
 

FELHÍVÁS 

ÓVODAI BEÍRATÁSRA 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2014.(III.11.) számú határozata alapján 

értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2014/2015. nevelési évre a Bogyiszlói Kistarisznya Óvodában a 

beíratás 

 

2014. május 5-6.   8.00-16.00 óráig 

 

lesz a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bogyiszlói és fácánkerti óvodájában is.  

A működési (felvételi) körzethatár: Bogyiszló és Fácánkert közigazgatási területe.   

 

A beíratáshoz szükséges: 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint 

- a gyermek orvosi igazolása. 

 

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét.  

 

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2014. év folyamán ötödik életévét betölti és eddig 

nem járt óvodába. 

Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 

4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható 

ellene.   

 

- Beíratható az a gyermek, aki harmadik életévét 2014. augusztus 31. napjáig betölti, illetőleg 

2014. december 31. napjáig tölti be, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.  

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 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 2015. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen 

időpontban kérjék gyermekük előjegyzését. 

 



 

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek 

felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.  

 

Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást követő egyeztetés után, 2014. május 15-ig értesítik a 

szülőket.  

Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati 

kérelem az óvoda fenntartójához. 

 

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő 

időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.  

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételével kapcsolatban érdeklődjön a 

választott óvodában. 

 

 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve 

kérjék az előjegyzésbe vételt.  

 

 

 

 

       Dr. Varga Katalin sk.  

                  jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


