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MONORIERDŐI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS KONYHA 

Monorierdő, Csillag u. 16-18. 

2023. április 24. 8 órától 16 óráig,    

2023. április 25. 8 órától 16 óráig. 

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, 

és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 

feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 

annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 

2023. szeptember 1.-e és 2024. február 29.-e között töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is 

a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. 

A szülő 2023. 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 (Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 

felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való 

részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján 

szabálysértést követ el. 

A szülő 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. 

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt 

napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. 

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 

teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. 

A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket 

 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. 

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya monorierdői 

lakcímmel), 

- a gyermek TAJ kártyáját, 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

- 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), valamint 

- nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra 

jogosító engedélyének másolatát. 
 

FONTOS: A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOK A 

https://ovoda.monorierdo.hu/tartalom/beiratkozas honlapon találhatóak.  KÉRJÜK KITÖLTVE, AHOL 

SZÜKSÉGES MINDKÉT SZÜLŐVEL ALÁÍRATVA ÉRKEZZENEK A BEIRATKOZÁSRA. 

AMENNYIBEN NINCS LEHETŐSÉGE EZEN PAPÍROK KINYOMTATÁSÁRA A BEIRATKOZÁST 

MEGELŐZŐEN AZ INTÉZMÉNYBEN IS TUDJUK BIZTOSÍTANI. 

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a 

felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) 

lehetőségét és határidejét is. 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt 

napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A 

jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. 

 

Monorierdő, 2023. március        Földvárszki Katalin 

                        m. int. vez.  
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