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BONYHÁD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

HIRDETMÉNYE 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy  

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testületének döntése alapján 

A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ  

Ó V O D A I  B E Í R A T Á S  I D Ő P O N T J A  

2 0 2 2 .  Á P R I L I S  2 0 - 2 1 - 2 2 .  

A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel az előzetes 

jelentkezés időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük, a szülők/törvényes 

képviselő/k által aláírt JELENTKEZÉSI LAPOT  

 benyújthatják elektronikusan a varazskapuovoda@gmail.com e-mail címen, 

 bedobhatják a székhely intézmény postaládájába - 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. 

 leadhatják a székhely intézményben a Gondnokságon – Malom óvoda 

 leadhatják a tagóvodákban (Izmény, Kisdorog, Kisvejke, Váralja) 

A jelentkezési lap benyújtásának határideje 2022.04.10. 

A BEIRATKOZÁS ezt követően adategyeztetéssel valósul meg. 

Az adategyeztetésre személyes jelenléttel  

2022. április 20-án 8.00 – 18.00 között  

2022. április 21-én 8.00 – 18.00 között  

2022. április 22-én 8.00 – 12.00 között 

Bonyhádon a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban, vidéken a tagóvodákban kerül 

sor - ha azt a hatályos védelmi intézkedések nem tiltják. Az adategyeztetés során a szülő 

bemutatja a szükséges személyügyi dokumentumokat, és kiegészítő információkkal szolgál a 

felvételi döntéshez. 

Amennyiben a védelmi intézkedések nem teszik lehetővé a személyes adategyeztetést, az 

intézmény képviselői telefonos egyeztetést kezdeményeznek a jelentkezettekkel az általuk 

megadott telefonszámokon a beíratásra kijelölt napok valamelyikén. 

A „JELENTKEZÉSI LAP a 2022/2023-as nevelési évre” elnevezésű nyomtatvány  

 letölthető elektronikusan a www.varazskapuovoda.hu oldalról,  

 személyesen kérhető az intézmény bármely feladatellátási helyén 

 személyesen kérhető a polgármesteri hivatalban 
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A felvételi döntésről a beíratás utolsó határnapját követő 30 napon belül a szülő az általa megadott 

formában értesítést kap.  

Ha nem kerülhet sor személyes adategyeztetésre, a beiratkozáshoz szükséges személyes iratokat (a 

gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt), továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat 

(személyi igazolvány, lakcímkártya) a gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatniuk.  

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke óvodakötelezettségét 

külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2022.05.20.) követő 15 

napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. 

A szülő tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik évét betölti, az 

illetékességgel eljáró Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha azt 

a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Német nemzetiségi óvodai nevelés az alábbi feladatellátási helyeken vehető igénybe: 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Malom Óvodája (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3.) 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Szélkakasos Óvodája (7150 Bonyhád, Perczel M.u.27/B.) 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Ficánka Óvodája (7150 Bonyhád Fáy ltp.21.) 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Liget Óvodája (7150 Bonyhád, Bolyai u. 7.) 

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda Kisdorogi Óvodai Tagintézménye (7183 Kisdorog, 

Kossuth L. u. 188.) 

A Szélkakasos Óvodában Keresztény – német nemzetiségi csoport működik. 

A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda valamennyi tagintézménye és telephelye ellátja az 

integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelését. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében 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. 

A jogorvoslati eljárás szabályai: 

A felvételi kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a 

tudomására jutástól számított 15 napon belül a szülő fellebbezést nyújthat be Bonyhád Város 

Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. Az 

óvodavezetői döntés jogerős, amennyiben a fenti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, 

vagy fellebbezési jogukról lemondtak.  

 

Bonyhád, 2022. 02. 15. 

 

 

 Filczinger Ágnes 

         jegyző 


