
 
 

FELVÉTELI KÖZLEMÉNY  
 

 
Az Egyfecskék Waldorf Óvodában az alábbiak szerint fog történni a 2020/2021-es 
nevelési évre a jelentkezés, beiratkozás és felvétel folyamata. 
 
Az óvoda a felvételi eljárást az EMMI járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kiadott,           
minden óvodára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI írja ki.  
 
Ahhoz, hogy a rendkívüli rendelethez igazodni tudjunk, a felvételi beiratkozási          
szándékokat tartalmazó dokumentumokat legkésőbb április 12-e éjfélig fogadjuk az         
óvoda emailcímére.  
 
 
1. A felvételi jelentkezés, beíratási szándék bejelentésének ideje, módja 

 
Benyújtandó iratok, adatok:  

felvételi adatlap (honlapunkról letölthető) 
gyermek anamnézise (honlapunkról letölthető) 
nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (honlapunkról letölthető) 
kötelező felvételt biztosító, hivatalos lakóhely szerinti (körzetes) óvoda neve és 

címe 
 
 
A már korábban leadott jelentkezéseket nem kell ismételten benyújtani, ezeket beiratkozási           

szándéknyilatkozatként kezeljük, de kérjük, hogy a különélő szülők esetén a          
megfelelő nyilatkozatot és a körzetes óvoda adatait küldjétek el számunkra emailben. 

 
Amint ezek a dokumentumok beérkeznek, a család értesítést kap a beiratkozás           

időpontjáról.  
 

2. Beiratkozás  
 
Ideje: az óvoda által kijelölt időpontban, egyénre szabottan, 2020. április 15-ig 

A kijelölt időpontról a szülőket elektronikusan az általuk bejelentett e-mail címen           
értesítjük.  

Fontos kötelezettségük a nem állami óvodáknak (Emmi rendelet alapján), hogy a           
beiratkozásnak személyesen kell megtörténnie. A járványügyi óvintézkedések       
mellett.  

Gyermekek nélkül, csak a szülők jelenlétével zajlik és egyszerre egy családdal történik a             
beiratkozás. Aki hamarabb érkezik, mint az időpontja, a bejárat előtt, az udvaron            
vagy az öltözőben tud várakozni. 

 
 
 



Módja:személyesen 
járványügyi előírások betartásával  
 

 
A beiratkozásnál szükséges okmányok bemutatása:  

gyermek személyi igazolványa 
gyermek lakcímigazolványa 
gyermek TAJ-kártyája 
szülő személyi igazolványa és lakcímigazolványa 

 

Az EMMI-határozat értelmében az óvodának a beiratkozást minden jelentkező számára          
biztosítania kell, majd ezt követően kell döntést hoznia a felvétel kérdésében.  

Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás nem jelenti a gyermek felvételét, a              
felvétel kérdésében hozott óvodai döntésről csak később, a beíratást követően kapnak           
értesítést. Tehát a beiratkozás egy szándék megerősítése a család részéről, a felvétel            
pedig ennek megerősítése az óvoda részéről. 

A kijelölt beiratkozási határidőben szerepet játszik egyrészt, hogy a beiratkozók          
felvételéről vagy elutasításáról megfelelő szakmaisággal dönthessünk. Legkésőbb ápilis        
20-ig a döntésünknek meg kell az előírások szerint születnie és értesítenünk kell a döntés              
után a családokat. A felvett gyermekek esetén a körzetes óvodákat is tájékoztatjuk. A             
másik ok, ami a beiratkozási dátumot meghatározza, az az ünnepi időszak, amelyet            
semmiképpen nem érintenénk beiratkozási procedúrával. 

 
 

3. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat 
 
2020. április 16. és 20. között dönt az óvoda a felvételi kérelmekről. 
A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére (az általa bejelentett e-mail címre              

megküldve) elektronikus úton értesíti. 
 
A gyermekfelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-pedagógia csoportösszetételre        

vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként           
és összességükben mérlegeli az Óvónői Kollégium, és pedagógiai meggyőződése         
alapján dönt. 

 
A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg: a határozat             

kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz (…név,…székhely) kérelmet         
nyújthat be a döntés felülvizsgálatára.  

 
A felvett gyermekek körzetes óvodáját legkésőbb 2020. április 20-ig értesítjük a felvételről,            

és ezzel egyidejűleg rögzítjük az óvodai jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A           
felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az          



óvoda az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve         
azokat megsemmisíti. 

 
4. Írásbeli megállapodás megkötése  

 
A felvételt nyert gyermekek szülőivel az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó írásbeli          

megállapodások, egyéb szükséges nyilatkozatok aláírásának időpontja külön       
egyeztetés után történik.) 

  

                                                                         Egyfecskék Waldorf Óvoda  


