
Óvodai beíratás 
 
 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi 
Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 

 

2013. április 23.- tól   május 17.-ig  naponta  

8 -11 óra között lesz.00 00 

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket aki: 

• 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába  

(1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint: a gyermek abban az évben, amelyben 
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától -2013. szeptember 1.- napi négy órát 
köteles óvodai nevelésben részt venni.) 

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik: 

• a 3. életévüket betöltötték  
• a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, feltéve, ha már az 

összes óvodaköteles gyermek felvételt nyert az óvodába.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek –enyhén sérült gyermekek-óvodai felvételét óvodánk 
biztosítja. 
Az óvoda felvételi körzete Boldva község közigazgatási területe. 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó 
indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző 
óvoda vezetőjét is. 

A beíratáshoz szükséges okmányok:

• a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)  

• a szülő személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)  

• nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen 
jogcímen tartózkodik Magyarországon  

• sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslata szükséges  

• a gyermek TAJ kártyája  
• a gyermek anyakönyvi kivonata  



• a gyermek egészségügyi kiskönyve 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről 
Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén 
247. § Az a szülő vagy törvényes képviselő 

• aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, 
illetve az iskolába nem íratja be,  

• aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését 
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,  

• akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai 
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban 
a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban 
meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.  

 

 

 

 

Ziliz, 2013. 03. 22. 

                   Pataki  Edit 

           Tagintézmény vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ez alkalomból Óvodánkban 
 

BABA- MAMA  napot 
tartunk, amelyre szeretettel várunk minden leendő óvodás 

gyermeket édesanyjával, édesapjával együtt.  
Itt lehetőséget nyújtunk arra, hogy megismerkedhessenek 
óvodánk külső-belső környezetével, életével, dolgozóival. 
Továbbá az érdeklődők részt vehetnek különböző közös 

tevékenységekben: 

énekes játékok  

kézműves tevékenységek 

udvari mozgásos játékok  
 
 

Reméljük, hogy ezzel a programmal is kedvet ébresztünk a 
gyermekeknek az óvodába járáshoz, szülőknek az óvodai 

beíratáshoz. 
 
 



 

az intézmény neve 

JELENTKEZÉSI LAP

a 2013/2014. nevelési évre 

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

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………... 

Lakhely és/vagy tartózkodási hely: 
…………………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: …………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:……………………………………………………………………………….....…. 

Anya munkahelye:……………………………………………………………………………… 

GYES-en van-e?........................................................................................................................... 

Apa/gondviselő neve:….………………………………………………………………….…… 

Apa/gondviselő lakhelye és/vagy tartózkodási helye:…………………………………………..  

Apa/gondviselő munkahelye:……………….………………………………………………….. 

Honnan jön a gyermek óvodába? : otthonról – bölcsödéből  

(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni!). 

 

Testvérek száma:…….ebből óvodás……….általános iskolás……….középiskolás…………… 
testvér/ek neve az intézmény, ahova jár/nak 

  

  

  

 

Felvétel esetén gyermekem: 

- egész napos elhelyezését kérem vagy 

- a kötelező 4 órai elhelyezését kérem a törvényi előírások alapján (5-6 éves gyermekeknél). 



(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni!). 

Felvétel esetén gyermekem étkeztetése: 

• térítésmentes, mert……………………………………………………………………… 

• 50%-os étkeztetését kérem, mert 

1.) 3 vagy több gyermek ellátásáról gondoskodunk 

2.) tartósan beteg, illetve fogyatékos az óvodáskorú gyermekem. 

(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni! A kedvezményre jogosító dokumentumokat 
csatolni kell!) 

Gyermekem szobatiszta: igen - nem (A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni!). 

Gyermekemnek olyan betegsége van, amely folyamatos kezelést igényel: igen – nem  

ha igen, a betegség :…………………………………………………………………………….. 

(A megfelelő részt szíveskedjen aláhúzással jelölni! A betegséget igazoló dokumentumokat, szakértői 
véleményt csatolni kell!) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 

 

..............................................                                        ………..…......................................... 

     szülő/gondviselő                                                                   a beírást végző aláírása 

 

 

 

……………………………                                 

intézményvezető                                               
 


