
HIRDETMÉNY 

a  2020/2021.  nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz 

A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  8.  §  (1) 
bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától (kivételesen fél évvel korábban) az 
általános iskolai tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  A  nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  12.  §-ában foglaltak szerint az óvodai 
nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik.  A  gyermek abban az évben, amelynek augusztus  31.  napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1-től) óvodaköteles, azaz 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt, melynek teljesítéséért a szülő 
vagy törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) felelős.  A  szülő tárgyév május  25.  napjáig 
benyújtott kérelmére, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a felmentést engedélyező 
szerv annak az évnek az augusztus  31.  napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 
betölti, felmentést adhat az óvodai foglalkozáson való részvétel alól,  ha  a gyermek családi 
körülményei, sajátos helyzete indokolja /Nkt.  8.  §  (2)  bekezdés,  72.  §  (1)  bekezdés  b)  pont!. 

Nevelési év: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak /Nkt.  4.  §  19. 
pont!. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák:  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda székhely óvodája és 
12  tagóvodája. 

VESZÉLYHELYZETRE tekintettel 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák: 

2020.  április21-ig hivatalból felveszik azon érintett gyermekeket, akik rendelkeznek 
Budapest  VIII. kerületi lakóhellyel, vagy lakóhely hiányában  Budapest  VIII. kerületi 
tartózkodási hellyel, és aki vonatkozásában nem érkezik jelzés arról, hogy más óvoda felvette, 
továbbá a felvételi döntésről értesítik a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelentik a 
köznevelés információs rendszerébe.  A  beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első 
óvodai nevelési napján kell bemutatni a szülőknek. 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, 

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok, 
a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

- a gyermek TAJ-kártyája és oltási könyve, 
nem magyar állampolgár gyermek Magyarország területén való tartózkodás jogcímét 
igazoló és a tartózkodásra jogosító okirata, 

- sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői bizottság szakértői véleménye. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák: 

2020.  április 17-ig fogadják azon  Budapest  VIII. kerületben, vagy kerületen kívül lakó 
gyermekek szülőjének bejelentését — a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének 
megjelölésével -, akik nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szándékoznak beíratni 
gyermeküket, elektronikus úton  (e-mail),  továbbá munkanapokon  8-16  óráig telefonon, 
vagy különösen indokolt esetben a szerdai ügyeleti napokon  8-16  óráig személyesen, az 
alábbi elérési helyeken: 



 

Óvodák Cím: Email: Vezető neve / telefon: 

1. Csodasziget 1083  Bp.Tiimő  u. 38/A. csodaszigettagovoda@gmad.com Matisz Lászlóné 
06-20/938 3970 

 

2. Gyerek- 
Virág 

1082 4 .  Baross  u. 
111/b. gverelcviragegmail.com Pappné Antal Katalin 

06-20/979 6804 

 

3. Hétszinyirág 1081 Bp.  Kun  U. 3. hetszinvirag.ovoda08e2mai1.com Hadházi-Borsos Róka 
06-20/535 3558 

 

4. Katica 
1089 Bp.  Vajda Péter 
U. 37. katicaovoda08egmail.com 

Magyari Krisztina 
06-20/663 7417 

 

5. Kincskereső 
1089 Bp.  Bláthy Ottó m 
35 

. 
la ncskeresolagovodaegmail.com 

Pajor Attiláné 
06-20/399 7680 

 

6. Mesepalota 
1085 Bp.  Somogyi  B.  a. 
9-15. meseoviO3egmail.com Tarbáné Kerekes Ágnes 

06-20/965 7623 

 

7. , 
Napraforgó 

1084 Bp.  Tolnai Lajos 
u. 7-9. tolnaiovoda08egmail.com Bukva Lajosné 

06-20/406 6834 

 

8. Napsugár 1086 Bp.  Dankó  u. 31. napsugarovoda08@gmai1.com Koesisné Juhász Éva 
06-20/399 7680 

 

9. Pitypang 
1087 Bp.  Százados út 

 

Nagy Judit 
06-20/263 2129 12-14. 12-14. 

10. Százszorszép 1086 Bp.  Szűz a.  2. szazszorszepovodaegmail.com Csabainé  Lampert  Ágnes 
06-20/667 0413 

 

11. TÁ-Ti-KA 1088  Bp.Rákóczi út  15. ovoda.tatikaegmail.com Kissné Bagi Magdolna 
06-20/222 5935 

 

12. Várunk Rád 1086  Bp.Csobiinc a.  5. csobioviegmail.com Juhász  Andrea 
06-20/665 8744 

 

13. Virágkoszorú 1083  Bp.Baross  u. 91. vkoszoru08@gmail.com Bukovicsné Nagy Judit 
06-30/919 5484 

 

A  szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján, a veszélyhelyzet által megkövetelt 
egészségügyi szempontokra különös figyelemmel, a Napraforgó Egyesített Óvoda 
igazgatója elkészíti az óvodai jelentkezés időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az 
érintett szülőket haladéktalanul értesíti. Az óvodák a józsefvárosi lakóhellyel, vagy annak 
hiányában józsefvárosi tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek felvételéről  2020.  április 
21-ig, a nem józsefvárosi lakos gyermekek felvételéről pedig  2020.  április 30-ig döntenek, a 
döntésről értesítik a szülőt, a nem józsefvárosi lakos gyermek esetében a felvételétről értesítik 
kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermekek felvételét bejelentik a 
köznevelés információs rendszerébe. 

A 3.  életévüket  2020.  augusztus  31.  napjáig betöltő gyermekek óvodába történő felvételét 
józsefvárosi lakos gyermekek esetében az óvodák hivatalból, vagy a szülő kérésére egyéni 
elbírálás alapján  2020.  április  21.  napjáig, a kerületen kívüli lakos gyermekek óvodai 
felvételét pedig egyéni elbírálás alapján  2020.  április  30.  napjáig bejelentik a köznevelés 
információs rendszerébe.  A  szülőnek  2020.  május  25.  napjáig van lehetősége kérni a 
gyermek felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, a  Budapest  VIII. kerületi 
lakóhellyel, vagy lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében a 
Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalától  (1082 Budapest,  Baross utca 
76.),  továbbá a szü1őnek2020. május  6.  napjáig írásban értesítenie kell az Oktatási Hivatalt 
(1055 Budapest,  Szalay utca  10-14.),  amennyiben gyermeke külföldön fog óvodába járni. 
/Nkt.  8.  §  (2)  bekezdés, Rendelet  20.  §  (2)  bekezdés/ 

Az óvodai jelentkezés nem jelenti az óvodába történő automatikus felvételt.  A  gyermeket 
elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol a 
szülője dolgozik.  A  felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni 
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azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező 
felvételt biztosító óvoda). /Nkt.  49.  §  (1)-(3)  bekezdés/ Életvitelszerű ott lakásnak minősül,ha 
a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául 
használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első hatámapját 
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel !Rendelet  20.  §  (9)  bekezdés!.  A  szülő 
gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat 
óvodát. /N1ct.72. §  (2)  bekezdés/ 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák: 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
1) 
2) 

Csodasziget Tagóvodája 
Gyerek-Virág Tagóvodája 

1083 Budapest,  Tömő  u. 38/A. 
1082 Budapest,  Baross  u. 111/b. 

3) HétszínvirágTagóvodája 1081 Budapest,  Kun  u. 3. 
4) Katica Tagóvodája 1089 Budapest,  Vajda Péter  14. 37. 
5) Kincskereső Tagóvodája 1089 Budapest,  Bláthy Ottó  It 35 
6) Mesepalota Tagóvodája 1085 Budapest,  Somogyi Béla a.  9-15. 
7) Napraforgó Egyesített Óvoda /székhely/ 1084 Budapest,  Tolnai Lajos  u. 7-9. 
8) Napsugár Tagóvodája 1086 Budapest,  Bankó  u. 31. 
9) Pitypang Tagóvodája 1087 Budapest,  Százados út  12-14. 
10)Százszorszép Tagóvodája 1086 Budapest,  Szűz a.  2. 
11)TA-TI-K4  Tagóvodája 1088 Budapest,  Rákóczi  /it 15. 
12)Várunk Rád Tagóvodája 1086 Budapest,  Csobánc a.  5. 
13) Virágkoszorú Tagóvodája 1083 Budapest,  Baross a.  91. 

Az óvodák felvételi körzetei megtekinthetők az alábbi honlapokon: www.jozsefvaros.hu, 

www.08egyesitettovoda.hu 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelését az alábbiak szerint látja  el: 

mozgásszervi fogyatékos  (TÁ-TI-KA-  és Virágkoszorú Tagóvoda) 
- érzékszervi (látási) fogyatékos (Csodasziget- és Hétszínvirág Tagóvoda), 

érzékszervi (hallási) fogyatékos (Pitypang- és Százszorszép Tagóvoda), 
enyhe értelmi fogyatékos (Csodasziget- és Napsugár Tagóvoda), 

- beszédfogyatékos (Napraforgó (székhelyóvoda), Csodasziget-, Hétszínvirág-, Katica-, 
Mesepalota-, Napsugár- és Várunk Rád Tagóvoda), 
halmozottan fogyatékos enyhe értelmi és beszédfogyatékos (Csodasziget- és Napsugár 
Tagóvoda), 

- halmozottan fogyatékos érzékszervi (látási) és beszédfogyatékos (Csodasziget- és 
Hétszínvirág Tagóvoda), 

- halmozottan fogyatékos érzékszervi (látási), enyhe értelmi és beszédfogyatékos 
(Csodasziget Tagóvoda), 
autizmus spektrum zavar (Kincskereső Tagóvoda), 

- egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavar) (minden tagóvoda). 

Óvodai nevelés keretében magyar nyelven roma kulturális nevelést végez: Napraforgó 
(székhelyóvoda), Csodasziget-, Gyerek-Virág-, Hétszínvirág-, Katica-, Kincskereső-, 
Mesepalota-, Napsugár-, Százszorszép-,  TÁ-TI-KA-,  Várunk Rád- és Virágkoszorú 
Tagóvoda. 
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Pikó 
Polgármese 

Az óvoda vezetője a  2020/2021.  nevelési évre szóló hivatalból történő óvodai felvételről, 
valamint a felvételi kérelmek egyéni elbírálásáról hozott döntését  2020.  május  21.  napjáig 
írásban közli a szülőkkel. 

A  jogorvoslati eljárás szabályai: Az óvoda döntése ellen jogszabálysértésre, az intézmény 
belső szabályzatának megsértésére vagy érdeksérelemre hivatkozással a szülő a közléstől, 
ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az 
óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást indító kérelmet az ügy összes iratával — elbírálás 
céljából — megküldi a fenntartó önkormányzat nevében másodfokon eljáró jegyzőhöz.  A  szülő 
a másodfokú döntést a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja a közléstől 
számított  15  napon belül, a keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani jogszabálysértésre, 
érdeksérelemre hivatkozással. /Nkt.  37-38.  §/ 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: 

Ha  az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt 
igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint 
illetékes gyámhatóságot és gyermekjóléti szolgálatot,  ha  a gyermek igazolatlan mulasztása 
eléri a tizenegy nevelési napot, akkor tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot,  ha  a 
gyermek igazolatlan mulasztása eléri a húsz nevelési napot, akkor értesíti az illetékes 
gyámhatóságot. 

Budapest, 2020.  április  06. 
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