
HIRDETMÉNY  

 

 

 

 

 
 

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzata által fenntartott 

Napraforgó Óvodában a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre  

 

2021. április 21. és 22. napján (szerda, csütörtök,) de. 08,00 – du. 17,00 óra 

között lehet beíratni. 

Az óvodai beiratkozás a 19/2021 (III.10) EMMI rendelet alapján történik.  

A beíratás helye: Napraforgó Óvoda 2381 Táborfalva, Petőfi u. 19.  

Tekintettel a fennálló járványhelyzetre, a beíratás online formában, az ovoda@taborfalva.hu 

email címen történik. 

A beiratkozáshoz Szülői nyilatkozatot szükséges kitölteni, melyet az óvoda Honlapjáról le lehet 

tölteni, valamint a MOZAIK újságban is benne lesz!  

Aki nem tudja a beiratkozást elektronikus úton megoldani, kérem, hogy az óvoda kapujára 

kihelyezett postaládába dobja bele a kitöltött szülői nyilatkozatot. 

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül 

sor.   

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 8. § (2) 

bekezdése szerint, 

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben 

részt venni.” 

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, melynek a körzetében lakik, vagy 

ahol a szülője dolgozik. Jelen esetben a mi óvodánk körzethatára Táborfalva Nagyközség területe. 

Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszik, más körzetben élő gyermekeket is fogadunk. 

 

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető 

gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot hoz 

létre, amely javaslatot tesz a felvételre.(Nkt. 49.§ (2) ). 

Felmentési lehetőségek:  

• Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének 

kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az aug. 31. napjáig, 

amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja. (Cím: Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal 

Hatósági Osztály Határidő: 2021.05.25.) 



• A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 

beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni az 

Oktatási Hivatalt. A külföldön történő óvodakötelezettség bejelentését az alábbi címre kell 

beküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (cím: Bp., 1363, Pf.19.) 

A gyermek első óvodai nevelési napján kell bemutatni az óvodai beiratkozáshoz szükséges 

alábbi iratokat:  

 

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, 

ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatát, 

• a gyermek nevére kiállított és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcím 

kártyáját), 

• a gyermek TAJ kártyáját, 

• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát. 

 

Alapító okiratunk szerint óvodánk biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését is. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében, beiratkozáshoz, a szülői kérjük, 

hozza magával a szakértői véleményt is. (csatolja online a szülői nyilatkozathoz.) 

  

Az óvodavezető az óvoda felvétel tárgyában meghozott döntésről, a beiratkozás utolsó napjától 

számított 21. napon legkésőbb 2021. május 31-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben 

a szülő, az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az 

óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld. 

 

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése elleni kérelem tekintetében, a 

fenntartó nevében, a Táborfalva Nagyközség jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést. 

 

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. A szabálysértési eljárás pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke 

ötezer forinttól százötvenezer forintig terjed. 

A beiratkozással kapcsolatban információ kérhető a 06-29-382-008-as telefonszámon. 

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő 

beíratásáról! 

 

Hmiró Ferencné 

    óvodavezető 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Táborfalvai Napraforgó Óvoda 

2381 Táborfalva Petőfi Sándor utca 19. 

OM 033005 

Tel.:29/382-008 

E-mail: ovoda@taborfalva.hu 

 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELRE 

 

Alulírott……………………………………………………………………….……….szülő/törvényes 

képviselő kérem gyermekem óvodai felvételét a Táborfalvai Napraforgó Óvodába, a 2021/2022-es nevelési 

évre. 

Gyermek adatai (Kérjük az adatokat a hivatalos okmányoknak megfelelően, OLVASHATÓAN kitölteni) 

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

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………....... 

Állampolgársága:……………………………………………………………………………………..... 

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

Apa neve:………………………………………………………………………………………………. 

Állandó lakcím (lakcímkártya szerinti):…………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………………… 

TAJ szám:……………………………………………………………………………………………… 

Sajátos nevelési igényű gyermek, és pedig:………………………………………………………………. 

Sajátos nevelési igény esetén csatolja a Szakvéleményt! 

Tartós betegség vagy fogyatékosság, éspedig:………………………………………………………… 

Étel-gyógyszer allergia:………………………………………………………………………………….. 

Gyermekorvosának neve:………………………………………………………………………………... 

Saját háztartásomban eltartott kiskorú gyermekeim száma:………………………………………...…fő 

Körzetes óvoda megjelölése (Intézmény neve, címe): 

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

 

 

 

Egyéb fontos tudnivaló a gyermekemről: 

 

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

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

 

mailto:ovoda@taborfalva.hu


Óvodai ellátást igénylők adatai: 

Anya neve:………………………………………………………………………………………………. 

Szül. helye:……………………………………………………………………………………………….. 

Szül. idő:…………………………………………………………………………………………………. 

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

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………… 

Foglalkozása:…………………………………………………………………………………………….. 

Munkahely (neve, címe, tel.sz.): ………………………………………………………………................ 

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

 

Apa neve:………………………………………………………………………………………………... 

Szül. helye:……………………………………………………………………………………………….. 

Szül. idő:…………………………………………………………………………………………………. 

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

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………… 

Foglalkozása:…………………………………………………………………………………………….. 

Munkahely (neve, címe, tel.sz.):………………………………………………………………................ 

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

 

Kérem, hogy az óvodai felvételről szóló határozatot e-mail-ben / postai úton érkezzen részemre. 

(Megfelelő részt kérjük aláhúzni!) 

 

E-mail esetén erre a címre:……………………………………………………………………………. 

 

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,  

□ a jelentkezési lapot a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam 

be. 

□ a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom. 

Jelölje X-szel a megfelelő négyzetet! 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatokat az általam megjelölt óvoda, illetve azok 

fenntartója az óvodai jelentkezési eljárással összefüggésben megismerje, továbbítsa és kezelje. 

 

Kelt………………………………….., ……….év ………………hó ………..nap 

       

      …..……………………………………….…. 

       szülő/törvényes képviselő aláírása 


