
 

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 
Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897  

Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 

e-mail: iskola@podi.hu 

www.podi.hu 

OM azonosító: 201745 

Adószám: 18293539-2-42 

 

 1/2 oldal 

 

A Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 

a 2021/2022. nevelési évre 

óvodai felvételt hirdet  

leendő óvodásai részére. 

 

Beiratkozás ideje: 2021. április 20., 21., 22. (kedd- szerda-csütörtök): 

                              7.30– 15.00 óráig. 

Helye:  Podmaniczky Evangélikus Általános Iskola Óvodája  

1173 Bp. Gyökér utca 5. - Gazdasági bejárat 

 

Sajnos a jelenlegi vírushelyzet a nyílt napok szervezését nem teszi lehetővé, de a 

jelentkezési lapok (összegyűjtött okmányok) beadása az óvodában lehetséges 

lesz. 

Jelentkezni lehet: online vagy személyesen. 

A Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Óvodájának nincs 

felvételi körzete. Szabadon választható intézményünk, felekezeti 

hovatartozástól függetlenül nyitott minden család felé, fogadjuk mindazokat, 

akik tiszteletben tartják és elfogadják a keresztény nevelés elveit, a gyermek 

személyiségének keresztény szemléletű formálását. 

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a gyermek beíratásához az alábbi 

közokiratok, dokumentumok szükségesek: 

• Jelentkezési lap (honlapról letölthető) 

• Szülői nyilatkozat óvodai beiratkozáshoz (honlapról letölthető) 

• A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata 

• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány másolata (ha van) 

• A szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány másolata 

• A gyermek hatósági bizonyítványának másolata (TAJ kártyája)  
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Kérjük, ha van (nem kötelező), hozzák magukkal: 

• a lelkészi, plébániai ajánlást.  

(Amennyiben a gyermek nincs megkeresztelve, ez a gyermek felvételének nem 

akadálya.) 

A 20/2012 EMMI rendelet 20.§ értelmében: 

az óvoda vezetője az óvodai felvételi/átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést 

megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a 

szülőt, továbbá átvétel esetén az előző óvoda vezetőjét is. 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:  

2021. május 4. (e-mail-ben várható, ezért különösen fontos a jelentkezési lapon 

az e-mail cím pontos, olvasható kitöltése.) 

Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett 

fel, vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a 

nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van. 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát 

változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda 

feladata. A beiratkozáskor nyilatkozni kell a szülőknek, ha első alkalommal 

veszik igénybe az óvodai ellátást. 

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 Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 

8.§(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján 

kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. 

(20/2012 EMMI rendelet 20 § (2)) 

Elérhetőségeink: Tel.: 06-20-47-88-260 

e-mail: ovoda@podi.hu 

 

 

 

Szabó Bálintné 

tagintézmény-vezető sk. 

 

 


