
Felvételi tájékoztatás óvodás korú gyermekek szülei számára a  

2020-2021-es nevelési évre 

 

Tisztelt Szülő! 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az 
általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi 
erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. 

Az óvodai intézményegységbe a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok 
szakvéleménye alapján kerülnek a gyermekek. Beiratkozni csak az intézményünket kijelölő 
vélemény alapján és az intézményi Befogadó nyilatkozat birtokában lehetséges.  

A beiratkozás a szakértői vélemények alapján egész tanévben folyamatos, az EMMI 
határozatban megjelölt időpontok intézményünkre NEM vonatkoznak. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke óvodai beíratását lehetőség szerint 
online módon intézze, ezért a következő elérhetőségeken keressen minket, hogy 
egyeztessük a teendőket: 

Titkárság: 
titkarsag@erzsebetibenedek.hu 
06-1- 283 03 77 – munkanapokon 08.00 és 10.00 között 

Karner Judit – óvodai intézményegység-vezető: 
benedekovi20@gmail.com 

 
 
Intézményünkbe való beiratkozáshoz a következő iratok online módon való eljuttatására 
lesz szükség: 

• a gyermek szakértői véleménye 
• a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány  
• a gyermek nevére kiállított TAJ kártya  
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány  
• nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról 
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan 
• a gyermek oltási könyve 
• 3-5 éves korban végzett területi védőnői szűrővizsgálat eredményei 

 

mailto:titkarsag@erzsebetibenedek.hu


Online jelentkezés esetén az egyeztetéskor megbeszélt címre kell eljuttatni a dokumentumok 
másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi 
ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az 
eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor. 

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó 
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén az intézmény eljuttatja a megadott e-mail 
címre, azt le tudja tölteni és aláírást követően el tudja juttatni a megadott elektronikus címre. 
Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény 
biztosítja. 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a 
lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes 
megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett 
fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.  

 

Köszönjük, hogy óvodánkat választja gyermekének!  

 

Budapest, 2020. április 06. 

 

 

Karner Judit 
óvodai intézményegység-vezető 

 Balogh András Titusz 
intézményvezető 

 

 


