
ÓVODAI BEÍRATÁS 

Tisztelt Szülők! 

 

 Az emberi erőforrások minisztere a 2022/2023. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, 

valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatában (a 

továbbiakban: EMMI határozat) lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton is 

beiratkozhassanak. Ezért az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 

1. Óvodai felvétel 
Kötelező az óvodai nevelésben való részvétel azon gyermek részére, aki Pusztaszabolcs 

Város körzetébe tartozik, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) 

bekezdése szerint 2022. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. A gyermek a nevelési 

év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre 

kötelezett.  

 

1.1 Óvodai beiratkozás személyesen 
Időpontja: 2022. április 26. kedd 13-16 óráig 

      27. szerda 8-12 óráig 

      28. csütörtök 8-12 óráig 

Beiratkozás helye: 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1., Zsiráf óvoda székhely. 

 A beiratkozással kapcsolatos biztonsági előírások: 

- személyesen csak az egyik szülő jelenjen meg 

- belépés az óvoda épületébe kizárólag maszkban 

- belépés után a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező 

- mivel a beiratkozás egyesével történik, a várakozási idő miatt megértésüket 

kérjük 

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

- gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- gyermek társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló hatósági igazolvány 

- gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány 

- szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

 

1.2 Beiratkozás elektronikus úton 
Beiratkozáshoz igényelhető adatbekérő illetve adatvédelemről szóló nyilatkozat a 

pszabovoda@gmail.com email címen, valamint az óvoda facebook oldaláról ezek a 

dokumentumok letölthetők. 

A kitöltött dokumentumokat a fent említett email címre (pszabovoda@gmail.com) 

küldjék vissza legkésőbb 2022. április 29-ig. Amennyiben ez nem történik meg, úgy 

felszólítást küldünk és személyesen kell beiratkozni. 
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1.3 Akinek a törvény szerint nem kötelező az óvodai nevelésben való részvétel  
Az szülő, akinek gyermeke 2022. szeptember 1 – 2023. május 31. között tölti be a 3. 

életévét, kérjük az 1.1, vagy 1.2 pontban leírtak szerint járjon el. 

2. Óvodakezdési halasztás 
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév április 15-

éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál 

gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a 

gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson 

történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 

negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg 

illetékes járási hivatalhoz. 

 

3. Külföldön élők 
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az 

óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal 

részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal 

honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése 

pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese 

oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a 

következő postacímre kell megküldeni:  

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 

1363 Budapest  

Pf. 19. 

4. Jogorvoslat: 
Az óvoda elutasító döntésével kapcsolatban a fenntartóhoz (Pusztaszabolcs Város 

Önkormányzat Képviselő–testülete – Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei 

út 2.) lehet fellebbezést benyújtani az óvoda határozatának kézhezvételétől, vagy 

tudomására jutástól számított 15 napon belül a város jegyzőjénél. 

 

A beiratkozással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak: 
Cím:  Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde,  

2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1. 

Telefon:  06-25/273-047 

Email:  pszabovoda@gmail.com 

 

 

          Csiki Andrea 

         intézményvezető  
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