
MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS  

 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde értesíti azon szülőket, 

 akiknek gyermeke a 3. életévét 2019. augusztus 31-ig betölti, ezáltal óvodakötelessé 

válik,  

 vagy a 2019/2020. nevelési év során a 3. életévét betölti, (ők előjegyzésbe kerülnek) 

továbbá 

 akik gyermekük részére a 2019/2020. nevelési évben BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST 

IGÉNYELNEK, 

  

HOGY AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS IDŐPONTJAI: 

 

 2019. ÁPRILIS 24. szerda 10.00-16.00 óra 

 2019. ÁPRILIS 25. csütörtök  8.00-16.00 óra 

 2019. ÁPRILIS26. péntek   8.00-12.00 óra 

A beíratás helye: 8296 Monostorapáti, Óvoda utca 5. 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, érvényes személyazonosító 

igazolványa (ha van), a gyermek lakcímkártyája 

 mindkét szülő (törvényes képviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája 

 bölcsődei beíratás esetén „Bölcsődei felvételi kérelem”. A kérelem személyesen 

átvehető az Óvoda vezetőjénél (Monostorapáti, óvoda utca 5.). 

 
 
 



Óvodai beíratás: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

6. bek. Az óvoda  

(2) §  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  

 

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről  

XXXI. Fejezet AZ ÓVODAI NEVELÉS, VALAMINT AZ ALAPFOKÚ ÉS KÖZÉPFOKÚ 

NEVELÉS-OKTATÁS RENDJÉT VESZÉLYEZTETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK 

201. Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése 

247. § (1) 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, 

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését 

biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, 

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt 

álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő 

foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai 

foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet 

mulaszt, szabálysértést követ el. 

Bölcsőde: 

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 

42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, 

akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni 

ellátást.  

Előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy 

egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. 

A gyermekvédelmi törvény 42/A. §-a értelmében a bölcsődei felvételnél előnyben kell 

részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek 

szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  

Védelembe vétel esetén a települési önkormányzat jegyzője kötelezi a szülőt, hogy 

folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását {gyermekvédelmi törvény 68. 

§ (3) bekezdés a) pont}. 

 

 

Kelt: Monostorapáti, 2019. 03. 22. 

 

         Váradi Anita 

          óvodavezető 


