
H I R D E T M É N Y 

 

Sárbogárd Város Sárbogárdi Zengő Óvoda – valamint telephely és tagóvoda –  

nevelési intézményébe B E I R A T K O Z Á S R A. 
 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre a város nevelési 

intézményébe a beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2023. MÁJUS 2-3-4.  9.00-15.30 ÓRÁIG 

 

 

A 2023/24-es nevelési évben kötelező óvodai nevelésben résztvevő gyermekek köre: 

Általános tudnivalók 

Azon gyermek, aki 2023. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A szülő gyermekét köteles beíratni vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését 

kérni. A szülő – tárgyév április 15. 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, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak 

az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti az 

Kormányhivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, sajátos helyzete indokolja.  

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, illetve a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

 

A szülő gyermekét köteles beíratni vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 

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. A napi négy órában óvodai 

nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az 

óvodavezetőt. 

Az óvodai beíratáshoz be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat: 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt), 

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), 

- a gyermek TAJ kártyáját, 

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személy 

igazolványt és lakcímkártyát). 












