
HIRDETMÉNY 

Értesítem a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy 2021-2022. nevelési évre a Rétsági Napközi 
Otthonos Óvodába az óvodai beíratás ideje 2021. május 3-5. (hétfő, kedd, szerda).  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) Az Nkt. 8. § (2) bekezdésének 
rendelkezése szerint, a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától óvodai foglalkozáson kell részt venni.  

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki szülői felügyelete, vagy gyámság alatt álló, óvodai nevelésben 
való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.  

A 2021-2022. nevelési évre, 2021. szeptember 1-től azt a gyermeket lehet az intézménybe felvenni aki:  

• a 3. életévét betöltötte  

•  a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, ha minden, a településen lakhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és ennél idősebb gyermek felvételi kérelme 
teljesíthető. 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeiket is jelezzék óvodánk számára. (Ez 
azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1-jét követően töltik be 3. életévüket.) 

 A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre történő 
óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozatának javaslata alapján a Rétsági 
Napközi Otthonos Óvoda az Állami népességnyilvántartó rendszertől kapott lista szerint 2021. május 
05.-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem 
érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda vette volna fel őket. Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt 
biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát kérjük, hogy telefonon jelezze  
2021. május 03-ig.  

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai napján kerül majd sor, akkor az 
alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni: 

• A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítókat  

 (Születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)  

• A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)  

• A gyermek TAJ kártyáját  

• Nevelésbe vételi határozatot 

• Határozat a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről  

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot követő huszonnegyedik nap.  

Az óvodavezető írásba foglalt döntése ellen, a szülő, a felügyeleti jogot gyakorló szülő, a közléstől 
számított 15 napon belül illetékmentesen fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.  

Személyes ügyintézésre a járványügyi szabályok betartása mellett, előre egyeztetett időpontban lesz 
lehetőség. Tisztelettel kérem Önöket, hogy az eredményes kapcsolatfelvétel érdekében e-mail 
elérhetőségüket és telefonszámukat legyenek szívesek az óvoda e-mail címére megküldeni. 

Telefonos elérhetőség: 0635350149 vagy 06705358040   e-mail: titkarsag@retsagiovoda.hu   

 

Rétság, 2021. 04. 03.  

Vinczéné Szunyogh Judit  
Óvodavezető 


