
Közlemény óvodai beiratkozásról 

 

Értesítjük a szülőket, hogy az emberi erőforrások minisztere által-a járványügyi vészhelyzet miatt-

kiadott 7/2020.(III.25) EMMI határozat alapján a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás 

a korábban meghirdetetettől eltérő időpontban, egyedi eljárási szabályok szerint történik. 

Ostoros Község önkormányzatának óvodájába a 2020/2021. nevelési évre-online módon- az alábbi 

időpontokban lehet beíratni a gyermekeiket. 

2020. április 08-17. 

Szükséges az online felületen történő beiratkozás, amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt 

biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni. 

Javasolt de, nem kötelező az online felületen történő beiratkozás, amennyiben a gyermek lakcíméhez 

egyetlen kötelező felvételt biztosító óvoda tartozik. Ebbe az esetben a gyermek hivatalból felvételre 

kerül. 

Személyes beiratkozási lehetőséget is biztosít az óvoda azoknak a szülőknek, akiknek nincs lehetősége 

az online beiratkozásra. 

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetve 

szülője dolgozik.  

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár 

óvodába. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 8.§ (2) bekezdése szerint: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év 

kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A 

rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe 

integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. 

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles 

gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelentenie. 

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2020. április 30. a döntésről szóló határozatot a 

beiratkozáshoz megadott címre postázza az óvoda. 
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Online beiratkozás 

 

Tisztelt Szülők! 

Online módon az alábbi időpontokban lehet beíratni a gyermekeiket: 

2020. április 08-17. 

0-24 óráig 

A beiratkozás online felületen lehetséges: 

1.) az alábbi linken  https://forms.gle/dcsQgb1Hr5VK4Xun8  a szükséges adatok kitöltésével. A 

kötelezően kitöltendő adatokat csillaggal jelöltük. Felhívjuk figyelmüket az adatok pontos rögzítésére. 

Az oldal alján a küldés gombra kattintva véglegesítheti a beiratkozást. 

2.) Ostoros község honlapjára és facebook oldalára feltöltött jelentkezési lap kitöltésével, majd annak 

visszaküldésével az ovodaszolofurt@gmail.com email címre vagy az óvoda postaládájába.  

3.) Akinek nincs módja igénybe venni a fenti két lehetőséget, annak 2020. április 15.-én 8- 12 óra 

között a személyes beiratkozásra lesz lehetősége az óvodában, ahol biztosítjuk a kézzel kitölthető 

nyomtatványt és a megfelelő higiéniás feltételeket. 

 Kérjük Önöket, hogy a beiratkozáshoz alábbi lehetőségek valamelyikét vegyék igénybe ! 

Az adatlap kitöltéséhez nem kell egyéb dokumentumot feltölteni, ezek bemutatására később kerül sor . 

 

Köszönjük együttműködésüket és megértésüket! 

 

Ostoros, 2020. április 07 

Rétiné Godó Alíz 

                                                                                                                                           óvodavezető  
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Óvodai jelentkezési lap 

Alulírott .......................................................................................... (név), kérem, hogy gyermekem 

óvodai elhelyezését, az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda és Mini Bölcsőde óvodájában szíveskedjék 

biztosítani. 

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

Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................  

TAJ szám: ........................................................................  ...  .............................................................................  

Lakcíme: (lakcímkártya alapján) .......................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ...........................................................................................................................................  

Állampolgársága:...............................................................................................................................................  

A gyermek előzetesen: bölcsődébe jár, óvodába jár 

Oktatási azonosító:………......................................................................................................... 

Sajátos nevelési igényű:………………………........................................................................... 

 

Édesapa neve: ..................................................................................................................................................  

Lakcíme (lakcímkártya alapján): .................................................................................................................  

Napközbeni elérhetősége (telefonszám): ...........................................................................................................  

Édesanya neve: ................................................................................................................................................  

Édesanya (születési) neve: ...............................................................................................................................  

Lakcíme : ..................................................................................................................................................... …. 

Napközbeni elérhetősége (telefonszám): ...........................................................................................................  

E-mail- címe: .....................................................................................................................................................  

Hány gyermek él a családban: ............................ ………….koruk: 

Ételallergiás a gyermekem: ................................ igen  nem 

 
                                                                                                                             ………………………. 

                                                                                                                    szülő aláírása 
Ostoros, …………………….. 
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