
FONTOS TUDNIVALÓK A 2020. ÉVI ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL 
 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az 
erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé. 

 

Tisztelt Szülők! 

A Kormány Magyarország Alaptörvénye 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 
40/2020. (III.11.) Kormány rendeletében vészhelyzetet hirdetett ki a koronavírus elleni védekezés érdekében 
egész Magyarország területére kiterjedően. A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megfékezése 
érdekében a Makádi Hóvirág Óvodában a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el.  A 2020/2021. 
nevelési, illetve tanévre történő óvodai, általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI 
határozat szerint az óvodai beíratást az alábbiak betartásával kell megtenni:  

A gyermekek óvodai felvételi előjegyzését a szülők/törvényes képviselők jelen vészhelyzetben, e-
mailben, telefonon, illetve a kitöltött jelentkezési lap Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 
postaládájába (2322 Makád, Szabadság utca 27.) történő bedobással, jelezhetik Makád Község 
Önkormányzata által fenntartott Makádi Hóvirág Óvodában az alábbi e-mail címen 2020. április 2. 
(csütörtöktől) április 20. (hétfőig). 

Makádi Hóvirág Óvoda 
 

makadovi@gmail.com   

A Szükséges okiratok, dokumentumok, amelyek alapján a jelentkezési lapot ki kell tölteni és 
elsősorban elektronikus úton meg kell küldeni az óvoda számára a felvételi előjegyzés időpontjáig: 

 

1. A szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája 
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája 
3. Amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy 

más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a 
gyámhivatal gyámrendelő határozata 

4. Oltási könyv 
5. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok 
6. Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, úgy az ezt igazoló határozat 
7. Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozat 
8. Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum 
9. Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és vagy itt 

tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcím 
kártya, szülő tartózkodási engedélye vagy munkavállalási engedélye). 

 

Az 1-8. dokumentumokat - amikor a beíratást személyes aláírással is megerősítik - át kell adni az intézmény 
vezetőjének! Ennek időpontját később közli a Tisztelt Szülőkkel az óvodavezetés. 

 

A 2020/2021. nevelési évre az óvodai beíratásának (óvodai felvételi előjegyzés) - időpontja: 2020. 
április 2-20. napokon lesz az óvodában, amelyben munkanapokon online ügyeletet tartanak. 

 



A beiratkozás azon gyermekek számára kötelező, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket (A 
beiratkozás azon gyermekeket érintik, akik 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31-között 
születtek.) 

A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni! 

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2020/2021. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, 
a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. A gyermek felvétele 
nem a jelentkezés sorrendjében történik. 

A nevelési év 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tart. 

Kérjük, hogy azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak, hogy ún. előfelvételisként 
előjegyeztessék a 2017. szeptember 1-je és december 31. között született gyermekeiket.  

Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében. 

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves 
kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus 
felvételét. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makádi Hóvirág Óvoda integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
sajátos nevelési igényű: enyhén hallássérült, mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.) óvodai felvételét is biztosítja, 
valamint német nyelvű nemzetiségi nevelést is folytat a nevelési programja alapján. 

Ha a szülő/törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába kívánja a gyermekét 
beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és 
címének megjelölésével elektronikus úton, telefonon vagy különös indokkal személyesen -  az általa 
választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja. 

 Értesítés a döntésről: 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem 
elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem 
elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2020. április 30. (csütörtök). 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről 
értesíti az előző óvoda vezetőjét. 

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - 
kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele 
elutasításra került. 

Jancsó Emőke sk. 
jegyző 
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