FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA
(2021/2022. NEVELÉSI ÉV)
Tisztelt Szülők!
Tököl Város Képviselő-testülete nevében eljáró Tököl Város Polgármestere 33/2021.(IV.19.) számú
határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021/2022. nevelési évre a tököli óvodákban a
beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

időpont: 2021. május 19-én 8,00 - 12,00 óráig, 14,00 - 16,00 óráig
2021. május 20-án 8,00 – 12,00 óráig, 14,00 – 16,00 óráig
hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tököl, Fő u. 117.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló
hatósági igazolványa
- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,
- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével
kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat
és a szülő vagy szülők nyilatkozata),
- amennyiben nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását igénylik, a 1. számú melléklet szerinti
„Nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről szóló dokumentum, valamint
- amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe
tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói
igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés
nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. 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.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még
nem járnak óvodába.
A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő
részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a
fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az
óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben,
ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
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Felmentés: A szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal
általános illetékességgel eljáró járási hivatala – Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási
Hivatala 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1/A. - felmentheti az óvodai foglalkozáson való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelmet május 25-ig a
járási hivatalhoz a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani elektronikusan,
vagy írásban postai úton, vagy személyesen.
Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése: Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás
idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021.
június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha
gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben
előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal
Köznevelés
menüpontjának
Külföldre
távozás
bejelentése
pontjából,
vagy
a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap
kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.
A tököli óvodák neve és címe:
Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda
Napsugár Napköziotthonos Óvoda
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Tököl, Fő u. 49.
Tököl, Csépi út 6.
Tököl, Csépi út 57.
Tököl, Kisfaludy u. 2.

Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda,
mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést
folytat. (Nemzetiségi óvodai nevelés biztosításának kérése Tököl, Csépi út 6.
esetén a 2. számú melléklet szerint nyilatkozat csatolása
szükséges!)
A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, legkésőbb 2021. május 31.
napjáig. Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet Tököl
Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül.
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1. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL
ALÓLI FELMENTÉS ÜGYÉBEN
2020. január 1-jétöl a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvényben (Nkt.) az óvodai
nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint
módosult:
Az NKt. 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. 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, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv)
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet
38/B. §. (2) bekezdése a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének
engedélyezésére a Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalát jelölte ki. 2020. január
1 -től az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a járási hivatal követi nyomon a 3. életévet
betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól.
A kérelmet május 25-ig a járási hivatalhoz formanyomtatványon lehet benyújtani elektronikusan,
vagy írásban postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
PMKH Szigetszentmiklósi Járási Hivatala 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1/A.
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KÉRELEM
Felmentés kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Alulírott (szülő/törvényes képviselő neve):..................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:....................................................................................................................................................
Állandó lakhelye (lakcímkártya alapján): .........................................................................................................................
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................................................................
Elérhetősége (telefonszáma/e-mail cím): ........................................................................................................................
azzal a kéréssel fordulok a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalához, hogy
gyermekem számára
Gyermek neve:
Gyermek születési helye, ideje:
Anyja születési neve:
A gyermek lakcíme:
Tartózkodási helye:

a nemzeti köznevelésről szóló 1 2011. évi CXC. törvény 8. §-ának (2) bekezdése alapján a
/
................ nevelési évben ...................................................... időszakra szíveskedjen felmentést adni a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól.
Kérelmem rövid indoklása2:

A jelen kérelemhez csatolom az óvodavezető és a védőnő egyetértő nyilatkozatát, valamint egyéb, az
indoklást alátámasztó dokumentumot /orvosi lelet, javaslat stb.../.

Kelt:..................... , ............... év ...................... hó ................. nap

szülő/törvényes képviselő aláírása

1 Tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelem alapján legfeljebb annak a nevelési évnek augusztus 31. napjáig felmentés
adható, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
2

Kérem, szíveskedjen a kérelem indokául a gyermek családi körülményeiben rejlő okra, a gyermek sajátos helyzetére hivatkozni,
konkrét tények, körülmények megjelölésével.
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VÉDŐNŐI NYILATKOZAT
Alulírott........................ védőnő

( .............................. körzet) ........................................... gyermek kötelező óvodai

nevelésben való részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot
teszem:
Védőnői javaslat indokolással:

Kelt:......................... , ............ év ................................... hó ........... nap
védőnő aláírása

ÓVODAVEZETŐI NYILATKOZAT
Alulírott............................................................ óvodavezető mint ...............................................................................................
vezetője .................................................................... gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli
felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem:
Óvodavezetői javaslat indokolással:

Kelt: ...................., ......... év …………..hó ……….. nap

óvodavezető aláírása
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2. számú melléklet
Nyilatkozat minta
a nemzetiségi óvodai nevelésben /nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről3
Alulírott ..........................................................................................4 az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évben, tanévben kérem az alább megjelölt
gyermek / tanuló számára a nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás biztosítását.
A gyermek / tanuló neve:
A gyermek / tanuló anyja neve:
A gyermek / tanuló születésének helye, ideje:
A gyermek / tanuló lakóhelye:5
A gyermek / tanuló tartózkodási helye:6
A gyermek/tanuló azonosítója7:
Az igényelt nemzetiségi köznevelési alapfeladat8:
óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakgimnáziumi nevelésoktatás / technikumi nevelés-oktatás/ szakképző iskolai nevelés-oktatás
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése9:
beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / szlovák / szlovén
/ ukrán
A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma10:
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés
- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés
- Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés
- Kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás
- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás
- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás
- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás
- Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás
Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben megjelölt
pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló írásbeli
kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a nevelési év / tanév május utolsó
napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető.
.............................. (település neve), ..... (év) ...................................... (hó) .........(nap)

tanuló aláírása11

a szülő vagy gondviselő aláírása

A nyilatkozatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott felmérés során, legkésőbb azonban a
köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni.
4
A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14. életévét és nem cselekvőképtelen.
5
Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni.
6
Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe.
7
Nemzetiségi óvodai nevelés kezdeményezése esetén nem kell kitölteni. Amennyiben a tanuló, az óvodás gyermek még nem rendelkezik
azonosítóval, annak kiadását követően az intézmény képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot.
8
A megfelelőt alá kell húzni!
9
A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vagy iskolai nevelés-oktatásban vesz részt,
egyik nyelvet sem kell aláhúzni.
10
A megfelelőt alá kell húzni!
11 A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes.
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II.
Nyilatkozat
a nemzetiségi hovatartozásról
(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.) 12

Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek, tanuló az alábbi nemzetiséghez tartozik:
bolgár / görög / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / szlovák / szlovén
/ ukrán
.............................. (település neve), ..... (év) ...................................... (hó) .........(nap)

tanuló aláírása13

a szülő vagy gondviselő aláírása

III.

Záradék

A gyermek, tanuló számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés, nevelésoktatás az alábbi intézményben biztosított:
Az intézmény hivatalos neve:
OM azonosítója:
Székhelyének címe:
A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás tényleges helyének címe (ha a
nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezésére telephelyen történik 14:
.............................. (település neve), ..... (év) ...................................... (hó) .........(nap)

bélyegző lenyomata
intézményvezető aláírása

A megfelelőt alá kell húzni! A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem
érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés. A nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók
csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után - betöltetlen férőhellyel rendelkezik.
13 A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes.
14 Az alapító okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló iskolai nevelésbenoktatásban részesül.
12
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