
Halimbai Hársfa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 

8452 Halimba Bányász utca 18. 

Telefon és faxszám: 06/88-237 010 

E-mail: harsfaovoda@halimba.hu  

OM azonosító: 202 586 
___________________________________________________________________________ 

 

KKeeddvveess  SSzzüüllőőkk!!  
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jén hatályba lépő 8. § (2) bekezdésének rendelkezései 

szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alap-

ján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik élet-

évét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai fog-

lalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Különös méltánylást érdemlő 

esetben újabb kérelem alapján a gyermek felmenthető annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötö-

dik életévét betölti. A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be. A kötelező 

beiratkozás tehát idén azon gyermekeket érinti, akik legkésőbb 2019. augusztus 31-ig megszülettek és még nem óvodá-

sok. 
 

Ezúton értesítem Önöket, hogy a leendő óvodások és mini bölcsődések beíratása 

idén hagyományos módon történik. 
 

A beíratás időpontja: 
 

2022. április 26. kedd 7:00-17:00 óra között, 

2022. április 27. szerda 7:00-17:00 óra között. 
 

Intézményünk felvételi körzete: Halimba és Szőc települések. 
 

A beíratáshoz az alábbi iratokat szíveskedjenek magukkal hozni:                                                     

a gyermek:        -születési anyakönyvi kivonatát, 

-állandó lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  

-TAJ kártyát, 

a szülő/gondviselő: 

-személyi igazolványát. 

 

Az óvodai felvétel döntés határnapja: 2022. május 27. 

 
Az óvoda felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt 

napon belül – jogorvoslati eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárásban a jegyző jár el és harminc napon belül másodfokú dön-

tést hoz. 

Az óvodáztatási kötelezettség nemteljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv.  247. §-a 

alapján : 

„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, 

szabálysértést követ el.” 
 

 Kovács Attiláné 
                                                                                                                                                                             intézményvezető 

mailto:harsfaovoda@halimba.hu

