
Óvodai beiratkozás változása 
 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 51.§ (4) bekezdés a)pontjában meghatározott hatáskörben eljárva  - 

figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre az 

emberi erőforrások minisztere meghozta a 7/2020. (III.25.) EMMI határozatot.  

A fenti határozat alapján a koronavírus járványra tekintettel megváltozik az óvodai 

beiratkozás rendje: 

- Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) nem a kötelező felvételt 

biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának 

bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének 

megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben 

személyesen – az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja. 

Tehát ez esetben a szülőknek, akik gyermeke nem a Kerekharaszti Csillagfény 

Óvodában kerülne körzet alapján, a mellékelt szándék nyilatkozatukat kitöltve 

április 2 – és április 17. között kell benyújtaniuk. 

 A nyilatkozat benyújtásának módja elsősorban elektronikusan történik. A Kerekharaszti 

Csillagfény Óvoda e-mail címe: csillagovoda@hfcnetwork.hu. Különösen indokolt 

esetben személyesen is leadható a kitöltött szándéknyilatkozat az óvodában. A személyes 

leadás ez esetben hétfőtől péntekig 9.00 óra és 12.00 óra között történik a Kerekharaszt, 

Kerekharaszti út 2. szám alatt. Az időpontról célszerű előzetesen egyeztetni az óvoda 

37/342-482 telefonszámán. 

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője 2020. április 21-ig hivatalból felveszi 

azon érintetett gyermeket, aki vonatkozásosában nem érkezett jelzés arról, hogy 

más óvoda felvette.  

 

Azoknak a szülőknek, akinek gyermeke a körzet alapján Kerekharaszti Csillagfény 

Óvodába kerülne, nincs teendőjük a beiratkozással kapcsolatban, az automatikusan 

megtörténik.  

Erről szóló döntésről az óvoda vezetője értesíti a szülőt, a gyermeket pedig bejelenti a 

köznevelési információs rendszerbe.  

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai 

nevelési napján kerül sor.  

Az első óvodai nevelés alkalmával kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal a következő 

iratokat: 

➢ A gyermek orvosi igazolását, hogy egészséges. 

➢ A gyermek TAJ kártyáját 

➢ A gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

➢ A gyermek és a szülő SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát. 

Kerekharaszt, 2020.03.31.  

Buzmáné Fajcsik Henrietta  

           óvodavezető 
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