
ÓVODAI  BEÍRATKOZÁS 2015. 

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás a 2015/2016-ös nevelési évre Dávod 
Község Önkormányzata által fenntartott Dávodi Forrás Óvodában (6524 Dávod, József A. u. 
15.) az alábbi időpontokban lesz: 

2015. május 12-én  9 - 12 óráig 
és 

2015. május 13-án 13 – 16 óráig 
1./ Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2015. évben betölti az 3. életévét és még nem járt 
óvodába 
2./ Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 
- a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, feltéve, ha már az összes 
óvodaköteles gyermek felvételt nyert az óvodába 
 
Dávod Község közigazgatási területén a kötelező felvételt biztosító óvoda a Dávodi Forrás 
Óvoda 6524 Dávod, József A. u. 15. A felvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban 
értesíti a szülőt 2015. május 29-ig. Az óvoda döntése ellen a szülő eljárást megindító 
kérelmet nyújthat be a közléstől számított 15 napon belül az óvodavezetőhöz, aki az ügy 
összes iratával együtt megküldi a kérelmet a Fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez. 
 
A beíratáshoz szükséges okmányok: 

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

- a szülő személyazonosításra alkalmas, a szülő nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

- nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen 
jogcímen tartózkodik Magyarországon 

- a gyermek TAJ kártyája 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

 
A 2012. évi II. törvény 247.§-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az a szülő vagy törvényes képviselő 
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, 
illetve az iskolába nem íratja be, 
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító 
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, 
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai 
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a 
tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban 
meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, 
szabálysértést követ el. 

 
 

 


