
Értesítés az óvodai beiratkozásról a 2022/2023-as 
nevelési évre 

   

Értesítés a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai 

beiratkozás rendjéről  
 

Kedves Szülők!  
 

A 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozás időpontja: 

2022. április 21- 22. (csütörtök, péntek) reggel 8 órától 13 óráig. 

Helye: Zalaszentmihályi Óvoda 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden 

gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési 

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

kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban 

kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.  

A 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a 

gyermekekre vonatkozik, akik 2019. évben születtek és 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. 

életévüket. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél 

éven belül betölti, amennyiben - a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ 

értelmében- már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.  

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- 

folyamatosan történik. 

Az óvoda, a beiratkozás tényét - a felvételt nyert gyermek adatait - berögzíti a Köznevelés 

Információs Rendszerébe, amelynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön. 

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1. 

 

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok: 

▪ a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (személyi 

igazolvány, vagy útlevél) 

▪ lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)  

▪ a gyermek TAJ kártyája 

• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, 

útlevél vagy vezetői engedély)  

▪ lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

▪ nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló 
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okirat 

▪ a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum 

A hatályos jogszabályok értelmében, 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. 

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles 

értesíteni az óvodavezetőt is. 

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük beíratásáról. 

. 

 

Pölöske, 2022. március 22.   

                                                                                                                  Kovács Attiláné 

                                                                                                                     óvodavezető 
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