
   ÓVODAI BEÍRATÁS 

 
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2023/2024-os nevelési évre történő óvodai beíratásának ideje:             

   2023. április 24-án (hétfő)  8.00 – 17.00 óráig  

   2023. április 25-én (kedd) 8.00 – 17.00 óráig 

 

Helye: Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde Őcsény, Fő u.42-44. 

 

A beiratkozás kétféleképpen történhet: 

 Előre egyeztetett időpontban az óvoda által készített beosztás szerint személyesen: 

 Személyes időpont foglalás a beiratkozás napjaira április 17-21. között 8.00– tól 

16.00-óráig az alábbi telefonszámon (74/ 495-636) lehetséges. 

 Lehetőség van online módon is jelentkezni óvodánkba: 

 Ez esetben kérjük a www.ocsenyovoda.hu honlapunkról letölteni a Jelentkezési lap 

nyomtatványunkat és azt kitöltve az ocsenyovoda@gmail.com e-mail címre eljuttatni 

szíveskedjenek. 

A beíratással kapcsolatos tudnivalók: 

 Az óvoda kötelező felvételi körzete: Őcsény község közigazgatási területe. 

Azon szülő, aki nem őcsényi lakos és ennek ellenére az őcsényi óvodánkba kívánja 

gyermekét beíratni, a honlapunkon található szándéknyilatkozat dokumentumunk 

kitöltésével és megküldésével ocsenyovoda@gmail.com  jelezheti ezt számunkra. 

 Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. 

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el. Ezen 

gyermekek szülei hivatalos levelet kapnak az Oktatási Hivataltól.  

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

következő nevelési év kezdő napjától kell felvenni az óvodába.  

 Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

A beíratáshoz szükséges: 
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája 

 orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet, kötelező 

védőoltásait megkapta vagy oltási kiskönyvet hozni 

 szülő személyigazolványa és lakcímkártyája 

  amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló 

határozat. 

 

A dokumentumok bemutatása online beiratkozás esetén a 2023/2024 tanév első szülői 

értekezletén 2023. augusztus 29-én történik meg. 

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek 

elbírálásáról hozott döntéséről 2023. május 24-ig írásban értesíti a szülőket. 

 

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat! 
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