
 

   

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

A  

2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE 

 

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 

fenntartott óvodában a beiratkozás időpontját a 2021/2022. nevelési évben az alábbiak 

szerint határozta meg: 

Időpontja: 2021. április 20-21. napjai. 

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások szervezését 

– figyelemmel a veszélyhelyzeti intézkedésekre – az emberi 

erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10.) számú határozata az 

alábbiak szerint szabályozza: 

 

Az óvoda – a járványügyi szempontok figyelembevételével – 

beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratozás 

időpontjára vonatkozóan. A beosztásról az óvoda honlapján keresztül 

nyújtanak előzetesen tájékoztatást.  

Az óvodába a 2021/2022. nevelési évre elektronikusan is be lehet iratkozni 

a https://samufalviovoda.hu honlapon közzétett nyomtatvány 

visszaküldésével. 

Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 

nevelési év első napján kerül sor. 

 

Az óvoda felvételi körzete: Komárom-Esztergom megye, de elsősorban 

Vértesszőlős Község közigazgatási területe. 

 

Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a 
településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad 
kapacitás esetén más településről is vehető fel gyermek. 

 

 

 

 

https://samufalviovoda.hu/


 
 
A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók: 

• A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – kötelezett 

gyermekét beíratni az e közleményben meghatározott időpontban, amennyiben a 

gyermek 2021. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. A gyermek a nevelési év 

kezdő napjától (2021. szeptember 1.) legalább napi négy órát köteles óvodai 

nevelésben részt venni!  

• A szülő kérheti az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentést. A szülő - tárgyév 

május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 

életévét betölti, a Tatabányai Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.  

• A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 

határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.  

• Azoknak a gyermekeknek a jelzését is várjuk, akik 2021. szeptember 1. és 2022. 
augusztus 31. között betöltik a harmadik életévüket és a szülők a munkavégzésük 
miatt be szeretnék íratni az óvodába. 

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Tájékoztatás a beíratási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezményekről: 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012.évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja 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 beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor/nevelési 
év első napján be kell mutatni: 

A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat 
(személyazonosító igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ 
kártya), továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt.  

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2021. május 21. napjáig 
értesíti a szülőt. 

 

 

 



Az alapító okiratban foglaltak szerint: 

- Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
felvételét is biztosítja. 

- Az óvoda szlovák nemzetiségi nevelést is folytató kétnyelvű óvoda, amely mindkét 
nyelv fejlesztését szolgálja. 

Jogorvoslati lehetőség: 

A jogorvoslati lehetőségre a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 37- 38. §-aiban 
foglaltak az irányadók. Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek 
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 
formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában 
a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást 
indíthat. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban 
benyújtott kérelem tekintetében. 

A felvétellel kapcsolatban további tájékoztatást Törökné Pátrovics Erika 
intézményvezető ad.  

Azok a szülők, akik nem szeretnének az elektronikus beiratkozás lehetőségével élni 
kérem jelezzék igényüket a 06 70 335 0269 telefonszámon, vagy az 
ovodavezeto@vertesszolos.hu email címen a járványhelyzet miatt szükséges beosztás 
elkészítéséhez. 

Vértesszőlős Község        
Önkormányzata 
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