
 

VÁLTOZÁS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJÁNÁL!!! 

HIRDETMÉNY 

 

Az Emberi Erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25) EMMI határozata alapján módosult  

a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás időpontja. 

A veszélyhelyzetre tekintettel az óvodai beiratkozások során az alábbiakban kell eljárnunk: 

- a beiratkozás alkalmával a családból 1 szülő jelenjen meg, lehetőleg maszkban és gumikesztyűben 

- a folyosón esetleges várakozás közben tartsák egymástól a 1,5 méter távolságot 

- online ügyintézés is lehetséges, személyes megjelenés nélkül 

 

A beiratkozás időpontja az alábbiak szerint módosult: 

Bacsó utcai óvodások beiratkozása: 2020. április 6. hétfő 8.00 és 16.00 óra között 

Zöldpázsit utcai óvodások beiratkozása: 2020. április 7. kedd 8.00 és 16.00 között 

Damjanich utcai és Dózsa utcai óvodások beiratkozása: 2020. április 8. szerda 8.00 és 16.00 között. 

Az online ügyintézés esetén a beiratkozáskor kitöltendő dokumentumok letölthetők  
2020. április 2-től a www.benka.hu oldalról. A kitöltött dokumentumokat és az óvodai 
beiratáshoz szükséges iratok másolatával/fényképével együtt a fentiekben megjelölt 

időpontig a benka@lutheran.hu email címre legyenek szívesek megküldeni.  
Amennyiben módjuk van rá, kérjük ezt a lehetőséget válasszák. 

 
Személyesen történő beiratkozás helye:  

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
Szarvas, Kossuth u. 7. (felső tagozat titkárság) 

 
Felhívjuk a Kedves Szülők Figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv-ben foglaltak értelmében: Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
 

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. 
Óvodaköteles az a gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. 

 
 
 

Óvodai beíratáshoz szükség van:  

a gyermek születési anyakönyvi kivonatára 

a gyermek személyi igazolványára  

a gyermeke lakóhelyét – illetve tartózkodási helyét – tartalmazó igazolványra 

a gyermek TAJ kártyájára 

szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára 

a szülő lakóhelyét – illetve tartózkodási helyét – tartalmazó igazolványra 

a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokra, valamint 
igazolás a védőoltásokról (egészségügyi kiskönyv) online ügyintézés esetén 

elegendő a kötelező oltások másolata/fényképe 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata, tartós beteg vagy több 
gyermekes igazolás, ideiglenes hatállyal nevelőszülőknél elhelyezett gyermek 

gyámhatósági határozata 

amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló 
szakvéleményt 

amennyiben a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 
jegyzői védelembe vett   -  Szarvas Város Címzetes Főjegyzőjének határozata 

 

Bővebb felvilágosítás a beiratkozás helyszínén, vagy a 66/312-325-ös , vagy 70/263-71-63-as telefonszámon az intézmény 
igazgató-helyettesénél. 

 
 

Szarvas, 2020. március 27. 
 

 

 

Molnár Istvánné  sk.                                Krámer György sk. 
                               igazgató                                                       országos irodaigazgató 
 
 

http://www.benka.hu/
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