
 

 

 

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról 

 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános 

iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI 

határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi 

eljárási szabályokat határozott meg. 

 

1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása  

 

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-ig fogadják a szülők 

beiratkozásra vonatkozó nyilatkozatát (a tájékoztatás melléklete) – melyben a szülőknek meg 

kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A 

szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen 

tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.  

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 

20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös 

figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás 

időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező 

felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. 

április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi 

lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. 

 

2. Mit kell tennie a szülőknek? 

 

Érintettek köre: Akiknek gyermeke 2020. augusztus 31-ig, vagy 2020. december 31-ig a 3. 

életévüket betöltik beíratási kötelezettsége és óvoda megjelölési lehetősége van. 

Beíratás módja: A mellékelt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával (FONTOS! Mindkét szülő írja 

alá!) ellátva a kérelem benyújtásával. 

Nyilatkozat:  - Szülő által kinyomtatva; 

- Amennyiben a szülő nyomtatni NEM tud: A kérelem a Bonyhádi Közös 

Önkormányzati Hivatalban (Bonyhád, Széchenyi tér 12., Városháza) portáján 

átvehető és leadható kedden 10-12, csütörtökön 14-16 óra között. 

Nyilatkozat leadása:  - emailen történő leadás – varazskapuovoda@gmail.com 

   - postai feladás – cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3.) 

   - személyesen a Városházán (kedd: 10-12, csütörtök 14-16) 

Határidő: 2020. április 17.!!! 

 

További információt Horváth Klára intézményvezető a 06/20 555 8382 telefonszámon nyújt 

munkanapokon 8-12 óra között. 

 

Bonyhád, 2020. április 2. 

 

 

Filóné Ferencz Ibolya       Horváth Klára 

                      polgármester                             intézményvezető 

 

 


