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Szám: 2020/11296:1-A2110 
 

Határozat a gyermekek óvodai oktatásba történő felvételéről a rendkívüli 

helyzet idejében a 2019/2020. tanévben 

 

A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztere a Tt. 

245/2008 Törvény a köznevelésről és közoktatásról, valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről (közoktatási törvény), 150. §-a 8. bekezdése, valamint 

161.k §-a értelmében a következőképpen szabja meg a gyermekek óvodai oktatásba való 

felvételének időpontját és szervezését: 

 

1. A 2020/2021. tanévre szóló óvodai felvételi kérvények beadására 2020. április 30. és 2020. 

május 31. között kerül sor; az óvodai felvételi kérvények beadásának határidejét indokolt 

esetekben az óvoda igazgatója a fenntartó határozata alapján 2020. június 30.-ig 

hosszabbíthatja meg.  

 

2. Amennyiben az óvoda olyan településhez tartozik, ahol marginalizált roma közösségek, 

karanténba helyezett területek vagy elrendelt otthoni karanténba helyezett területek 

találhatóak: 

 

 a) ajánlott, hogy az óvodában vagy a fenntartónál kinyomtatott felvételi kérvényeket 

az érintett családokba osszák ki és szükség esetén segítsenek a kitöltésükkel, közösségi 

központok dolgozói, szociális munkások, a helyi polgári őrség tagjai, illetve a rendőrség vagy 

a fegyveres erők tagjai segítségével,  

 

 b) a fenntartó biztosítja a higiéniai és járványügyi intézkedések betartását, 

elsősorban az arcmaszkok használatát, beleértve az egyszer használatos arcmaszkok 

biztosítását, higiéniai kesztyűk, fertőtlenítő és saját tollak használatát; továbbá biztosítja, hogy 

a kijelölt területre csak egyenként lehetséges belépni és a várakozók között legalább 2 méter 

távolság legyen betartva.  

 

3. Az óvodai felvételi kérvények beadását a gyermekek személyes jelenléte nélkül kell 

megszervezni. 

 

4. Az óvodai felvételi kérvényeket a következőképpen lehet kézbesíteni:  

 



 a) postai úton vagy más érintkezésmentes módszerrel (pl. az óvoda postaládájába), 

az adott óvoda térbeli lehetőségeitől függően, hangsúlyt fektetve a jelenlegi higiéniai és 

járványügyi intézkedések betartására, amelyek célja a COVID-19 megbetegedés terjedésének 

megakadályozása, 

 b) elektronikusan, e-mailben, garantált elektronikus aláírás nélkül is, 

 c) elektronikus űrlap segítségével, ha az óvoda és a fenntartó technikai felszereltsége 

ezt lehetővé teszi 

 d) személyesen az óvoda vagy az alapító helyiségeiben, a higiéniai és járványügyi 

intézkedéseket betartva.  

 

5. A kérvényhez nem szükséges csatolni a következőket:  

 

 a) orvosi igazolás,  

 b) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a megfelelő nevelési, tanácsadó és 

prevenciós intézmény nyilatkozata. 

 

6. A gyermek törvényes képviselője benyújtja a következőket: 

 

 a) orvosi igazolás, legkésőbb négy héttel az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztése 

befejezte után,  

 b) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a megfelelő nevelési, tanácsadó és 

prevenciós intézmény nyilatkozata, legkésőbb négy héttel az iskolai oktatás rendkívüli 

felfüggesztése befejezte után, 

 c) határozat a tankötelezettség kezdetének elhalasztásáról, ha ilyen esetről van szó, 

amint ezt az alapiskola igazgatója kiadja.  

 

7. Ha a gyermek törvényes képviselője nem nyújtja be az orvosi igazolást mielőtt az óvoda 

kiadja a felvételi határozatot, a gyermek óvodai beszoktatásra lesz felvéve.  

 

8. Ha a gyermek törvényes képviselője nem nyújtja be az orvosi igazolást és a megfelelő 

nevelési, tanácsadó és prevenciós intézmény nyilatkozatát mielőtt az óvoda kiadja a felvételi 

határozatot, a sajátos nevelési igényű gyermek diagnosztikai tartózkodásra lesz felvéve.  

 

9. Az óvoda igazgatója  

 

 a) legkésőbb 2020. július 15.-ig hoz döntést a gyermek felvételéről az adott óvodába, 

amennyiben a rendelkezésére áll a döntéshez szükséges összes dokumentum, ellenkező 

esetben óvodai beszoktatásról, illetve diagnosztikai tartózkodásról hoz döntést, 

 b) írásban tájékoztatja a fenntartót az óvodába felvett és elutasított gyermekek 

számáról (az egyes gyermekek személyes azonosító adatai nélkül) 2020. július 15. után.  

 

10. Ajánlott, hogy a fenntartó a következő lépéseket tartsa be:  

 

 a) ha a higiéniai és járványügyi feltételek biztosítása érdekében szükséges, a 

kérvények benyújtására adja rendelkezésre a községháza irodáját, közösségi központot, 

kulturális házat vagy más hasonló helyiséget,  

 b) adjon az óvoda rendelkezésére a helyi körülményeknek megfelelő, a szülők 

számára is elegendő mennyiségű, szükséges személyi védőfelszerelést,  



 c) tájékoztassa a törvényes képviselőket az önkormányzat minden elérhető 

kommunikációs eszközével a kérelmek benyújtásának idejéről és módjáról, nem csak az 

állami – szlovák – nyelven, hanem a helyi nemzeti kisebbségek nyelvén is, 

 d) tájékoztassa a törvényes képviselőket az óvodai oktatás előnyeiről és az állami 

pénzügyi támogatásról a gyermekek nevelésére, oktatására és táplálkozására.  

 

11. Az óvodai oktatásba történő felvétel időpontját és szervezését elsősorban az erre 

vonatkozó jogszabályok és határozatok módosítják, valamint a mellékletben található „A 

gyermekek óvodai felvétele – 2019. decemberi frissítés” című dokumentum, kivéve, ha ez a 

határozat másként rendelkezik. 

 

 

Branislav Gröhling 

A Szlovák Köztársaság oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztere 

 

 

 

 

 


