
 

Felhívás óvodai  
                          beiratkozásra 
 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019.(I.24.) határozata 
alapján a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja a Baracskai Bóbita Óvodába: 

2019. április 23.   800-1600 óra között 
2019. április 24. 1300-1700 óra között 
2019. április 25.   800-1200 óra között 

 
Helyszín: Baracskai Bóbita Óvoda (Baracska, Kossuth út 30.) 
Jelentkezés vonatkozik: 
2011. évi CXC törvény a Köznevelési törvényről 8.§. (2) 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.  

Az óvodai felvétel átvétel jelentkezés alapján történik . A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abban az 
óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy szülője dolgozik. 

A jegyző-a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a 
kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a beiratkozás 
számukra is kötelező. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15. napon belül 
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Szabálysértést követ el 
az a szülő, aki szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be óvodába, ellene 
szabálysértési eljárás indítható. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a 3 éves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

Jelentkezni: a jelentkezési lap kitöltésével lehet. Jelentkezési lap letölthető a ovoda.szlv.hu honlapról illetve az óvodától 
kérhető. 
Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, (gyermek lakcímkártyája) 
 a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.(szülő lakcímkártyája) 

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot követő huszonegyedik munkanapig. A szülő az óvodavezető döntése ellen annak kézhezvételétől számított 15 
napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Baracska Község Önkormányzat Jegyzőjéhez. 

Felvételi körzet: Baracska közigazgatási területe. 
 
Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása: A szülő választja ki sajátos nevelési igényű gyermeke számára a megfelelő ellátást 
nyújtó intézményt a szakértői vélemény alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével.  
                               

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleiket! 
 
                                                                                    Némethné Keszthelyi Andrea 
                                                                                       Óvodavezető 


