
FIGYELEM!!! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere- a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendeletre figyelemmel-a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint 

általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban 

EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában 

egyedi eljárási szabályokat határozott meg! 

 

Közlemény a 2020/2021-es nevelési évre történő beiratkozás rendjéről 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Szada Nagyközség Önkormányzat által fenntartott 

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 
 

intézményének ÓVODAI és BÖLCSŐDEI beiratkozása a 2020/2021-es nevelési évre a 

fennálló körülményekre való tekintettel az alábbi időpontokban lesz lehetőség: 

2020.április 2-17. között. 

 

Az eljárás menete: 

1. A szadai óvodaköteles gyermekek esetében a kötelező felvételt biztosító Székely 

Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézmény óvodája a Szada Nagyközség Önkormányzattól 

kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó 

valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, 

hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz 

szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd 

sor. 

 

2. Nem szadai / vagy nem óvodaköteles gyermekek esetében a Székely Bertalan Óvoda-

Bölcsőde intézményvezetője a körzetébe nem tartozó gyermekek esetében 2020. 

április 17-ig várja a szülők szándéknyilatkozatát a gyermekük óvodába való felvételi 

igényéről, a szándéknyilatkozatban meg kell jelölniük a gyermekük kötelező felvételét 

biztosító óvoda nevét és címét is. 

 

3. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (óvodai felvétel iránti kérelem) elérhetők 

a https://szadaovi.wixsite.com/szadaovi; http://www.szada.hu/ honlapon vagy az 

ovoda@szada.hu címre érkezett igénylés esetén válaszlevél formátumban meg tudjuk 

küldeni. 

 

4. Visszaküldés lehetőségei: 

• ovoda@szada.hu címre e-mail formátumban, 

• személyesen az óvoda postaládájába (2111 Szada, Dózsa Gy. út 63.) 

• egyéb elbírásához lehetséges igazolások: 

A felvétel elbírálásához szükséges egyéb dokumentumokat a gyermek első 

óvodai nevelési napján kérjük bemutatni (Szakértői vélemény, Jelzőrendszeri 

javaslat, Emelt családi pótlék igazolása, Rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás határozata, a gyermek esetleges betegségeit igazoló 

dokumentumokat). 

 

https://szadaovi.wixsite.com/szadaovi
http://www.szada.hu/
mailto:ovoda@szada.hu
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Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 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.” 

Amennyiben a szülő az ilyen korú gyermeket e közleményben meghatározott időpontban az 

óvodában nem íratja be, szabályszegést követ el (2012. évi II. tv. 247. §). A napi négy órában 

óvodai nevelésben részvételére kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 

15 napon belül írásban értesíteni gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye 

szerint illetékes jegyzőt. 

 

A 2020/2021-es nevelési évben az óvodában azt a gyermeket kötelező beiratni, aki 2020. 

augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. 

Beiratható és felvehető a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 

minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves, és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol 

szülője dolgozik. 

 

Az alapító okirat szerint a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde biztosítja az integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos) 

nevelését. 

 

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

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az intézményvezető dönt. Ha a jelentkezők 

száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, 

amely javaslatot tesz a felvételre. 

 

Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában meghatározott döntéséről írásban értesíti a 

szülőt. 

 

A gyermek bölcsődei felvételéről hozott intézményvezetői döntése ellen a szülő a közléstől 

számított 8 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a 

fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. 

 

Kérem, igény esetén a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük 

Szada Nagyközség által fenntartott Bölcsődébe történő beíratásáról. 

 

A rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatban kérdés esetén állok a rendelkezésükre: 

06-28-503-586 vagy 20-450-1012 vagy az ovoda@szada.hu e-mail címen. 

 

Szada, 2020.04.01. 

 

 Weitz Magdolna 

 óvodavezető 
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