
HIRDETMÉNY 

2022/2023. évi nevelési évre vonatkozó óvodai beíratásról 

TISZTELT SZÜLŐK! 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket az óvodákba 

történő beiratkozás rendjéről. 

 

1. A szülő köteles 2022. augusztus 31. napjáig harmadik életévét betöltő gyermekét jelen 

hirdetmény 2. pontjában meghatározott időpontban az óvodába beíratni, vagy gyermekének 

óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.  

 

2. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés (beiratkozás) alapján történik. 

 

Beiratkozás ideje: 2022. április 26. (kedd) – április 27. (szerda) 8.00-18.00 óráig 

Beiratkozás módja: - személyesen jelentkezési lap kitöltésével VAGY 

- elektronikus úton a www.sopron.hu oldalon Önkormányzat -> 

Önkormányzati intézmények-> Önkormányzati oktatási intézmények-> 

Óvodák, bölcsődék menüpont alatt letölthető „Adatlap óvodai 

beiratkozáshoz 2022.” nyomtatvány kitöltésével  

Beiratkozás helye: a lakóhely szerinti körzetileg illetékes önkormányzati fenntartású, továbbá 

nem önkormányzati fenntartású óvodában  

  

3. A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok: 
 a gyermek és a szülő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (személyi 

igazolvány vagy útlevél), valamint lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);  

 a gyermek TAJ kártyája; 

 nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarországon való tartózkodásának jogcímét 

igazoló irat; 

 egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos 

helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi 

kedvezményről szóló határozat stb.); 

 különélő szülők esetében a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó jogerős bírósági ítélet. 

 

4. Az óvodák felvételi körzeteiről, a körzetekhez tartozó utcajegyzékről Sopron Megyei Jogú Város 

honlapján (a www.sopron.hu oldalon Önkormányzat -> Önkormányzati intézmények -> Önkormányzati 

oktatási intézmények->Óvodák, bölcsődék menüpont) tájékozódhatnak. 

 

Egyéb tudnivalók az óvodai beiratkozásról 

 

5. Ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja és a gyermek 2023. évben betölti a 

negyedik életévét, a szülő 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra kérheti a gyermek 

óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését.  

 

Ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja és a gyermek 2023. évben betölti az 

ötödik életévét, a szülő 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra különös méltánylást érdemlő 

esetben, újabb kérelemben kérheti a gyermek óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését. 

  

A felmentés iránti kérelem benyújtásának határideje: 2022. április 15. Tartós gyógykezelés alatt 

álló gyermek esetében a kérelem 2022. április 15. napja után is benyújtható. 

A felmentés iránti kérelem elbírálására a Győr-Moson-Sopron Megyei Soproni Járási Hivatal (9400 

Sopron, Fő tér 1.) jogosult.  A felmentés iránti kérelem letölthető a www.sopron.hu oldalon található 

Önkormányzat -> Önkormányzati intézmények-> Önkormányzati oktatási intézmények-> Óvodák, 

bölcsődék menüpontról. 

http://www.sopron.hu/
http://www.sopron.hu/
http://www.sopron.hu/


6. Ha a gyermek külföldön teljesíti az óvodalátogatási kötelezettségét, a szülő köteles erről az 

Oktatási Hivatalt írásban, postai úton (Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 

Budapest, Pf. 19.) vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken 

található útmutató szerint elektronikus úton értesíteni.  

  
7. Az óvodai felvételről 2022. május 27. napjáig az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó 

jelentkezés esetén az óvoda fenntartója által szervezett bizottság tesz javaslatot a felvételekre, majd az 

óvoda vezetője határozatot hoz az óvodai felvételről. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 2022. november 1-ig betölti, feltéve, hogy 

minden, Sopronban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 

idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó, valamint a kérelem elutasítására 

vonatkozó döntéséről - határozat formájában - írásban értesíti a szülőket. A szülők az óvodai felvételi 

kérelmet elutasító határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban 

fellebbezhetnek.  
 

8. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 

világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel az óvodák szabad férőhelyek 

függvényében szabadon választhat óvodát. 

 

9. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell 

jelenteni. 

 

10.  A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják szülői 

felügyeleti jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése 

alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e 

tekintetben korlátozta vagy megvonta. Ha a különélő szülők a közösen gyakorolt felügyeleti jogok 

tekintetében nem tudnak megegyezni, arról a gyámhatóság dönt.  

 

11.  Az alapító okiratuk szerint német nemzetiségi nevelést is folytató óvodák és elérhetőségei: 

Bánfalvi Óvoda (9400 Sopron, Ady Endre u. 176.) és Brennbergbányai Tagóvodája (9408 

Brennbergbánya, Soproni út 22.),  

Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda (9400 Sopron, Zsilip u. 1.) és Aranykapu Tagóvodája 

(9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.),  

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (9400 Sopron, Borsmonostori u. 9.)  

 

12.  Jelen tájékoztatóban felsorolt óvodák a Szivárvány Óvoda kivételével az integráltan nevelhető, 

sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére - a szakértői bizottság által kiállított szakvélemény 

alapján - alapító okiratuk szerint jogosultak.  

 

13.  Az újonnan felvett gyermekeket 2022. szeptember 1-jétől folyamatosan fogadják az óvodák. 

 

14.  Az óvodai étkezést írásban lehet igényelni a felvételről szóló tájékoztatás után. 

 

15.  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 

vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és 

pénzbírsággal sújtható. 

 

Sopron, 2022. március 28.  

 Dr. Sárvári Szabolcs s.k. 

 Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten 

Wandorf (központi óvoda) 
Ady Endre út 176. Tel.: 505-413 

e-mail cím: banfalvi.ovoda@igsz.hu 

Hermann Alice Óvoda 

 (központi óvoda) 
István bíró u. 1/a. Tel.: 311 -197 

e-mail cím: aliz.ovoda@igsz.hu 

Trefort Téri Óvoda (központi 

óvoda) 
Trefort tér 11. Tel.: 505 -420  

e-mail cím: pirosovi@t-online.hu 

Hársfa Sori Tagóvoda  
Hársfa sor 1/C. Tel.: 316 -307 

e-mail cím: harsfasori.ovoda@igsz.hu 

Kurucdombi Tagóvoda  
Rozália u. 3. Tel.: 311 - 961 

e-mail cím: 

kurucdombi.ovoda@igsz.hu 

Dózsa György Utcai Tagóvoda  
Dózsa Gy. u. 29. Tel.: 334 – 860 

e-mail cím: 

dozsautcai.ovoda@igsz.hu 

Brennbergbányai Tagóvoda 

Brennbergbánya, Soproni u. 22. Tel.: 

354 – 530 

e-mail cím: 

brennbergi.ovoda@gmail.com 

Balfi Tagóvoda 

Sopron-Balf, Fő u. 13. Tel.: 339-

768 

e-mail cím: balfiovi@gmail.com 

Jereváni Kék Tagóvoda 

Soproni Horváth J. u. 4. Tel.:312 

- 580 

e-mail cím: kek.ovoda@igsz.hu 

Kőszegi Úti Tagóvoda 
Kőszegi út 16. Tel.: 321 – 077 

e-mail cím: koszegiuti.ovoda@igsz.hu 

Király Jenő Utcai Tagóvoda 
Király J. u. 1. Tel.: 312 – 483 

e-mail cím: 

kiraly.ovoda@igsz.hu 

 

Jegenye Sori Tagóvoda 

Jegenye sor 1/a. Tel.: 505 – 416 

e-mail cím: jegenyesori.ovoda@igsz.hu 

Halász Utcai Tagóvoda 

Halász u. 27. Tel.: 311-116 

e-mail cím: 

halaszutcai.ovoda@igsz.hu 

 

Gesztenyés Körúti Tagóvoda 
Gesztenyés Körút 2.  

Tel.: 310 – 552 

e-mail cím: 

gesztenyeskoruti.ovoda@igsz.hu 

Sopronkőhidai Tagóvoda  
Sopronkőhida, Pesti B. u. 14. 

Tel.: 314 - 058 

e-mail 

cím:kohidaovi@gmail.com 

 

 Jereváni Kék Tagóvoda 

Soproni Horváth J. u. 4. Tel.:312 

- 580 

e-mail cím: kek.ovoda@igsz.hu 

 

 

Nem Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák 

Soproni Egyetem  

Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda 

Zsilip u. 1. Tel.: 518-712  

Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda 

Aranykapu Tagóvodája 

Ferenczy J. u. 5. Tel.: 518-710 

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános 
Iskola Borsmonostori u. 9.  

Tel.: 314 – 284, e-mail: ovoda@hunyadisopron.hu 

Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

Szt. Margit u. 12. Tel.: 787-813 

Doborjáni Ferenc EGYMI, Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Kollégium 
Brennbergi út 82. Tel: 512-735 

(Az intézménybe csak sajátos nevelési igényű, 

megfelelő szakértői véleménnyel rendelkező 
gyermekek iratkozhatnak be.) 

Tóth Antal EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Kollégium 

Tóth A. u. 1. Tel.: 312-254 

(Az intézménybe csak sajátos nevelési igényű, megfelelő 

szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek 

iratkozhatnak be.) 

Soproni Kozmutza Flóra Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola 

Petőfi tér 3. Tel.: 508-245 

(Az intézménybe csak sajátos nevelési igényű, 
megfelelő szakértői véleménnyel rendelkező 

gyermekek iratkozhatnak be.) 

Többnyelvű Szivárvány Óvoda - Regenbogen 

Kindergarten-Cuvarnica Duga  
Panoráma út 9. Tel.: 06-30/978-8558(Az integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésére alapító okirata szerint nem jogosult.) 

Csillagrét Waldorf Óvoda, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Sopron, Győri út 48/a, tel: 06-30-9549333 

  



 


