
Tisztelt Szülők! 

A veszélyhelyzet sajnos sok más mellett gyermekeink óvodai beiratkozását is érinti.  

A megváltozott helyzetben az EMMI 7/2020. (III.25.) rendeletével határozta meg a 

beiratkozás rendjét, új eljárást szabott meg. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020 

Ennek legfőbb pontjai: 

 Ha valaki nem körzetes óvodába (legyen ez kerületen belüli, más kerületi, vagy éppen 

körzettel nem rendelkező intézmény) kívánja a gyermekét beíratni, akkor április 2-17. 

között a felvételi kérelemre vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be a kiválasztott 

oviba. A szülő a fenti szándéknyilatkozatban adja meg a körzetes óvoda adatait is, és 

a körzetes óvodának is jeleznie kell, hogy beadott ilyen szándéknyilatkozatot egy 

másik intézménybe. 

 A szándéknyilatkozat a honlapról letölthető. 

Az Újpalotai Összevont Óvoda elérhetőségei a beiratkozás kapcsán: 

 e-mail: kozpont@ujpalotaiovi.hu 

 telefon: 06 1 414-0515 

Újpalotai Összevont Óvoda körzete megtekinthető: 

 körzet: https://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2020/03/3_Ujpalotai-Osszevont-

Ovoda-korzethatarai.docx 

 térkép: https://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2020/03/3_Ujpalotai-Osszevont-

Ovoda_terkep.pdf 

  A döntési folyamat több szálon fut majd. A nem körzetes óvodák először még nem 

döntenek a gyermek felvételéről, csak rögzítik a szándéknyilatkozatot. A körzettel nem 

rendelkező óvodák viszont április 20-ig döntenek a szándéknyilatkozat alapján a felvételről és 

a szülőket, valamint a gyermek körzetes óvodáját is értesítik. Kérjük, a felvételi döntésről Ön 

is tájékoztassa a körzetes óvodát!  

  Amennyiben a szülő körzetes óvodába kívánja beíratni a gyermekét, akkor nincs szüksége 

intézkedésre az óvoda felé. A körzetes óvoda április 21-ig hivatalból felveszi a felvételi 

körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akiket máshová nem vettek fel.  

  Fontos kérés azonban a körzetes óvodába készülő gyerekek szüleihez: április 20-ig ők is 

vegyék fel a kapcsolatot a körzetes óvodával (telefonon vagy e-mailben), és tájékoztassák az 

óvodát a szándékukról.  

  A körzetes óvoda, miután felvette a körzetébe tartozó gyermekeket, további, nem körzetes 

gyermeket is felvehet. Róluk az intézmény április 30-ig dönt, amelyről értesíti a szülőt és a 

körzetes óvodát is.  

  Az óvoda a gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíti a szülőt. Ha a szülő 

április 30-ig nem kap értesítést gyermeke óvodai felvételéről kérjük, haladéktalanul vegye fel 

a kapcsolatot az óvodával 
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  A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján 

kerül sor. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról a későbbiekben az óvoda fog 

részletes tájékoztatást adni.  

  Amennyiben valaki az óvodakezdést szeretné elhalasztani, ezt legkésőbb 2020. május 25-

éig benyújtott kérelemében kérheti a területileg illetékes járási hivatalnál (Budapest Főváros 

Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala). A kormányhivatal a szülői kérelem alapján dönt és 

felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti  

  Az önkormányzati fenntartású óvodák a kialakult helyzetben természetesen nem tartják 

meg nyílt napjaikat.  

  Az önkormányzat óvodaválasztást segítő kiadványa, az Óvodai Hívogató minden 

nyilvántartásban szereplő óvodaköteles korba lépő gyermek családjához eljutott postai úton. 

 

A XV. kerületi Önkormányzat Közleményét az óvodai beiratkozásról az alábbi linken 

olvashatják: 

https://www.bpxv.hu/hirek/igy-valtozik-meg-az-ovodai-beiratkozas-rendje 

Az alábbi nyomtatványok és iratmásolatok bemutatására az EMMI Rendelet és az 

Önkormányzat Közleménye alapján az óvodai nevelési év 1. napján kerül sor. 

 

Amennyiben a szülőknek van lehetőségük az alábbi nyomtatványokat kinyomtatni, kitölteni, és 

aláírva e-mailben visszaküldeni részünkre, akkor kérjük, hogy tegyék meg, mert ez nagyban 

segíti a munkánkat. 

Az eredeti példányokat kérjük megőrizni, és a gyermek óvodai nevelésének első napján behozni 

az intézménybe! 

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:  

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok, iratmásolatok listája: 

 Jelentkezési lap 

 Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 Adatkezelési nyilatkozat 

 Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

 A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 A gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) tartalmazó kártya 

 A gyermek Születési anyakönyvi kivonata 

 Szülők személyi igazolványa és és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

 Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság véleménye 

 Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén a Magyarországon tartózkodás jogcímét 

igazoló dokumentum 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy tagóvodáink – az Ügyeletes Hartyán Tagóvoda kivételével – 

telefonon nem elérhetőek.    
 Hartyán Tagóvoda - telefon: 06 1 414-0515 

 

Az emailek élnek, ott tudják a kapcsolatot tartani az óvodákkal. 

https://www.bpxv.hu/hirek/igy-valtozik-meg-az-ovodai-beiratkozas-rendje


Kérem, minden beiratkozással kapcsolatos kérdést a központi email kozpont@ujpalotaiovi.hu  

címre küldjék. 

 

Köszönettel: 

                                                                        Turóczyné Ungvári Edit  

                                                                               óvodavezető 
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