
 

 

 

 

 
 

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

a Dunavecsei Százszorszép Óvodába 

2020/21-es nevelési évre 
 

2020. március 27-én jelent meg az EMMI rendelet, amely tájékoztatta az intézményeket az óvodai 

beiratkozás menetéről. 

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 nevelési év kezdőnapjától (2020. 

szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.   

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő 

óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasolták, hogy a szülők 

az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el: 

 

1. Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes 

óvoda. (Dunavecse esetében: a feladatellátási hely felvételi körzete: Dunavecse teljes település!!) 

 

2. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból 

felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más 

óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján 

kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a 

kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda 

az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek 

ellenére azt kérjük, hogy telefonon( 06-70-315-4088) munkanapokon (hétfőtől péntekig) 8-15 óráig, vagy 

pedig e-mailben (ovodadunavecse@gmail.com) vegyék fel a kapcsolatot az óvodával április 15-ig az ilyen 

esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentációk megtalálhatók Dunavecse Város Honlapján. Szeretnénk kérni 

a Szülőktől, hogy akik letöltötték a beiratkozáshoz szükséges papírokat, azok vagy e-mailben küldjék vissza 

(ovodadunavecse@gmail.com) vagy az óvoda postaládájába (Honvéd utca 22.) tegyék be április 15-ig. 

Akik nem tudják letölteni, azoknak telefonon segítséget biztosítunk. Aki még tudja csatolni a következők 

fénymásolatát: Születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, azt megköszönnénk. 

 

3. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát 

– a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen 

indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. 

4. Azok a szülők, akinek a gyermeke nem tölti be a 3. életévét augusztus 31-ig, de a 2,5 életévét betöltötte, 

szintén felvehető óvodánkba szabad férőhelyek függvényében. Arra kérek minden ilyen jelentkezőt, mivel 

az ő adataikat még nem kapjuk meg az Oktatási Hivataltól- hiszen nekik csak 2021. szeptembertől lesz 

kötelező az óvoda-  hogy számomra  április 21-ig jelezzék, ha felvételt igényelnek. Ebben az esetben is 

kérjük a beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok kitöltését és visszajuttatását.  

           
   

                                                                                         Gugyella Mariann sk. 

                                                                                                                         Óvodavezető 

https://kir.hu/korzet

