
ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

Vál Község Önkormányzata az általa fenntartott Váli Mesevölgy Óvodában a beiratkozás időpontját a 
2023/2024-es nevelési évre az alábbiak szerint határozta meg:  

Beiratkozás időpontja: 2023. április 24., 25. (hétfő, kedd) reggel 8 órától 16 óráig.  
Helye: 2473 Vál, Vajda János u. 45. 
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Vál községben 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.  
A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési év során – a férőhelyek függvényében- folyamatosan 
történik. 
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. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre 
vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket és még nem járnak óvodába. 
Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetés óvodában lehet: (Váli Mesevölgy 
Óvoda). Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  
A szülők az intézményválasztási jogukat a szabad férőhelyek függvényében gyakorolhatják. 
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.  
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben 
az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. 
A szülők gyermekük óvodába íratásáról közösen döntenek, mindkét szülő beleegyezése szükséges.  
 
Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítése: A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek 
szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – 
jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig 
írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló 
gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, erről köteles értesíteni 
az óvodavezetőt is. 
Felmentés a kötelező óvodába járás alól: A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott- kérelme alapján a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 
negyedik életévét betölti, a kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az 
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja. 
A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok: 

• a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat, vagy 
személyi igazolvány, vagy útlevél) 

• a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

• a gyermek TAJ kártyája 

• a szülő személyazonosságát igazoló igazolvány (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) 

• nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat 

• egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló 
dokumentumok: orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről határozat. 

• nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

• jelentkezési lap 

A Váli Mesevölgy Óvoda az Alapító okirata szerint fogad sajátos nevelési igényű gyermeket, e gyermekek 
felvételéhez a szakértői bizottság szakértői véleményének bemutatása szükséges. 

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges 
dokumentumok másolatát a beiratkozásra hozzák magukkal! 



Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2023. május 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket. Az óvodába 
felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. 

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Vál Község 
jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. (ovodaval@gmail.com) 

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és szülői nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 
letölthető a www.valiovoda.hu oldalról. Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot 
vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 8-15 óra között 
személyesen is kérhető a nyomtatvány. 

Az óvoda a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján rögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a 
beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek óvodai jogviszonya létrejön. A jogviszony 
tényleges gyakorlásának első napja a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1. A gyermek az óvoda 
látogatását a beszoktatási rend szerint kezdheti meg, melyet az első szülői értekezleten beszélünk meg. 

További információt lehet kérni: Kocsis Irén óvodavezetőtől (70/489-20-89) 

 

 

Dr. Balogh Lóránd 
Vál Község jegyzője 

http://www.valiovoda.hu/

