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Tisztelt Szülõk!
Nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, 
amikor gyermekük számára óvodát vagy iskolát 
keresnek. A kisgyermek életében a közösséggel 
való találkozás nagy változást jelent, minden 
szülõ azt szeretné, ha gyermekét örömteli érzés 
kísérné hosszú éveken keresztül, jól érezné 
magát a közösségben, kibontakozna, fejlődne 
az óvodában és az iskolában töltött évek során. 
Tájékoztatónkban segíteni kívánunk önöknek a 
választásban és a felvételi tudnivalók megis-
merésében. 

Óvodai beiratkozás
Általános tudnivalók
A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 24. §-a 
értelmében óvodai nevelésre hároméves kortól 
az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléré-
séig, legfeljebb 8 éves korig valamennyi gyer-
mek jogosult. A Kt. 65. § (1) bekezdése szerint 
az óvodába a gyermek harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. 
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az 
óvodai nevelési évben folyamatosan történik. 
A fenti törvény 24. § (3) bekezdése alapján a 
gyermek abban az évben, amelyben az ötödik 
életévét betölti, az óvodai nevelési év első 
napjától kezdődően óvodai nevelés keretében 
folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozá-
sokon köteles részt venni napi négy órában, 
amelynek teljesítéséért a szülő felelős.
• Mit kell tudni az óvodai felvételről? 
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján törté-
nik. (A többször módosított a nevelési-oktatási 
intézmények működtetéséről szóló 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rend. 15. §). Jelentkezni a meghir-
detett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg 
illetékes önkormányzati vagy nem önkormány-
zati óvodában lehet. A jelenleg bölcsődében 
elhelyezett gyermekre vonatkozó igényt is be 
kell jelenteni. 
A beiratkozáshoz a következő iratokra van 
szükség: 
–  a szülő, vagy gondviselő személyi igazol-

ványa,
–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
–  lakcímbejelentő.

A jelentkezés időpontja: 
2009. április 7., kedd 8–13 óráig

2009. április 8., szerda 8–18 óráig
2009. április 9., csütörtök 13–18 óráig

Sajnos az óvodai helyeink száma véges, nem 
tudunk minden igényt kielégíteni, ezért az 
óvodai szakmai munkaközösség javaslatára az 
Oktatási és Művelődési Bizottság az 57/2008. 
(III. 20.) OMB. számú határozatával a törvényi 
előírásoknak megfelelően a következő szem-
pontsort állította fel az óvodai felvételi kérel-
mek elbírálásához: 

A gyermek felvétele indokolt, ha 
–  az adott nevelési évben tanköteles korúvá 

válik,
–  az adott nevelési évben betölti az ötödik 

életévét,
–  az adott nevelési évben betölti a harmadik 

életévét és nyilvántartottan halmozottan 
hátrányos helyzetű, vagy a jegyzői gyámha-
tóság védelembe vette,

–  az adott nevelési évben betölti a harmadik 
életévét és a házi gyermekorvos, vagy a 
védőnő, vagy a Gyermekvédelmi szolgálat 
véleménye alapján gyermekvédelmi szem-
pontból fontos,

–  az adott nevelési évet megelőzően érdi 
intézménybe (bölcsődébe) járt és intézmé-
nyes elhelyezése továbbra is indokolt,

–  a családban három vagy ennél több gyere-
ket nevelnek a szülők (kivétel, ha az édes-
anya főállású anya).
Az új gyermekek fogadása a (tanév) nevelési 

év első napjától folyamatosan történik.  
A fogyatékos gyermekek óvodába való 

felvételéhez a fogyatékosság típusa szerinti 
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata 
szükséges. 

A gyermekeket elsősorban abba az óvodába 
kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illető-
leg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, 
átvételről az óvoda vezetője dönt. 

Ha az óvodába jelentkezők száma megha-
ladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda-
vezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója 
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a 
felvételre (Kt. 65. § (2) bekezdés).

Az óvodavezető a felvételek lezárásáról, a 
felvételekről hirdetmény, az elutasításról hatá-
rozat formájában értesíti az érintetteket.

A Felvételi Bizottsági ülések idõpontja: 
2009. április 21–22.. kedd, szerda.

Szülők tájékoztatásának ideje a felvétel 
eredményéről: 2009. május 4., hétfő.

Fellebbezés benyújtásának határideje: 
2009. május 20., szerda.

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos 
határozatok közlésétől számított tizenöt napon 
belül, a szülő eljárást megindító kérelmet 
nyújthat be a fent megnevezett határideig az 
óvodavezetőnél. 

Az első óvodai foglalkozási nap: a tanév első 
napja. Ekkor történik az eddig bölcsődében 
elhelyezett gyermekek átvétele is.

Az érdeklődő szülők részére felvilágosítást 
nyújtanak az óvodák, valamint a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Irodája. 
Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1–3., I. emelet 110. sz.
Félfogadás: hétfő: 13–18.30 óráig, szerda:  
8–16.30 óráig.
Ügyintéző: Pató Anna 
Telefon: 06-23/522-349.

Önkormányzati fenntartású óvodák 
címjegyzéke:   
Kincses Óvoda
2030 Érd, Béke tér 1.
Szénásiné Mészáros Márta
06-23/365-968.  
Kincses Óvoda Riminyáki úti Tagóvodája
2030 Érd, Riminyáki u. 17.
Selmeczyné Dósa Éva
06-23/366-066.
Kincses Óvoda Kutyavári úti Tagóvodája
2030 Érd, Kutyavári u. 10.
Bács Istvánné
06-23/375-160. 
Kincses Óvoda Tállya úti Tagóvodája
2030 Érd, Tállya u. 3.
Linke Róbertné
06-23/375-516.
Kincses Óvoda  Fácán Tagóvodája
2030 Érd, Fácán köz
Varga Jánosné
06-23/365-590.  
Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája
2030 Érd, Harkály u. 48.
Agócs Erika
06-23/365-312.
Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája
2030 Érd, Felsõ u. 51.
Hadháziné Majer Magdolna
06-23/365-514.

Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája
2030 Érd, Fő u.12.
Pócsiné Sivák Erzsébet
06-23/365-796.
Szivárvány Óvoda
2030 Érd, Bem tér 1.
Simonics Gabriella
06-23/372-506.
Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája
2030 Érd, Erkel u. 4.
Nagy Éva
06-23/365-602.
Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája
2030 Érd, Gyula u. 35–37.
Kőváriné Szabó Éva
06-23/365-509.  
Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája
2030 Érd, Tárnoki 58–62.
Nagyné Nagy Mária
06-23/366-109.
Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája
2030 Érd, László tér 1.
Artner Lászlóné
06-23/365-504.  

A város területén működő nem önkormány-
zati fenntartású óvodák címjegyzéke: 
Egervári Óvoda
Érd, Egervári u. 40.
Főfai Attiláné
06-23/376-405.
Avar Óvoda
Érd, Avar u. 2.
Szabó István
06-30/874-1968.
Csanád Alapítványi Óvoda
Érd, Csanád u. 4.
Budai Sándorné
06-23/361-091.
Brumi Óvoda
Érd, Áfonya u. 12.
Kiss Rita
06-23/371-362.

Általános iskolai beiratkozás
Általános tudnivalók 
A Magyar Köztársaságban minden gyermek 
tanköteles. A közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 6. és 7. §-a 
értelmében tankötelezettség kezdetén min-
den gyermeket általános iskolába kell beírat-
ni, amelynek teljesítésért a szülő a felelős. 
A 2009/2010-es tanévben tanköteles az a 
gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget elérte és 2009. május 31-ig hatodik 
életévét betölti. A szülő kérelmére tankötelessé 
válhat a 6. életévét június 1-je és december 
31-e között betöltő gyermek is. 

A gyermekek iskolai nevelésre, oktatásra 
felkészítését, előkészítését az óvoda végzi. Az 
óvodai nevelésben való részvétel nem kötelező, 
de a gyermek – ha e törvény másképp nem 
rendelkezik– abban az évben, amelyben az 
ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év 
első napjától kezdődően napi 4 órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni. A gyermek a 
hatodik életéve után csak akkor maradhat az 
óvodában, ha május 31. után töltötte be a 
hatodik életévét, vagy nem érte el az iskolá-
ba lépéshez szükséges fejlettséget. A nevelési 
tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján a gyermek 
addig maradhat az óvodában, ameddig eléri 
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. 
A szakértői vélemény elkészítését a szülőnek 
kell kezdeményeznie. Az óvodai nevelés meg-
hosszabbításával az óvoda nevelőtestületének 
is egyet kell értenie.

A tankötelezettség kezdetéről az iskola igaz-
gatója dönt. A megalapozott döntéshez szük-
séges véleményt – hogy a gyermek az iskola 
kezdéséhez szükséges fejlettséget elérte – az 
óvodától, illetve, ha a gyermek nem járt óvodá-
ba vagy óvodai nevelés keretében folyó iskolai 
életmódra felkészítő foglalkozásra az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálattól kell beszerezni.

A beiratkozás időpontja valamennyi 
iskolában: 
2009. április 15., szerda 12.00–18.00
2008. április 16., csütörtök 8.00–18.00
2008. április 17., péntek 8.00–13.00

A szülő a meghirdetett időpontban köteles 
gyermekét beíratni a lakóhelye szerint illetékes 
körzeti vagy választott iskolába. Amennyiben 
másik iskolát választottak, ezt a körzeti iskolá-
ban jelezni kell. Az iskolai körzetekről tájékozta-
tást adnak az óvodák, iskolák, a Humánpolitikai 
Iroda munkatársa, az önkormányzat honlapja.

A körzeti iskola köteles felvenni a gyerme-
ket. Beiratkozáshoz a következő iratokra van 
szükség: 
–  a szülő vagy gondviselő személyi igazol-

ványa, 
–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
–  az iskolaérettségi igazolás vagy szakértői 

vélemény, 
–  lakcímbejelentő.

A gyermekek felvételéről az iskola igazga-
tója dönt, a döntésről értesítik a szülőt vagy 
gondviselőt, valamint az óvodát. Fontos tudni, 
hogy azt a gyermeket is be kell íratni a kör-
zetileg illetékes iskolába, aki bár tanköteles, 
de még egy évig (szakértői véleménnyel) az 
óvodában marad. Azoknak a szülőknek, akik 
nem a helyi önkormányzat által fenntartott 
általános iskolába kívánják beíratni gyermekü-
ket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint 
kell eljárniuk.

Az iskolai felvétellel kapcsolatos határo-
zat közlésétől számított 15 napon belül – ha 
probléma adódna – a szülő eljárási kérelmet 
nyújthat be az igazgatónál. Az igazgató az 
eljárási kérelmet elbírálás végett az önkor-
mányzat jegyzőjéhez vagy egyéb fenntartóhoz 
küldi meg.

Az érdeklődő szülők részére felvilágosítást 
nyújtanak az iskolák, valamint a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Iroda munkatársa:
Cím: 2030 Érd, Alsó u. 3., I. em. 110. sz. 
Félfogadás: hétfő: 13–18.30, szerda: 8–16.30  
Ügyintéző: Pató Anna. Tel.: 06-23/522-349. 

Az önkormányzati fenntartású  
általános iskolák címjegyzéke 
Bolyai János Általános Iskola
2030 Érd, Erzsébet u. 24.
Baranyi Teréz
06-23/365-023, 06-23/524-185.
Móra Ferenc Általános Iskola 
2030 Érd, Holló köz 1.
Dombainé Bokor Mária
06-23/365-483.  
Batthyány Általános Iskola
2030 Érd, Fácán köz
Rozgonyi János
06-23/365-785.  
Gárdonyi Géza Általános Iskola
2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b.
Marosánné dr. Gáti Gabriella
06-23/365-140.  
Széchenyi István Általános Iskola
2030 Érd, Diósdi u. 95–101.
Leszák Ferenc
06-23/375-592.  
Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19–21.
Maitz Ferenc
06-23/376-523.
Teleki Sámuel Általános Iskola
2030 Törökbálinti u. 1.
Varga Jánosné
06-23/372-647.
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2030 Érd, Túr u. 5–7.
Vargáné Balogh Erika 
06-23/375-230.

Nem önkormányzati fenntartású iskola: 
Marianum Általános Iskola
Érd, Alsó u. 21.
Szalma István
06-23/365-481.

A gyermekek nevelését, oktatását segítő-
intézmények: 
ÉMJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Érd, Fő u. 42.
Nagy Éva
06-23/365-049, 523-700, fax: 364-019.
Pszichológiai és pedagógiai segítséget nyújt a 
beilleszkedési zavarral, tanulási nehézségekkel, 
testi tünetekben megjelenő bármely pszichés 
zavarral küzdő 3–18 éves gyermekek és szü-
leik számára. Beiskolázás előtt iskolaérettségi 
vizsgálatot végez, valamint a megelőzés, az 
esetleges problémák időben történő feltárása 
céljából óvodai szűrővizsgálatokat szervez.
Gyermekjóléti Központ 
2030 Érd, Emma u. 7.
Bereiné Petrik Mária
06-23/366-104.
Amennyiben a gyermeket nevelő családokban 
olyan problémák jelentkeznek, amelyeknek 
megoldását felkészült szakemberek tudják 
segíteni, munkatársaink szívesen nyújtanak 
segítséget, legyen szó akár munkanélküliség-
ről, tartós betegség miatt kialakult válság-
helyzetről, jogi megoldást igénylő gondokról, 
valamely családtagnak a gyermek egészséges 
fejlődését akadályozó életviteléről, illetve a 
gyermek nevelésével kapcsolatos bármilyen 
kérdésről. 

Gyermekeink művészeti képzéséről gon-
doskodó intézmény: 
Lukin László Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
2030 Érd, Felsõ u. 33.
Stiblo Anna
06-23/365-641.  
A város és a környező települések gyermekei-
nek zenei oktatásáról és neveléséről gondosko-
dik, délutáni órabeosztással.

Az alábbiakban néhány mondatban tájékoztat-
juk a kedves szülőket a közoktatási törvényben 
megfogalmazottak alapján a gyermeki és szülői 
jogokról és kötelezettségekről:

A gyermeknek joga, hogy a nevelési-okta-
tási intézményben biztonságban és egészséges 
környezetben neveljék és oktassák. A tanulónak 
joga, hogy igénybe vegye az iskola szolgálta-
tásait: napközi otthon, tanulószoba, könyvtár, 
tornaterem stb.

A gyermek kötelessége, hogy rendszeres 
munkával és fegyelmezett magatartással, 
képességeinek megfelelően eleget tegyen 
tanulmányi kötelezettségeinek. Óvja saját és 
társai testi épségét, egészségét. Tartsa tiszte-
letben a pedagógusok, alkalmazottak, tanuló-
társak emberi méltóságát.

A szülő joga, hogy meghatározza, gyermeke 
milyen életpályára készüljön. Ehhez kapcso-
lódóan dönthet arról, hogy melyik oktatási-
nevelési intézménybe kéri gyermeke felvételét. 
Ugyancsak szülői jogosultság eldönteni, hogy 
gyermeke vallási vagy világnézeti meggyőző-
désének megfelelően részt vegyen-e hit- és 
vallásoktatásban. Joga tájékoztatást kérni a 
nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve 
pedagógiai programjáról, házirendjéről. A szülő 
joga, hogy érdemi tájékozódást kapjon a gyer-
mek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi 
előmeneteléről. A tájékozódás lehetőségei a 
szülői értekezleteken, fogadóórákon való rész-
vétel, a pedagógussal való személyes talál-
kozás.

A szülõ kötelessége, hogy biztosítsa gyerme-
ke tankötelezettségének vagy képzési kötele-
zettségének teljesítését, ellenkező esetben sza-
bálysértési eljárás indulhat ellene. Kötelessége, 
hogy megtegyen minden tőle elvárhatót gyer-
meke fejlődéséért, és ennek érdekében együtt-
működjön az iskola pedagógusaival.

Bízunk benne, hogy minden szülő megtalál-
ja gyermeke számára a legmegfelelőbb óvodát 
és iskolát.

Az óvodai, illetve iskolai körzetek részletes 
utcajegyzéke megtalálható Érd Megyei Jogú 
Város www.erd.hu hivatalos honlapján.

Fáykissné M. Zsuzsanna
Humánpolitikai Iroda vezetője

Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beiratkozásról 

Hívogató – óvodába, iskolába


