
Kötelező óvodáztatással kapcsolatos tájékoztató 
 
Az óvodakötelezettség 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden 
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét (a gyermek 
2016. 09. 01. – 2017. 08. 31. között született), a nevelési év kezdőnapjától, 2020. szeptember 
1-jétől legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy 
gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és 
felkészítésük a majdani iskolakezdésre. 
 
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre 
történő óvodai beiratkozások során az emberi erőforrások minisztere által kiadott 7/2020. 
(III.25.) EMMI határozatban foglaltak szerint szükséges eljárnia a szülőknek az óvodával 
egyeztetve a következők szerint: 
 
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni (hanem 
pl. a szomszéd település óvodájába, vagy magánoviba), akkor ezt a szándékát – a kötelező 
felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével (esetünkben ez a Sarkad Város 
Önkormányzat Óvoda, 5720. Sarkad, Epreskert u. 2. – a cím a székhelyintézményt jelöli, de 
bele szükséges érteni a három tagóvodát is) – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen 
indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 
17-ig. 
 
Sarkad Város Önkormányzat Óvodája egy intézményként működik, székhely intézménye az 
Epreskert Utcai Óvoda, három tagintézménye: Kossuth Utcai Tagóvoda, Szalontai Úti 
Tagóvoda, Vasút Utcai Tagóvoda. Intézményünk ezen sajátos helyzete és a tagóvodák földrajzi 
elhelyezkedése okán külön körzethatárokkal rendelkeznek, melyek vonatkozásában az 
utcajegyzéket alább megtekinthetik. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító székhely, 
illetve tagóvodába szeretné Sarkadon gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a 
körzetes óvoda címének megjelölésével (Epreskert u. 2., Kossuth u. 54., Szalontai út 43., Vasút 
u. 24.) – elektronikus úton (sarkadovoda@gmail.com) vagy telefonon (06/66/375-756) jelezze 
2020. április 17-ig. 
 
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy Óvodánk, mint kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. 
április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem 
érkezett jelzés arról, hogy más óvoda (más település óvodája, ill. magánovi) felvette. A 
beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján – 2020. 
szeptember 1. - kerül majd sor. Ha tehát a sarkadi lakhelyű gyermekét a szülő Óvodánkba 
szándékozik beíratni, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, 
akkor nincs szükség intézkedésre a szülő részéről Óvodánk felé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket a székhely és a tagóvodák 
körzetébe tartozó utcákról: 

 



EPRESKERT 
UTCAI ÓVODA 

KOSSUTH UTCAI 
TAGÓVODA 

SZALONTAI ÚTI 
TAGÓVODA 

VASÚT UTCAI 
TAGÓVODA 

Sarkad, 
Epreskert utca 2. 

Sarkad, 
Kossuth u. 54. 

Sarkad, 
Szalontai út 43. 

Sarkad, 
Vasút utca 24. 

1. Anti út 
2. Arany János utca 
3. Batthyányi utca 
4. Bercsényi utca 
5. Cukorgyár 
6. Csokonai utca 
7. Damjanich utca 
8. Deák Ferenc utca 
9. Dembinszky utca 

Dessewffy utca 
Diófás utca 
Epreskert utca  
Fecske utca 
Gyulai út 
Hatház utca 
Iskola utca  
Kálvin tér 
Kálvin utca 
Kendergyár 
Kiss Áron utca 
Kisteleki utca 
Körös utca 
Körösháti utca 
Lehel utca 
Lejáró utca 
Március utca 
Nagy Kálmán utca 
Nagy Sándor utca 
Nárcisz utca 
Nyár utca 
Pacsirta utca 
Petőfi utca  
Rákóczi utca 
Rózsa utca  
Rövid utca 
Sas utca 
Széchenyi utca 
Szegfű utca 
Táncsics tér 
Táncsics utca 
Tavasz utca 
Tulipán utca 
Vásár- tér 
Vécsey utca 
V-VI. Tanya körzet 

 

Árpád fejedelem tér 
Árpád utca 
Bárkás utca 
Béke sétány 
Bihar utca  
Bojti utca 
Buda utca 
Dobó utca 
Dohány utca 
Gyár utca 1-7-ig és 
2-14-ig 
II. Tanya körzet 
IV. Tanya körzet 
Jókai átjáró 
Jókai utca 
Kossuth utca 2-24-ig 
és 3-27-ig 
Kossuth utca 29-83-
ig és 28-80-ig 
Kút utca 
Kürt utca 
Ligeti utca 
Magyar utca 1-13-ig 
és 2-18-ig 
Malom utca  
Mátyás utca  
Munkás utca 
Sirály utca 
Stefánia utca 
Sugár utca  
Széles utca  
Szondy utca 
Templom tér 
Tokai utca 
Tózug utca 
Veress Ferenc utca 
Veress Sándor utca 
Zöldfa utca 
Zsarói utca 
 

Attila utca 
Bakrét utca Csillag 
utca 
Bokor utca 
Galamb utca  
Gólya utca 
Hajdú utca 
Halász utca 
Hársfa utca 
Hold utca 
Holló utca 
Horgaséri utca 
József Attila utca 
Kapocs utca 
Kert utca 
Kijáró utca 
Kiss utca 
Kodály utca 
Losonczy utca 
Magyar utca 15-61-
ig és 20-56-ig 
Munkácsy Mihály 
utca 
Rácz utca 
Sarkadkeresztúri út 
Somlay utca 
Szent István tér 
Szalontai út 
Szív utca 
Temető utca 
Toldi utca 
Új utca 
Zrínyi utca 
 

Ady Endre utca 
Ág utca 
Balassi Bálint utca 
Bánát utca 
Bartók Béla utca 
Bem utca 
Cukorgyár 
Dózsa utca 
Füves utca 
Gárdonyi tér 
Gárdonyi utca 
Gyár utca 9-33-ig és 
16-42-ig 
Gyepes utca 
Honvéd utca 
Hunyadi utca 
III. Tanya körzet 
Izabella utca 
Kastély utca 
Kendergyár 
Kinizsi utca 
Lánczy L. utca 
Madár utca 
Márky Sándor utca 
MÁV állomás 
Mérleg utca 
Nagykert utca 
Nagymező utca 
Orgona utca 
Őssy utca 
Piac- tér 
Sánc utca 
Somogyi utca 
Szigeti utca 
Szigeti-kereszt utca 
Szőlő utca 
Temesvári utca 
Temető csőszház 
Tölgyfa utca 
Vár utca  
Vasút utca 
Virág utca 
Zsibongó utca 
 

         
                                           



Általános kérdések 
 

Ø Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását? 
 
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők kérelemben kérelmezhetik a Sarkadi 
Járási Hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem 
alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai 
foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 
gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 
indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a Sarkadi Járási Hivatalhoz. 
 

Ø Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad? 
 
Bölcsődénknek legkésőbb 2020. április 15-éig jeleznie kell az Oktatási Hivatal felé, ha az 
óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig 
bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, 
kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést 
megtették-e az Oktatási Hivatal felé. 
 

Ø Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi 
meg Magyarországon az óvodai nevelést? 
 
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles 
gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell 
jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján 
(www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A 
bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell 
megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19. 
 
Amennyiben kérdése van az óvodaköteles gyermek automatikus óvodai felvételével 
kapcsolatosan, kérem jelezze a sarkadovoda@gmail.com email címen vagy telefonon a 
06/66/375-756-os telefonszámon. 
 

Puj Erzsébet Katalin 
óvodavezető 

 

 

 


