
 

 
 
 

A Pélyi Óvoda és Konyha értesíti azon gyermekek Szüleit, akik a 2022/2023. nevelési évtől 

gyermekük óvodai elhelyezését kérik, hogy Pély Község Önkormányzata Képviselő-

testületének határozata alapján az óvodai beiratkozás időpontja: 

 

2022. április 25. (hétfő) 08.00. órától 12.00. óráig 

2022. április 26. (kedd) 08.00. órától 12.00. óráig. 
 

Az óvodai beiratkozás helyszíne: 3381 Pély, Tarnai utca 3. 
 
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. 

Pély Község Önkormányzatának fenntartásában működő Óvoda gondoskodik a többi 

gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. 

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján (Nkt.2011. évi CXC. 

törvény 8. § (1) bekezdés) kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési 

önkormányzat által meghatározott időpontban az óvodába, vagy az óvodalátogatási 

kötelezettség alól felmentését kérni. 

 

A fenn megadott napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31. 

napjáig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
 a gyermek személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányok  

 a szülő személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányok  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

 a gyermek TAJ kártyája 

 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum 

 amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sajátos nevelési 

igényről szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési – tanulási- magatartási zavar 

megállapításáról szóló szakvélemény 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat (jogosultság 

fennállása esetén) 

 hátrányos helyzetről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat 

 nevelésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozat 

 felvételi kérelem 

 



A nevelési év első napja 2022. szeptember 01., utolsó napja 2023. augusztus 31. 

Felhívjuk a szülő vagy a törvényes képviselő figyelmét, hogy aki a szülői felügyelete vagy 

gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az 

óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést 

követ el. 

 

Óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentés kérése: 

 

A szülő - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - kérelmezheti az óvodai foglalkozások 

alóli felmentést. A kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be. A felmentés annak 

az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 

különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti Kérelmüket a Heves Megyei 

Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatalához nyújthatják be. 

 

Felvehető a két és fél éves gyermek is, ha a felvételt követően 6 hónapon belül betölti a 3. 

életévét, ebben az esetben is a fenti időpontban szíveskedjenek jelentkezni az óvodában. Az ő 

felvételük szabad férőhelyek függvényében történik.  

Az óvodavezető legkésőbb 2022. május 26-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás 

eredményéről. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülő, felügyeleti jogot gyakorló szülő 

az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat 

be Pély Község Jegyzőjének címezve az óvoda vezetőjénél. 

Az óvoda Pély település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt. 

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat! 

 

Kelt: Pély, 2022.03.25. 

Rab Péterné 

mb.óvodavezető 

 

 

 


