
 
ÓVODAI BEIRATKOZÁS  

 

19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:        

                          

           2023.04.24. 8-17 óra között 

2023.04.25. 8-16 óra között 

 2023.04.26. 8-16 óra között. 

 

Várjuk a szülőket személyesen a Gárdonyi Géza utcai óvodában vagy ez időtartam alatt online (dioovoda@gmail.com email 

címre) jelentkezését annak, akinek gyermeke óvodaköteles (2020.09.01 előtt született) és diósdi lakcímmel rendelkezik. A 

honlapon található Adatlap, Szülői felügyeleti jogról szóló dokumentum, Tényleges lakhatásról szóló nyilatkozat előre 

kitöltése nagyban gyorsítja a beiratkozás folyamatát. A dokumentumokat kérem mindkét szülő írja alá!  

Személyes beiratkozás során a gyermek születési anyakönyvi kivonatát/személyi igazolványát, a lakcímkártyáját és taj-

kártyáját is szükséges bemutatni! A szülők részéről a személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges. 

Online jelentkezéskor az email tárgymezőjébe írják be a „Beiratkozás – Gyermek neve” szavakat, az emailbe pedig csatolják 

a fenti dokumentumokat. Személyes okiratokat nem szükséges emailben küldeni!  

➢ Akinek óvodaköteles gyermeke van, diósdi lakcímmel rendelkezik, de nem a mi óvodánkba szeretné járatni gyermekét, 

az iratkozzon be abba az óvodába, ahová szeretné vinni. Az ottani óvodavezető dönt, felveszi-e a gyermeket. A 

döntéséről a kötelező körzetes óvodának tájékoztatást küld. Felénk a szülő emailben jelezze, hogy másik óvodába 

szeretné vinni, illetve a későbbi felvételi határozatot küldjék el szintén emailben nekünk. 

➢ Aki nem szeretné, hogy diósdi lakcímmel rendelkező óvodaköteles gyermeke óvodai nevelésben vegyen részt, az az 

NKt. 8.§ (2) alapján „ … A szülő - tárgyév április 15. 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, különös 

méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 

az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) 

felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja. .” (Érdi Járási Hivatal) 

➢ Akiknek nem óvodaköteles korú a gyermekük (2020.09.01-jén vagy utána született gyermekek esetében) a szülők 

felvételi kérelem szándékukat jelzik. Ekkor az előbbi dokumentumok mellett a Szándéknyilatkozatot is kérjünk 

elküldeni (az is megtalálható a honlapon)! 

Tervezünk Óvodanyitogató programot, mely lehetőséget biztosít az új szülők számára, hogy megismerjék az óvoda épületeit 

és az óvónőket. A Kocsis utcai óvodánkban 2023.03.27-én, a Gárdonyi utcai óvodánkban 2023.03.28-án, az Ifjúság úti 

óvodánkban 2023.03.29-én 17 órától tartunk tájékoztatást. Ide csak a szülőket várjuk! 

Amennyiben további kérdése van, óvodánk hívható a 06-30/640-7450-es telefonszámon H-Cs: 8-15, P: 8-12 óra között! 

Felvételről 2023.05.20-ig emailben (válaszlevélben) értesítjük Önöket! Az email címüket a gyermekük leendő 

óvodapedagógusai részére továbbítom, hogy fel tudják Önökkel venni a kapcsolatot (a júniusi szülői értekezlet összehívása 

miatt). Aki ezt nem szeretné, az emailben jelezze ezt a kérését! 

 


