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Bővebb tájékoztató az óvodai felvételről az 2020/2021-os nevelési évre 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai,  

beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: 

EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában 

egyedi eljárási szabályokat határozott meg. 

A fenntartójától kapott lista, - mely tartalmazza a népesség nyilvántartás szerint a felvételi 
körzetben lakó, óvodaköteles gyermekek névsorát és adatait- alapján 2020. április 21-ig 
felveszi a felvételi körzetébe tartozó gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá 
jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket, a felvételről határozat formájában értesíti 
a szülőket! 

Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első 
óvodai nevelésének napján kerül majd sor. 

 

Az óvodakötelezettségről 

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a 

harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy  

órát óvodai nevelésben köteles részt venni  Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes 

óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek 

hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését  

meg nem kezdi (Nkt.8.§.).  

 

Felmentési lehetőségről 

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
A negyedik életévét 2020. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási 
kötelezettség alól. 

A felmentési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz kell eljuttatni. 

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2020. május 25.  
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Külföldi tartózkodásról  

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni az Oktatási Hivatalt. 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha 
gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az 
óvodavezetőt. 

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2020. május 25. 

A felmentési kérelmeket és a külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni: 

Oktatási Hivatal 

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 

1055 Budapest 

Szalay u. 10-14. 

  

Az óvodai felvételről  

Az óvodaköteles gyermekek óvodai felvétele automatikusa történik. Az óvoda köteles azon napi négy 

órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről 

gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta. Az óvoda felveheti 

azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 

minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 

idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosa teljesíthető. Az óvoda köteles 

azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitel szerűen az óvoda körzetében lakik és 

ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja. 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2020. ÁPRILIS 21-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket. 

Az óvoda zárása miatt nyílt napot nem tudunk tartani. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. 

A Pátyolgató Óvodában 2020. szeptemberétől több csoportba is kerülhetnek gyermekeik. Négy 

épületünkbe, homogén csoportok mellett vegyes összetételű csoportokba. Kérem, hogy mailben jelezzék 

elképzelésüket, mely tükrözi esetleges preferált épületet, vagy csoportösszetételt. patyiovi@gmail.com 
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Lehetőségek: 

Tyúkanyó épület (Iskola utca 18.) az önkormányzat mögött található. Az épület régi, de belső részei 

felújítottak. Rengeteg hatalmas jól felszerelt udvarral rendelkezik. 

Mókus csoport, homogén kiscsoport 24 fővel. A csoport óvónői előre láthatóan, Major Melinda és 

Németh  Barbara lesznek.  

 

 

„Major Melinda vagyok, több mint 40 éve élek 

Pátyon. 2007 szeptemberétől dolgozom a Pátyolgató 

Óvodában. Gyermekkoromban itt töltöttem óvodás 

éveimet, ide jártam szakmai gyakorlatra, így mély 

érzelmi szálak fűznek az intézményhez. 

Óvodapedagógusként a gyermekek személyiségének 

elfogadását, érzelmeinek megértését tartom a 

legfontosabbnak. Csoportjaimban meleg, nyílt 

demokratikus, családias légkört igyekszem teremteni. 

Nagy szeretettel és izgalommal várom a Mókus 

csoportba jelentkező gyermekeket!” 

  

„Németh Barbara vagyok, született pátyi lakos. 

Kisiskolás korom óta gyerekekkel szerettem volna 

foglalkozni és boldog vagyok, hogy ez így is történt. 

Közel áll hozzám a hagyományőrzés, a néptánc, a 

természet szeretete, védelme és a zene. Mindezeket 

igyekszem az óvodai csoportba is minél sokrétűbben 

bevinni és szeretetteljes, odaadó légkörben átadni. 

Izgalommal telve várom, hogy megismerkedhessek a 

Mókus csoportosokkal és együtt egy családias légkörű 

közösséget hozhassunk létre!” 
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Szivárvány csoport, homogén kiscsoport 25 fővel. Óvónője Pergel Zsuzsanna.  

 

 

 

„8. éve dolgozom a Pátyolgató óvodában. 5. éve tartok 

népi játék és néptánc alapok- foglalkozást a Művelődési 

Házban. (Pátyi Pitypangok) A gyerekekkel sokat 

táncolunk, sokat hallgatunk zenét. Fontosnak tartom a 

kreatív, szabad játékot, erre igyekszem sok lehetőséget 

biztosítani a napirendünkben. Fontosnak tartom a 

környezettudatosságot. Több újrahasznosított játékunk 

van melyeket középső, nagy csoportban a gyerekekkel 

közösen készítettünk el.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őzike csoport, vegyes összetételű, 4 kisgyermek befogadását tervezi. 

„Azonos szemléletmóddal fordulunk a gyerekek felé és fogadjuk el őket. Erősségeink a kreativitásra 

ösztönzés, a különböző technikák kipróbálása és alkalmazása az ábrázoló tevékenységeknél. Fontosnak 

tartjuk a mozgás szerepét, amit a kötelező tornafoglalkozásokon kívül más tevékenységekbe is szívesen 

beleszövünk. Figyelembe vesszük a gyerekek ötleteit, és beépítjük témaköreinkbe. Fontos számunkra 

környezetünk védelme, természeti környezetünk megismerése. Jó a kapcsolatunk a szülői 

közösséggel.”  
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„Stefanné Rokaly Elvira vagyok. A mostani nevelési év 

a 20. évem a Pátyolgató Óvodában. Szeretem, hogy a 

lakóhelyemen van a munkahelyem, amit nem is annyira 

munkának, hanem az életem részének tekintek. Mindig 

pedagógus pályára készültem, és örülök, hogy az óvónői 

hivatás rám talált. Leginkább az irodalmi, ének-zenei 

területet kedvelem, de a mozgás, a matematika és a 

természet szeretete is fontos számomra. Szinte mindig 

osztott vagy vegyes korosztályú csoportom volt. 

Jelenleg az Őzike csoport egyik óvó nénije vagyok, ami 

egy 26 fős vegyes életkorú kedves társaság. 

Kolléganőmmel 5 éve dolgozunk együtt. Az ő fiatalsága 

jól kiegészíti az én „régimódiságom”.  

 

„Gasparics Orsolya vagyok. A diploma után Pátyon 

helyezkedtem el. 6 éve dolgozom a Pátyolgató 

óvodában, és 5. éve az Őzike csoportban. Gyakorlataim 

során vegyes korosztályú gyerekekkel voltam, ezért 

örültem, hogy itt az Őzikében is van erre lehetőségem. 

Számomra különösen fontos a gyermekek érdeklődése, 

személyisége, ezek figyelembe vételével valósítom meg 

a különböző foglalkozásokat. Kedvelt területeim az 

ének-zene és a mozgás, de emellett az irodalom-mese is 

fontos számomra. „ 

 

 

Maci csoport, vegyes csoport 9 kisgyermek jelentkezést várjuk, óvónője Szőcs Anna. 
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„Gyerekkori álmom valósult meg azzal, hogy óvónő 
vagyok, immáron 14 éve. Van egy csodálatos kisfiam, akit 
Bendegúznak hívnak. Egy csodagyerek, mint minden 
szülőnek a saját gyermeke. Szokta kérdezni reggelente 
mikor az oviba indulok: “ Anya, mész a többi 
gyerekedhez?” Igen! Kicsit a csoportomba járó gyermekek 
is az enyémek, akiknek szívemen viselem sorsukat. 
Számomra a munkám során legfontosabb az, hogy “ 
gyermekeim” nagy szeretetben, jó hangulatban fejlődjenek, 
ez a legfontosabb alapja annak, hogy önbizalommal teli, 
kommunikatív és proaktív egyénekké váljanak. Nevelő 
munkám alap mozzanata a megértés és bátorítás, amelyhez 
igyekszem támogató légkört biztosítani. Nagy segítségemre 
van a drámapedagógia, melyet naponta alkalmazok a 
csoporttal, így játékos formában észrevétlenül fejlődik 
személyiségük, erősödik önbizalmuk, javul 
kifejezőkészségük, megismerik az erkölcsi értékeket, 
elfogadják egymás különbözőségét.+ 
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Fészek épület, (Rákóczi utca 19.) Manócska csoport részben osztott összetételű, óvónői Turi 

Ferencné Rózsika néni és Tóth Emese  

 „Turi Ferencné Rózsika óvó néni vagyok, 

Pátyon élek. Két felnőtt gyermekem, és 3 

unokám van. Fontosnak tartom, hogy a 

gyermekeket érzelmi biztonság, állandó 

értékrend, derűs, vidám, kiegyensúlyozott, 

szeretetteljes légkör vegye körül. Arra 

törekszem, hogy a gyermekek mindennapjai 

ebben a légkörben teljenek. Ezen kívül nagyon 

fontosnak tartom a játékot, hiszen az óvodás 

gyermek alapvető szükséglete a szabad játék. 

Fontos számomra a környezettudatosság és a 

gyermek személyiségének elfogadása. 

Szeretek sokat kirándulni a gyerekekkel és 

kreatív tevékenységeket végezni.” 

 

„Tóth Emese, Mesi néni vagyok. 

2 gyermekemmel élek Pátyon 

(Nimróddal,,aki 8 éves és Katussal, aki 3 

éves). 

Nagyon szeretek kézművesedni, sportolni és 

kirándulni.  

Fontos számomra a vidám hangulat, és hogy 

a gyermekek biztonságos, szeretetteljes, 

nyugodt légkörben nevelkedjenek, miközben 

játékosan szerezhetnek új ismereteket.” 

  

 

 

Csicsergő épület, (Rákóczi utca 56.) Süni csoport vegyes csoport 4 kisgyermek jelentkezését 

várjuk. Óvónője Lehottyán Tímea.  
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„Lehottyán Tímea vagyok, óvónő, alapozó 

terapeuta és homloklebeny terapeuta. A 

Pátyolgató Óvoda Süni csoportját vezetem. A 

mindennapok során fontosnak tartom a 

csoportban a vidám, családias légkör 

kialakítását, az egyéniségek 

kibontakoztatását. 

Minden erőmmel arra törekszem, hogy a rám 

bízott gyermekek sok-sok törődést és 

szeretetet kapjanak tőlem, a szülőkkel pedig 

nagyon fontosnak tartom a kölcsönös bizalom 

és a kapcsolat kiépítését a megfelelő 

kommunikáció által.” 
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Csibe épület, (Rákóczi utca 17.) Pillangó csoport, vegyes összetételű, 5 kisgyermek 

jelentkezését várjuk. 

 

 

„Vasas Piroska vagyok, a Pillangó csoport 

egyik óvó nénije. Békásmegyeren lakom, két 

felnőtt gyermekem van. Augusztusban lesz 35 

éve, hogy gyakorlom a hivatásomat. 22 éve 

vegyes korcsoportban foglalkozom a rám 

bízott csemetékkel. Mindennapi munkám 

során  legfontosabbnak tartom, hogy a 

gyermekek biztonságban érezzék magukat és 

szeretetteljes, vidám, humoros légkörben 

nevelkedjenek, fejlődjenek. Ehhez 

szükségesnek tartom a szülők és a csoportban 

dolgozó felnőttek őszinte, kölcsönös 

tiszteletre épülő kapcsolatát, mely alapja a 

családokkal való hatékony 

együttműködésnek.”  

 

„Ferenczné Erdélyi Mónika, a pillangó 

csoport egyik óvó nénije vagyok. Az Apor 

Vilmos Katolikus Főiskolán diplomáztam 

óvodapedagógusként. Perbálon élek, van egy 

5 éves kislányom. 3.éve dolgozom a 

Pátyolgató Óvodában, előtte Békásmegyeren 

dolgoztam a Cseppke Néphagyományőrző és 

Integrált Tagóvodában.  Kedvelt óvodai 

tevékenységeim az ének-zene, irodalom és a 

vizuális foglalkozások. Hobbim az olvasás, 

kertészkedés.” 
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Az óvoda újra nyitása esetén, mindenképpen tervezünk bővebb tájékoztatást ismerkedést tartani 

Az óvoda pedagógiai programját és működési dokumentumait kérem az óvoda honlapján keresztül 

megismerni www.patyolgato-ovoda.hu . 

Elérhetőségeink: 

patyiovi@gmail.com 

06-30-3624052 

Páty, 2020. március 31. 

Demény Erika 

Óvodavezető 

 


