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Tisztelt Szülők! 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8. § (2) bekezdés rendelkezése szerint 
a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.  

Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek.  

A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint. Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó. Amennyiben az 
óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása alapján a szülő 
köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt.  

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2021. 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 felmentést engedélyező szerv, vagyis a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási 
Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A Csökmői Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai kötelező felvételi körzete: Csökmő nagyközség közigazgatási területe. 

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján járványügyi helyzetre tekintettel a 2021/2022-es nevelési évre történő 
beiratkozás személyesen vagy elektronikus úton egyaránt történhet. 

Óvodába való beiratkozás időpontja: 

2021. április 26. (hétfő)      9.00-12.00 óráig 
2021. április 27. (kedd)     12.00-15.00 óráig 
2021. április 28. (szerda)                9.00-12.00 óráig 

Személyes beiratkozási szándék esetén előzetes időpontegyeztetés szükséges +36/20/2172980 telefonszámon. 

Beiratkozáskor a következő dokumentumokat, okiratokat kérjük benyújtani, illetve bemutatni: 

• Jelentkezési lapot kitöltve 
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet, illetve tartózkodási 

helyét igazoló hatósági igazolványa, 
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, 
• a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát; 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, 
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló   vagy  beilleszkedési- tanulási- 

magatartási zavar megállapításáról  
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,  
• 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások. 
• A gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetéről szóló határozatot. 

 

Elektronikus úton a jelentkezést az ovi.csokmo@gmail.com e-mail címre kell megküldeni. Elektronikus úton történő beiratkozás 
esetén a felsorolt dokumentumok a bemutatására az első nevelési napon kerül sor. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést 2021. május 31. napjáig közli az Óvodavezető. 

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat, a csoportba sorolása 
miatt jelezzék a beiratkozási időszakban.    

Csökmő, 2021. március 25.     

         Fülöpné dr. Kerti Judit                                                                                                       
jegyző  
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