
 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 

Tisztelt Szülők! 

A 19/2021(III.10.)EMMI határozata a 2021/2022 nevelési ,ill.tanévre történő óvodai, valamint 

általános iskolai beiratkozásról. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításairól szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 51§(4) bekezdés a) pontjában meghatározott 

hatáskörömben (Prof. Dr. Kásler Miklós) eljárva figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021- (I.29.) Korm. rendeletre a következők 

szerint történik: 

Az óvodába és az általános iskola- a járványügyi szempontok figyelembevételével-beosztás 

szerint, elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2020. nevelési évre, ill. tanévre. Ebben az 

esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az első óvodai nevelési napon, ill. tanítási 

napon kerül sor. 

A kötelező  felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása: 

3012 Nagykökényes, Petőfi út 14. Nagykökényesi Kökényvirág Óvoda 

A beiratkozás időpontja:  

2021. április 19-23. ig 12.00-16.00-ig 

A beiratkozás 2021.évben újra a járványügyi helyzetre való tekintettel telefonos úton is  

megtehető. 

 

A  beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján 

kerül majd sor. 2021. április 30.-ig az óvodavezető döntést hoz a felvételről a gyermek 

felvételét követően a felvételről pedig írásban értesíti az érintett szülőt. 

Az első óvodai nevelés alkalmával a következő iratok szükségesek: 

➢ A gyermek (egészséges) orvosi igazolása. 

➢ A gyermek TAJ kártyája 

➢ A gyermek anyakönyvi kivonata 

➢ A gyermek és a szülő SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ-ja 

➢ A gyermek és a szülő lakóhelyét,- ill.tartózkodási helyét tartalmazó igazolványa. 

 
A 2011.évi CXC Nkt. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 

amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az 

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

hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az 

érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 

idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét  

 

Szeretettel várunk mindenkit!                           Kulcsár Mihály Antalné 
                                                                                                       Óvodavezető 

 

 

 


