
E/4. sz. melléklet, H/3. sz. melléklet  
Óvodai felvételi eljárásrend   

tekintettel a 20/1997. (II. 13.) Korm. rend. 12/H pontjára  
12/H. § (1) A védelembe vétel elrendeléséről, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a 
kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról 
is, hogy a védelembe vett, illetőleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor 
minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányaikat fejezték be sikeresen. 
Amennyiben a szülők közül legalább az egyik belekezdett, vagy be is fejezte a középfokú, szakiskolai stb. 
képzést, már nem jogosult. 
 
 

- A Képviselő-testület által megjelölt napon azon óvodaköteles korú - 5 éves gyermek -  szülei, akiknek 
gyermeke még nincs óvodai nevelésben, az óvoda központba megy jelentkezni gyermeke számára 
férőhelyért, elhelyezésért. 

- Megjelöli melyik tagóvodához lakik közel, ahol gyermeke elhelyezését kéri,  regisztrálják férőhelyiránti 
kérelmét.  

- Amennyiben a szentendrei lakos gyermeke nem a város területén óvodás, de szentendrei lakcímmel 
rendelkezik, ezt is közölni kell a gyermekét nevelő óvodából származó hivatalos igazolással április 
hónapban. 

- Ha nem a városi önkormányzati óvodák valamelyikébe szeretné 5 éves gyermekét a            
      szülő beíratni, akkor távozási papírt kap. 
- Külföldi tartózkodás esetén az öt évest nevelő külföldi intézménytől származó  
      igazolást kell az óvodaközpontba eljuttatni. 

 
1. Népjóléti csoport hhh-s adatainak számbavétele(fenntartó)  
 
2. Férőhelyek, max. férőhelyek számbavétele ( óvoda, fenntartó) 
 
3. A tankötelessé váló korosztályból (nagycsoportosok) a nem iskolaérettek, maradók számának meghatározása  
(óvoda) 
 
4.  Az óvodából bármilyen okból távozók száma  (óvoda) 
 
5.  A helyükre felvehető új óvodások száma (óvoda) 
 
6. Óvodai jelentkezések meghatározása, meghirdetése az 5 évesek vonatkozásában márciusban. A szülő 
aláírásával tudomásul veszi, gyermeke férőhely hiánya miatt átirányítható  (fenntartó, óvoda), 
A szülő a jelentkezéshez hozza magával a személyi igazolványát, a gyermeke és saját lakcímét igazoló 
kártyáját, és az óvodás születési anyakönyvi kivonatát. (szülő) 
 7. A következő nevelési évben óvodakötelessé váló korosztály elhelyezése (óvoda) 
 8. Az óvoda honlapján megjeleníteni, van –e még szabad férőhely (óvoda) 
 
9. A hhh-s és más 3-4 évesek elhelyezési igényeinek jelzése április  folyamán (óvoda)  
A szülő aláírásával tudomásul veszi, gyermeke férőhely hiánya miatt átirányítható  (fenntartó, óvoda), 
A szülő önkéntes alapon kitölti a gyermeke és családja további adataira vonatkozó eddigi nyomtatványunkat 
(helyhiány esetén segít az elhelyezésnél). 
 
10. Ha több a jelentkező, mint a szabad férőhelyek, a Közoktatási tv. 65. §  (2) bekezdése szerinti bizottság 
tesz javaslatot a gyermekek felvételére (óvoda) 
 
11. A szülő értesítése gyermeke óvodai elhelyezhetőségéről (óvoda)    
 


