
 

HIRDETMÉNY 

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN 

 

 

Zsámbék Város Önkormányzata, mint a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha 

fenntartója a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és 

módját az alábbiak szerint határozza meg. 
 

 

Az EMMI 19/2021.(III.10.) határozata értelmében értesítjük Önöket Zsámbék Város 

Önkormányzatának fenntartásában működő Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha 

2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozási rendjéről. 

 

A rendelet értelmében szokásos rendben és ütemezésben történhet meg a beiratkozás, azonban 

a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül megjelennie az intézményben, hanem 

elektronikus úton (e-mailben) is eljárhat.  

A közösség egészségének védelme érdekében a járványügyi intézkedésekkel összhangban 

lehetőség szerint nem történik személyes találkozás a jelentkezés lebonyolítása során.  

 

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
 

2021. április 27. napján 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 óráig, 

2021. április 28. napján 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 óráig, 

2021. április 29. napján 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 óráig. 
 

BEIRATKOZÁS MÓDJA:  
 

- személyesen: Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha, Zsámbék, Rákóczi u.23/A. 

 

- elektronikus úton a kitöltött jelentkezési lap megküldésével az ovoda@zsambek.hu e-mail 

címre (jelentkezési lap letölthető a www.zsambekitunderkert.hu/hírek oldalról) 

 

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: 

 

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája. 

- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.  

- Elektronikus úton történő jelentkezés esetében a beiratkozáshoz szükséges iratok 

bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. 

 

 

 

mailto:ovoda@zsambek.hu
http://www.zsambekitunderkert.hu/hírek


ÓVODAI FELVÉTEL: 

 

Az óvodában a 2021/2022-es nevelési év 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. 

napjáig tart. 

 

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Zsámbék város közigazgatási területe. 

 

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban 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. 

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. 

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el. 

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi 

kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati 

formában közli a szülővel. 

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének utolsó határnapja 2021. május 29. 

napja. Az óvodavezetőnek a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a 

közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást 

indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.  

 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján lehet beíratni.  

 

A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére van lehetőség német nemzetiségi óvodai 

nevelésre. 

 

 

 

      Zsámbék Város Önkormányzata  


