………………………………………………………………………………………………………. 

Tartós betegség esetén államkincstári igazolása van-e? (50%-os kedvezmény) …................................. 

Apa  : ………………………………….…..…………………   Tel. : ……………….............................................................. 

*szül. hely, idő: ……………………………………………….……………………………….................................................... 

állandó lakcím (lakcímkártya alapján):………………………………………………………..………………………………………. 

tartózkodási helye:  ……...…..……………………………………………………………………………………………………………….. 

*foglalkozása: . ………………………………………………………………………………………............................................. 

*munkahelye: : . …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anya születési neve : ……………………………………            Tel.: …….……………………………………………………………. 

állandó lakcím (lakcímkártya alapján):………………………………………………………..……………………………………….  

tartózkodási helye:  ……...…..……………………………………………………………………………………………………………….. 

*szül. hely, idő: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 



*foglalkozása: . ……………………… …………………………………………………………................................................. 

*munkahelye: :: . ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gondviselő (felügyeleti jogát gyakorló):  …………..…..………………………………………………………………………….  

Eltartott kiskorú gyermekek száma, életkoruk: …………………………………………………………………………………. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e? ……………………………………………………………….. 

Szakvéleménnyel rendelkezik-e? (Szakértői Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Korai Fejlesztő) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Melyik intézménybe jelentkezett/jelentkezik még : …………………………………………………………………………… 

A kérelem rövid indoklása :   …………………………………………………………………............................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Óvodai felvételről értesítési e-mail cím:…..……………………………………………………………………………………….. 

                 

Nagycserkesz, 202 …….………                                                                             ……………………………………………. 

                                                                                                                                                  Szülő aláírása   

 

 

 

 

 

A * jel melletti önként szolgáltatott adat közlése nem kötelező.   !Jogosultságot igazoló irat kitöltése kötelező 

 

 


