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FELHÍVÁS 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A MEZŐSZENTGYÖRGYI GESZTENYÉS 

ÓVODÁBAN A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE 

Óvodánkban a 2020/2021-es nevelési évre az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020. (III. 25.) 

által kiadott határozatban foglaltak szerint kell eljárni. A beiratkozás a következők szerint 

zajlik: 

I. AUTOMATIKUSAN FELVÉTELRE KERÜL a Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvodába 

2020. április 21-ig az a gyermek, aki: 

➢ Mezőszentgyörgy településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik 

➢ 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét 

➢ Mezőszentgyörgy településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik és nem 

érkezett a szülő részéről olyan jelzés, hogy másik óvodába íratja be gyermekét 

A Koronavírus veszélyhelyzetre való tekintettel a szülők személyes jelenléte és a beíratáshoz 

szükséges dokumentumok bemutatása nem szükséges, erre majd a gyermek első óvodai 

nevelésének napján kerül sor. 

A gyermek felvételéről szóló döntésről minden szülő értesítést kap. Az óvodaköteles 

gyermekek szüleinek az Oktatási Hivatal levélben értesítést küld a kötelező beíratásról. 

II. TOVÁBBI FELVÉTELI KÉRELMEKET FOGAD AZ ÓVODA A SZABAD 

FÉRŐHELYEK ALAPJÁN, HA: 

➢ gyermeke 2020. augusztus 31. és 2020 december 31. között tölti be a 3. életévét és 

igénybe kívánja venni az óvodai nevelést a Mezőszentgyörgyi Gesztenyés 

Óvodában 

➢ az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesítve lett 
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➢ a gyermek nem rendelkezik mezőszentgyörgyi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, de 

a Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvodába szeretné a szülő gyermekét beíratni, 

akkor 2020. április 17-ig szándékát jelzi a választott óvoda vezetőjének 

A más körzetből beíratott gyermekek felvételére vonatkozóan az óvoda 2020. április 30-ig 

döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőket és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda 

vezetőjét. 

III. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK  ÓVODAI FELVÉTELE: 

➢ a kijelölt óvoda (Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda) 2020. április 28-ig 

hivatalból felveszi a sajátos nevelési igényű gyermeket, melyről írásban értesítést 

küld a szülőnek 

IV. EGYÉB ESETEK: 

➢ óvodaköteles gyermek óvodakezdésének elhalasztását a szülő kérheti tárgyév május 

25-ig a területileg illetékes Járási hivatal felé elküldött kérelme alapján a jelen 

hatályos jogszabályok figyelembevételével 

➢ óvodaköteles gyermek külföldön él, ennek tényét a szülőnek az Oktatási Hivatal 

honlapján található bejelentő lapon kell jelenteni 

 

Kérem a gyermekek szüleit, hogy a következő elérhetőségek valamelyikén mielőbb vegyék 

fel a kapcsolatot intézményünkkel! 

➢ telefonszámon: 06-22-439-533,  06-20-3352404      

➢ emailen: ovodagesztenyes@gmail.com 

 

Sok szeretettel várunk minden leendő kis óvodást a Mezőszentgyörgyi Gesztenyés 

Óvodába! 

 

Mezőszentgyörgy, 2020. április 2.     Baka Gáborné – óvodavezető 
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