
 

 

 H I R D E T M É N Y 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

Az óvodai beiratkozás rendje 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) hatályos rendelkezése 

szerint 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 [Nkt. 8.§ 

(2)].  

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője 

dolgozik.  

Budakalászon az óvodai felvételi eljárás helyi rendjét, a beiratkozások időpontját, az óvodák felvételi 

körzeteit az Önkormányzat az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a 

felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 20/2017.(III. 31.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. Az önkormányzati fenntartású 

óvodákba a rendelet mellékletét képező jelentkezési lapok kitöltésével és benyújtásával kell 

jelentkezni. 

Óvodai ellátást először igénybevevőknek a rendelet 2. számú melléklete „Óvodai Jelentkezési Lap”, 

más óvodából átjelentkezőknek a rendelet 3. számú melléklete „Óvodai Jelentkezési Lap – átvételi 

kérelem” kitöltése szükséges. 

A Budakalászi Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai Tagintézményében lehetőség van német nemzetiségi 

nevelésben való részvételre. Ez esetben a rendelet 2. vagy 3. számú mellékletének kitöltése mellett a 

4. számú mellékletet a „Óvodai Jelentkezési Lap – felvételi/átvételi kérelem kiegészítése a német 

nemzetiségi óvodai ellátás igénybevételéhez nyomtatványt is be kell nyújtani a jelentkezéskor. 

A jelenleg bölcsődei ellátásban részesülő gyermekre is vonatkozik az óvodai jelentkezési lap 

benyújtása.  

Óvodai tájékoztatók  

Az intézményvezetők szülői beszélgetésre hívják és várják a kedves szülőket, ahol az óvodai jelentkezés 

előtt tájékoztatást kaphatnak az óvodák Pedagógiai Programjáról, az intézmények sajátosságairól és 

egyéb, a szülőket foglalkoztató kérdésekről.  

Óvodai tájékoztatók ideje:  

Budakalászi Telepi Óvoda – április 17. szerda, 17 óra (Mályva u. 1. )  

Budakalászi Nyitnikék Óvoda – április 25. csütörtök, 17 óra – Pomázi úti tornaterem (Pomázi út 3.)  

Nyílt napok  

Az óvodákban játszónapokra is várják a családokat: 

• a Budakalászi Telepi Óvodában 2019. április 26-án pénteken 15-17 óráig,  

• a Budakalászi Nyitnikék Óvodában 2019. április 27-én szombaton 9-11 óráig. 
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Beiratkozás 

Az óvodai jelentkezési lapok és azok kötelező mellékleteinek benyújtására 2019. április 29-

30-án (hétfőn és kedden) 7:00-17:30 óra között lesz lehetőség. 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Pomázi úti épületeibe 

jelentkezők esetében is a Szalonka utcai Tagintézménybe kell menni beiratkozni!  

Az óvodai jelentkezés nem jelenti az óvodába történő felvételt!  

A 2019. április 29-30-i óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, amelyeket a szülők feltétlenül 

hozzanak magukkal:  

• kitöltött jelentkezési lap, vagy jelentkezési lap-átvételi kérelem, illetve igény esetén német 

nemzetiségi nevelést kérő kiegészítő jelentkezési lap (letölthetők a www.budakalasz.hu 

weboldalról),  

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  

• a szülő és gyermek lakcímkártyája,  

• a szülő érvényes személyazonosító okmánya,  

• a gyermek TAJ kártyája, 

• a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum(ok),  

• nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodai jelentkezésénél a szülőnek igazolni szükséges, hogy a 

gyermek milyen jogcímen tartózkodik Magyarország területén [Nkt. 92.§].  

A beiratkozáskor a jelentkezési lapokat a választott óvodában kell leadni a szükséges okmányok 

bemutatása mellett. Amennyiben a felvételi körzetbe nem tartozó gyermek felvételére férőhely 

hiányában nincs lehetőség, a választott intézmény vezetője a jelentkezést a körzet szerint illetékes 

óvoda vezetőjének átadja, és erről az érintett kérelmezőt értesíti.  

Az óvodák felvételi körzeteihez tartozó közterületekről (út, utca, tér) részletes kimutatás található a 

település (www.budakalasz.hu) weboldalán.  

Önkormányzati fenntartású intézmény esetében a jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető, 

valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8.§ (2)] 

A fentieken túl az óvodavezetők tudnak tájékoztatást adni telefonon, illetve az óvodai tájékoztatókon. 

Budakalász, 2019. március 4. 

 
Rogán László  
polgármester 


