
 

 

 

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

 Szándéknyilatkozat az önkormányzati fenntartású óvodákba történő felvételre a 

2020/2021. nevelési évtől 

TÁJÉKOZTATÁS 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a 

gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt. A rendelkezés célja, hogy a megfelelő életkorban 

kezdődhessen el a gyermekek közösségbe integrálása és felkészítése a majdani 

iskolakezdésre. A 2020/2021. nevelési évre a 2017. szeptember 1-je előtt született 

hároméves gyermekeknek kötelező a beíratása 

 

A koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. 

nevelési évre történő óvodai beiratkozások rendjére az emberi erőforrások minisztere 

egyedi eljárási szabályokat határozott meg.  

 

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, 

akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – 

elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen kell 

jeleznie az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. A körzettel nem 

rendelkező óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan készíti el 

a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul 

tájékoztatja; majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről 

írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító 

óvoda vezetőjét. 

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe 

tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más 

óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai 

nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a 

gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor 

nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé, azonban a jelen szándéknyilatkozaton lehet 

ezt is jelezni a választott óvoda, csoport megjelölésével. 

 

Amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése 

után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott 

szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda 

beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja. A kötelező felvételt 

biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó, valamint a következő nevelési évben még 

nem óvodaköteles gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről 

írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító 

óvoda vezetőjét. 
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A fenti tájékoztatást tudomásul véve alulírott ………………………………………….. 

és ………………………………………….. nyilatkozom arról a szándékomról, hogy 

gyermekem a 2020/2021. nevelési évtől a Dombóvár Város Önkormányzata 

fenntartásába tartozó 

 Dombóvári Százszorszép Óvodában (III. utca 34.), 

 Dombóvári Szivárvány Óvodában (Zrínyi utca 10.), 

 Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájában (Bezerédj utca 

33.) 

részesüljön óvodai nevelésben (a választott óvoda neve mellé X-et kell tenni a 

négyzetbe) a ……………………. ………nevű óvodai csoportban. 

 

A gyermek 

neve: ……………………………………………………………............................... 

állampolgársága: …………………………….   

TAJ száma: ...…………………….…………. 

születési helye és ideje : ……………………………... 

állandó lakcíme: …………………………………………………………….................. 

tartózkodási helye: ……………………………….…………………….......................... 

anyjának születési neve: ….............................................................................................. 

Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak röviden: ……………………………………………………………………… 

….......................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

A törvényes képviselő(k) 

neve: …......................................................... és …....................................................... 

telefonos elérhetősége(ik): ……………………............................................................... 

a kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím: ……………………………………………….. 

 

A gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának megnevezése és címe: 
 

........................................................................................................................................... 
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Nyilatkozatok 
 

a) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

b) Hozzájárulok a megadott adatoknak az óvodai felvételi eljárás során történő 

felhasználásához. 

c) Tudomásul veszem, hogy a nem óvodaköteles gyermekek esetén az óvoda csak 

szabad férőhely esetén tudja teljesíteni a felvételre vonatkozó igényt. 

 

Kérem, hogy az óvodai felvételről szóló határozat a fenti e-mail címre/ postai úton 

érkezzen részemre. (A megfelelő küldési mód aláhúzandó!) 

 

Dátum: 2020. ………………………. 

 

…….………….……………………………………………… 

Szülők/törvényes képviselők aláírása 

 

*** 

A kitöltött, aláírt és beszkennelt szándéknyilatkozatot  

 a Dombóvári Százszorszép Óvodába való beíratási szándék esetén a 

szazszorszepovi@dombovar.hu 

 a Dombóvári Szivárvány Óvodába, valamint a Zöld Liget Tagóvodába való 

beíratási szándék esetén a szivarvanyovi@dombovar.hu 

elektronikus levélcímre kell elküldeni 2020. április 24-ig, vagy – különösen indokolt 

esetben – erre személyesen is van lehetőség az óvodával egyeztetve. 

 

Telefonszámok: 

Dombóvári Százszorszép Óvoda: 74/466-031  

Dombóvári Szivárvány Óvoda és a Zöld Liget Tagóvoda: 74/465-315  


