
                   ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJE 2020/2021. 

Tisztelt Szülők! 

 

Értesítjük Önöket, hogy az egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel, az emberi 

erőforrások minisztere 7/2020.(III.25) EMMI határozata alapján a 2020/2021 nevelési évre 

történő óvodai beiratkozás egyedi eljárásrend alapján, a következők szerint alakul:  

 

1.) Amennyiben Ön és gyermeke nagykörűi, csataszögi, hunyadfalvi lakcímmel rendelkezik és a 

Cseresznyevirág Katolikus Óvodába szeretné íratni gyermekét, Önnek nincs teendője, óvodánk 

2020. április 21-ig hivatalból felveszi azokat az óvodaköteles gyermekeket, akik vonatkozásában 

nem érkezett jelzés más óvodától, hogy felvette őket és Önök sem jelezték, hogy másik óvodába 

szeretnék íratni gyermeküket. Ezt követően a felvételi döntésről értesítjük a szülőt. A 

beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor. 

Kérjük azonban, hogy a beíratási szándékukat megerősítve jelezzék azt felénk 

elérhetőségünk egyikén:  

telefon: 06 30/ 228- 2522 ( április 20-ig munkanapokon 10 
00

 – 12 
00

 óra között ) 

 e-mail : cseriovi@gmail.com  

2. )  Ha Ön és gyermeke nagykörűi, csataszögi, hunyadfalvi lakcímmel rendelkezik, de nem 

óvodánkat választja, erre irányuló szándékát jelentse a választott óvoda vezetőjének elektronikus 

úton, telefonon 2020. április 17-ig megjelölve a kötelező felvételt biztosító óvoda nevét és címét.  

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) 

bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. 

előtt születtek. Tehát ezen időszakban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2020. 

augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem 

rendelkeznek. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti. 

A beiratkozással kapcsolatban részletes információt kérhetnek és válaszolunk az esetlegesen 

felmerülő kérdéseikre a megadott elérhetőségeinken.  

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük, és nagy szertetettel várjuk gyermeküket 

óvodánkba!  

 

Nagyné Baráth Ágnes                                                                        G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna                            

Intézményvezető                                                                                                       Óvodavezető 

Nagykörű, 2020. április 03. 
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