
Hirdetmény óvodai és bölcsődei beíratásokról 

 

 
Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2022/23-as nevelési évre a Hajnal Óvoda 

és Bölcsőde intézményben 

 

2022. május 4-án szerdán, és 5-én csütörtökön 8,00-11,00 és  

14,00-16,00 óráig beíratást tartunk. 

 
A beíratás helye: Hajnal Óvoda és Bölcsőde, 8246 Tótvázsony, Hajnal u. 1. szám. 

Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit:  

 Akik 3. életévüket 2019. augusztus 31.-ig betöltik. 

 Akik a 2022-2023-as nevelési év során lesznek 3 évesek. (2019. szeptember 

1. és 2020. május 31 között). Ők óvodai elhelyezést csak 3 éves koruk 

betöltése után nyerhetnek, addig előfelvételesként szerepelnek. 

 Akik 5. életévüket a 2022. évben töltik be, a közoktatási törvény értelmében 

szeptember 1-jétől napi négy órát kötelesek óvodai  

nevelésben részt venni. 

 

A bölcsődei beíratáson során várjuk a bölcsődés korú( 3 év alatti) gyermekek 

szüleinek érdeklődését, jelentkezését a 2022-2023-as nevelési évre. 

 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ- kártya, 

- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája, 

- sajátos nevelésű igényű gyermek esetében: szakértői vélemény 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat  

 

A beíratás napján lehetőséget biztosítunk az intézmény megtekintésére. 

Az intézmény legkésőbb 2022. június 3-ig írásban,  mailen értesíti a szülőt a 

felvételi eljárás eredményéről. 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 

jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé. 
 

 
Magasi Jánosné 

         intézményvezető 



 
Tisztelt Szülők! 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdés rendelkezése szerint a 
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a 
kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek. A 
kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.  
 
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, 
az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek 
hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az 
óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, abban az esetben, ha a családi 
napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör 
betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés 
országos alapprogramjában foglalt követelményeket.  
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó. 
 
A Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Óvodája és Bölcsődéje Társulás fenntartásában 
működő óvodába és bölcsődébe a 2019/2020. nevelési évre 2022. május 4-5-én lehet 
jelentkezni 8:00 órától -11:00 óráig és 13.00 órától 16.00 óráig. 
Az óvodai és bölcsődei jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet az 
óvodában és a www.hajnalovi-bolcsi.hu honlapon lehet beszerezni. 
 
Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt.  
A jelentkezési lapot az óvodában kell leadni legkésőbb 2022. május 5-ig.  
Beiratkozáshoz a szülő vigye magával a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, Taj kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát.  
Az óvoda vezetője – legkésőbb 2022. június 3-ig – dönt az óvodához eljuttatott felvételi 
kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. A jelentkezés elutasítása esetén a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet 
(fellebbezés) a Tótvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez címezve az óvodához kell 
benyújtani.  
Az első óvodai foglalkozási nap/ a nevelési év első napja:  2022. szeptember 1.  
A nevelési év utolsó napja:      2023. augusztus 31.   
 
A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.  
 

Tótvázsony, 2022. március 21. . 

Bárány Péter   

     jegyző 


