
   
 

   
 

HIRDETMÉNY 
Óvodai jelentkezésre, beíratásra 

AZ EGYHÁZMEGYEI KATOLIKUS ISKOLÁK FŐHATÓSÁGA (2600 VÁC, MIGAZZI KRISTÓF TÉR 1.), MINT A VÁCI EGYHÁZMEGYE 

KATOLIKUS ÓVODÁINAK/TAGÓVODÁINAK FENNTARTÓJA A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS 

BEÍRATÁS KAPCSÁN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT SZÜLŐKET 

AZ ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATKOZÁS IDEJE ÉS HELYE, A FELVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS 

MEGKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE:  

A LENTI TÁBLÁZATBAN TALÁLHATÓ, AZ ÓVODA ÁLTAL MEGADOTT IDŐ, HELYSZÍN, HATÁRIDŐ 

A JELENTKEZÉSI LAP A LENTI TÁBLÁZATBAN MEGADOTT HONLAPON LETÖLTHETŐ. 

/A JÁRVÁNYRA VALÓ TEKINTETTEL A TÁBLÁZATBAN MEGADOTT, SZEMÉLYES BEIRATKOZÁSI LEHETŐSÉGTŐL ELTÉRŐ, 

ELEKTRONIKUS BEÍRATKOZÁS ESETÉN AZ INTÉZMÉNYEK TÁJÉKOZTATNI FOGJÁK A JELENTKEZŐKET/ 

 

Selmeczi Zoltán sk.  

főigazgató 

 



   
 

   
 

Óvoda/tagóvoda  

Neve  
OM 

azonosí
tója  

Címe / a 
beiratkozás 

helye  

óvodavezető/ta
góvoda-vezető 

neve  

Honlapjának 
linkje  

Alapító okirata alapján az alábbi SNI 
gyermekek nevelését-oktatását látja el  

Nemzetiség

i 

neveléssel-

oktatással 

kapcsolatos 

információ

k  

A 
beiratko

zás 
ideje  

A 
felvételről 

szóló 
értesítés 

határideje  

Szent Család 

Katolikus 

Óvoda  

032735  

2600 Vác, Bauer 

Mihály utca 22-

24.  

Kemper Tiborné  
http://csalad
ovoda.hu/  

"... az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd" 

(Nkt.4§25.)  "...aki a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével 

küzd."                                                      

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást  

2021.04.2

6. 8-12 

óra között 

2021.04.2

7. 13-16 

óra 

között  

2021.05.03  

http://csaladovoda.hu/
http://csaladovoda.hu/


   
 

   
 

Szent 

Imre Katolik

us Általános 

Iskola 

és Óvoda - 

Tagóvodája  

037714  

2100 

Gödöllő, Kápoln

a köz 5.  

Dzsacsovszki Ildi

kó  

  http://www.sz

imre.hu/  

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és 

iskolai nevelése-oktatása (Nkt. 4. § 25.). 

Felvehető az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló - aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

Az 

intézmény n

em lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást  

2021.04.2

0.-án 13-

17 óráig 

és 2021. 

04.21.-én 

8-12 

óráig  

2021.április 

29.  

II. János Pál 

Pápa 

Katolikus 

Óvoda és 

Általános 

Iskola  

201509  

3078 

Bátonyterenye, 

Váci M. út 5/a.  

Molnárné Jakab 

Mária  

https://janos
pal-
bterenye.hu  

Alapító okirata alapján nem lát el sajátos 

nevelési igényű gyermekeket.  

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást  

2021. 

április 

21., 22., 

23.  

2021. május 

7.  

Szent István 

Római 

Katolikus 

Általános 

Iskola 

és Óvoda "Jó 

Pásztor" 

Tagóvodája  

201669  

5094 Tiszajenő, 

Köztársaság u. 

2.  

Pusztainé Lázár 

Ágnes  

www.katoliku
s-iskola-
tiszajeno.hu  

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igenyű 

gyermekek, tanulók 

óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása 

(nappali munkarend): maximum: óvoda 5 fő. 

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást  

2021.04.2

0-tól 

04.22-ig, 

9:00 

órától 

15:00 

óráig  

2021.05.18.  

https://janospal-bterenye.hu/
https://janospal-bterenye.hu/
https://janospal-bterenye.hu/
http://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/
http://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/
http://www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu/


   
 

   
 

Názáret 

Római 

Katolikus 

Óvoda  

032716  
2750 Nagykőrös, 

Hősök tere 2.   

Csókáné Kovács 

Eszter  

http://www.n
azaretovi.hu/  

Alapító okirata alapján nem lát el sajátos 

nevelési igényű gyermekeket. 

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást  

2021.04.2

6-

2021.04.3

0.  

2021.05.15.  

Szent Anna 

Katolikus 

Óvoda  

203448  

2143 

Kistarcsa, Pozos

nyi u. 8-10.  

Lukács-

Kéméndi Ágnes  

www.szentan
naovi.hu  

A többi gyermekkel együtt nevelhető, 

beszédfogyatékossággal (nyelvi és 

beszédzavarokkal) küzdő gyermek  

Az óvoda 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelést-

oktatást.  

2021. 04. 

26-29.  
2021.05.29  

Magyar 

Szentek 

Római 

Katolikus 

Óvoda és 

Általános 

Iskola 

201696  

3060 Pásztó, 

Szent Imre tér 

1/a.  

Percze Józsefné  

https://magy
arszentek-
paszto.hu/  

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható, kizárólag az alábbi BNO 

kóddokkal rendelkező sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai 

nevelése-oktatása: enyhe értelmi fogyatékos 

BNO F70, beszédfogyatékos BNO F80, 

pszichés fejlődési zavarral egyes típusaival 

küzdő sajátos nevelési igényű (BNO F81, 

BNO F82, BNO F83) 

szakvélemény alapján történő integrált 

oktatása gyógypedagógiai ellátása  

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást.  

2021.04.2

7-28.  
2021.05.19.  

http://www.nazaretovi.hu/
http://www.nazaretovi.hu/
http://www.szentannaovi.hu/
http://www.szentannaovi.hu/
https://magyarszentek-paszto.hu/
https://magyarszentek-paszto.hu/
https://magyarszentek-paszto.hu/


   
 

   
 

Jó Pásztor 

Katolikus 

Óvoda  

032031  
3100 Salgótarján 

Damjanich út 5.  
Bali Imréné  

http://www.j
o-pasztor.hu/  

A többi gyermekkel együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelés 

oktatása. Maximum: 12 fő. (Nkt. 4. § 25.) Aki 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy 

beszéd fogyatékos több fogyatékosság 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrumzavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- és magatartásszabályozási zavarral) 

küzd.  

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást  

2021. 

04.20-

21.  

2021.05.07.  

Páter 

Bárkányi 

János 

Katolikus 

Óvoda, Által

ános Iskola 

és 

Gimnázium -

Óvodai 

tagintézmény

e 

202722  

3170 Szécsény 

Magyar utca 13-

15.  

Smelkó Istvánné  

http://barkan
yisuli.eoldal.h
u  

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók (Nkt. 4. & 25.) 

közül felvehető az, aki: mozgásszervi, enyhe 

értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzd; a mindenkori óvodai 

létszám 3 %-a. 

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást  

2021, 

04.27.-

2021. 

04.28.  

2021.05.27  

  

  

  

Szent 

Erzsébet 

Katolikus 

Óvoda  

201611  

2120 Dunakeszi, 

Szent László utca 

4.  

Kardos-Csák 

Katalin  

http://szenter
zsebetovidk.h
u/  

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: 

azok a gyermekek, akik a szakértői bizottság 

véleménye alapján nyelvfejlődéssel és 

beszédzavarokkal, enyhe mozgásszervi 

fogyatékkal küzdenek  

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást  

2021.04.2

7.  
2021.05.27.  

http://www.jo-pasztor.hu/
http://www.jo-pasztor.hu/
http://barkanyisuli.eoldal.hu/
http://barkanyisuli.eoldal.hu/
http://barkanyisuli.eoldal.hu/
http://szenterzsebetovidk.hu/
http://szenterzsebetovidk.hu/
http://szenterzsebetovidk.hu/


   
 

   
 

Szent 

Erzsébet 

Katolikus 

Általános 

Iskola és 

Óvoda  

032392  
2119 Pécel 

Kossuth tér 7.  

Müllerné Makádi 

Hajnalka  

http://pecel.e
kif.hu/  

Alapító okirata alapján nem lát el sajátos 

nevelési igényű gyermekeket.  

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelést, 

oktatást  

2021.04.2

0-21.  
2021.05.07.  

A Fóti Római 

Katolikus 

Egyházközsé

g 

Gondviselés 

Óvodája  

032823  
2151 Fót, 

Szeberényi u. 1.  
Szerepi Imréné  

http://gondvi
selesovoda.h
u   

Alapító okirata alapján nem lát el sajátos 

nevelési igényű gyermekeket.  

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást  

2021.04.2

1-23.  

2021. 05.07-

ig  

Szolnoki 

Mustármag 

Római 

Katolikus Óv

oda  

201078  
5000 Szolnok, 

Templom út 8.  

Somogyiné Tálas 

Anikó  

http://mustar
magovi.hu  

A többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és 

iskolai nevelése-oktatása (nappali munkarend): 

Felvehető: Az Nkt. 4. § 25. pont szerinti 

sajátos nevelési igényű gyermekek közül, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján beszédfogyatékos, vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzd. - Maximum: 

a mindenkori gyereklétszám 5%-a.  

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelést-

oktatást  

2021.04.2

6-29.  

2021. 05. 

14.  

http://pecel.ekif.hu/
http://pecel.ekif.hu/
http://gondviselesovoda.hu/
http://gondviselesovoda.hu/
http://gondviselesovoda.hu/
http://mustarmagovi.hu/
http://mustarmagovi.hu/


   
 

   
 

Szent Kereszt 

Katolikus 

Általános 

Iskola és 

Óvoda, 

Magyarok 

Nagyasszony

a Katolikus 

Tagóvodája 

37300 
2700 Cegléd, 

Kőrösi út 6-8. 
Ócsai Józsefné 

http://szkkio.h
u/ovoda/  

A tagóvodába felvehető sajátos nevelési 

igényű gyermekek: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Az 

intézmény 

nem lát el 

nemzetiségi 

nevelés-

oktatást 

2021. 

április 

20-27. 

2021.május 

14. 

  

  

http://szkkio.hu/ovoda/
http://szkkio.hu/ovoda/


   
 

   
 

Szülői tájékoztató az óvodai felvétellel, beiratkozással kapcsolatban 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 

órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 

továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 

helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki. 

Ez a kötelezettség a 2021. évben azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-ig születtek. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése szerint: 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony 

létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos 

módon, valamint 

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat. 

Az egyházmegyei óvoda, mint körzettel nem rendelkező óvoda a településről és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott 

mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják 

részesíteni. 

A jelentkezési lap azon adatok megadását kéri a szülőktől, mely adatokat az EMMI rendelet 89. § (3) bekezdése szerinti felvételi előjegyzési 

naplóban rögzíteni szükséges, vagy az esetleges túljelentkezés esetén a felvételi döntés meghozatala során az elbírálás alapjául szolgálnak.  



   
 

   
 

A gyermekek felvételéről az óvodavezető hoz döntést, melyről a beiratkozás utolsó napját követő harmincadik napig írásban tájékoztatja a szülőt 

a jelentkezési lapon, a beíratás alkalmával megadott címen. 

A JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS NEM JELENT AUTOMATIKUS FELVÉTELT AZ ÓVODÁBA! 

A felvétel elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követően 15 naptári napon belül a szülő/törvényes képviselő a fenntartónak címzett, 

indoklással ellátott fellebbezési kérelmet nyújthat be az óvodavezetőhöz, melyről a fenntartó 8 (nyolc) naptári napon belül hoz másodfokú 

döntést. 

Az óvodavezető felvételi döntése alapján, vagy a fenntartó fellebbezés alapján hozott másodfokú döntése alapján kerül sor a gyermekek óvodai 

jogviszonyának létrehozására. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 

• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya), 

továbbá  

• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolvány vagy 

vezetői engedély vagy útlevél és lakcímkártya) 

Továbbá a gyermek adószáma és TAJ száma is rögzítésre kerül a beiratkozás által a Köznevelés Információs Rendszerében. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét 

kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

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

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a 

beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az 

Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben 

külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. 

 


