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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL 

 

Kedves Szülők! 

 

Az Oktatási Hivatal a jelen pillanatban fennálló rendkívüli helyzetre való tekintettel az óvodai 

beíratás lefolytatását a következő képpen határozta meg a 2020/2021 –es nevelési évre 

vonatkozóan a 7/2020. (III.25) EMMI határozata alapján. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:  

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt 

venni.”  

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre a jogszabály alapján köteles a gyermekét 

beíratni, ha gyermeke betölti a 3. életévét.  

Jelen esetben, azt a gyermeket kötelező beíratni, aki 2021. augusztus 31 ig. betölti harmadik 

életévét. 

 

A Noszlopi Óvoda felvételi körzete:  Noszlop, 

Bakonypölöske  

Oroszi 

 

A körzetes óvodáknál most nem kell beiratkozást szervezni, így a kötelező felvételt biztosító 

óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó gyermeket, majd írásban 

értesíti a szülőt!  

 

Azonban a félreértések elkerülése érdekében, valamint a beszoktatás megszervezése miatt is 

kérjük azokat, akik Noszlopon, Bakonypölöskén vagy Orosziban laknak és a gyermeküket a 

Noszlopi Óvodába szeretnék járatni, vegyék fel a kapcsolatot Hétfőtől - Péntekig: 9-16 óra 

között  telefonon (0620/219-4442) vagy emailben (noszlopovi@gmail.com).  
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A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül 

majd sor (tehát akkor kell majd a szükséges iratokat a behozni az óvodába, amikor a gyermek 

elkezd óvodába járni. 

 

Felmentés óvodai nevelés alól 

 

Amennyiben a szülő nem szeretné a gyermekét három évesen még óvodába járatni, úgy a szülő 

kérheti az óvodai nevelés alól gyermeke felmentését, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. 

Ebben az esetben a szülő –május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos 

érdekét szem előtt tartva a járási hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, 

ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete (pl. még nem szobatiszta) indokolja.  

 

Noszlop és Oroszi Devecseri Járási Hivatal 

devecser.jaras@veszprem.gov.hu 

(88) 550-742  

Bakonypölöske    Pápa Járási Hivatal 

       papa.jaras@veszprem.gov.hu  

 (89) 795-000  

 

Fontos ebben az esetben is kötelező beíratni a gyermeket az óvodába! 

 

 

Körzeten kívüli óvodai beiratkozás 

 

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni (hanem pl. a 

szomszéd település óvodájába, vagy magánoviba) , akkor ezt a szándékát az általa választott 

óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. szándéknyilatkozat leadásával megteheti.  

 

Szándéknyilatkozatában – a körzetes óvoda nevét és címét meg kell jelölni.  

(hogy melyik körzethez tartozik, a szülő azt a https://kir.hu/korzet  oldalon tudja megnézni) 
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Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy az óvodáknak először a körzetben élő gyermekeket 

kell, kötelessége felvenni elsősorban, és amennyiben tud, van hely további körzetén kívüli 

felvételi kérelmeket is teljesíthet.  

 

 

Az óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig 

dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító 

óvoda vezetőjét.  

 

 

       

 

 

Tisztelettel: 

        Gyuránné Kaszás Klaudia 

                 Intézményvezető   

 

 

 

 

Noszlop, 2020. 03. 30.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:noszlopovi@gmail.com


Noszlopi Óvoda 
8456 Noszlop Sport tér 1. 

Email: noszlopovi@gmail.com 
Tel: 0620/219-4442 

 
 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT  

 

 

Alulírott………………........................................................................................szülő/törvényes 

képviselő kérem gyermekem óvodai felvételét a Noszlopi Óvodába, a 2020/21-es nevelési 

évre. 

 

Gyermek adatai  

(Kérjük az adatokat a hivatalos okmányoknak megfelelően, OLVASHATÓAN kitölteni!) 

Gyermek neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………… 

Állampolgársága:…………………………………………………………………….................. 

Anyja leánykori neve:…………………………………………………………………………… 

Apa neve:………………………………………………………………………………………... 

Állandó lakcím (lakcímkártya szerint): …………………………………………………………. 

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………. 

TAJ szám: ……………………………………………………………………………................. 

Adószáma: ……………………………………………………………………………………… 

Étel-gyógyszer allergia:……………………………………………………………………...................... 

Pedagógiai Szakértői Bizottság által kiállított szakvéleménye, hogy Sajátos Nevelési igényű:  

 van / szándéknyilatkozathoz csatolni kell / 

       nincs 

      folyamatban van  

 

Saját háztartásomban eltartott kiskorú gyermekeim száma: ………………………...…fő 

 

Egyéb fontos tudnivaló gyermekemről: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Körzetes óvoda megjelölése  

Körzetes Intézmény neve:………………………………………………………………. 

Címe: ……………………………………………………………………………………. 

 

Óvodai ellátást igénylők adatai 

Anya neve: ………………………………………………… 

Születési hely:……………………………………………… 

Születési idő: ……………………………............................. 

Anyja neve:………………………………………………..... 

Telefon:……………………………………………...............  

E-mail:………………………………………………………. 

 

Apa neve: …………………………………………………… 

Születési hely: ………………………………………………. 

Születési idő: ………………………………………………… 

Anyja neve: ……………………………….............................. 

Telefon:………………………………………….…………… 

E-mail:………………………………………………………… 

 

Gyermek felügyeleti jog: A megfelelő aláhúzandó 

A gyermek felügyeleti jogát az egyik szülő gyakorolja 

A gyermek felügyeleti jogát együtt gyakorolják a szülők  

A gyermek felügyeleti jogát Gyám / Törvényes képviselő gyakorolja 

 

Kérem, hogy az óvodai felvételről szóló értesítést e-mail-en / postai úton érkezzen részemre. 

(Megfelelő részt kérjük aláhúzni!) 

 

E-mail esetén erre a címre:……………………………………………………………………… 

 

       

Dátum: …………………………      ……………………………………….. 

       Szülő/törvényes képviselő aláírása 
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