
1. melléklet a 64/2022. (III. 24.) kt. határozathoz 

  

Szakoly Község Önkormányzata 
 

FELHÍVÁS 

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban 

az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 

 

Az óvoda felvételi körzete Szakoly község közigazgatási területe. 

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022-2023-as nevelési évre az Óvodás korú gyermekek Szakolyi 

Micimackó Óvodába történő beíratásának időpontja: 

 

2022. május 02. (hétfő) - 2022. május 06. (péntek) 8:00 - 16 óra  

 

A beíratás lebonyolítása az aktuális járványügyi előírások figyelembevételével kerül meghatározásra. 

Ha az online történő beiratkozás lehetőségével élnek, a szükséges dokumentumokat az első óvodai 

napon kérjük bemutatni. (Elektronikus elérhetőségünk: micimackoszakoly@freemail.hu) 

 

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

 

1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím 

kártya), 

2. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcím kártya), 

3. a gyermek TAJ kártyája, 

4. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

5. a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolása, vagy az oltási könyve, 

6. a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban 

keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények, 

7. az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok, 

8. amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani 

kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő 

vagy szülők nyilatkozata), valamint 

9. nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra 

jogosító engedélyének másolata. 

 

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. 

 

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül hoz döntést az 

intézmény vezetője, melyet írásban köteles a szülő felé megküldeni. 

 

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet Szakoly 

Község Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a 

határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után! 

 

 

Bacskai Erzsébet s.k. 

polgármester 


