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ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE 

 
TISZTELT SZÜLŐK! 

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.  

Azok a gyermekek, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, és balatongyöröki  
lakosok, a fenntartó által kiadott lista alapján 2020. április 21.-ig automatikusan felvételre 
kerülnek a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki Tagóvodájába. A beíratáshoz 
szükséges dokumentumokat a gyermek első óvodai napján kell bemutatni. 
Kérem a szülőket, hogy az adatok rögzítéséhez, a honlapon -vonyarc.vonyarciovi.hu- található 
formanyomtatványt szíveskedjenek kitöltve az intézményvezető e-mail címére elküldeni április 21.-
ig! 
Akik másik óvodába szeretnék gyermeküket beíratni, 2020. április 2-17-ig jelentkezniük kell egy 
szándéknyilatkozattal (elektronikus úton vagy telefonon) a választott intézményben.  
Akik életvitelszerűen nem Balatongyörökön laknak, de gyermeküket szeretnék a Vonyarcvashegyi 
Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki Tagóvodája intézménybe íratni, szintén a fentiek szerint járjanak 
el. 
Nkt. 8.§ :,,Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 

éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet 

több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető."  
Azokat a gyermekeket, akik 2020. szeptember 1. - 2021. március 1. között töltik harmadik 
életévüket, és szüleik kezdeményezik az óvodába való felvételt, szintén az intézmény honlapján 
található formanyomtatvány kitöltésével tehetik meg. Felvételi kérelmük elbírálása a fent említett 
Nkt. 8. § szerint történik. 
 
Kitöltés után az intézményvezető e-mail címére kell küldeni az óvodai felvétel iránti kérelmet. 
E-mail: ovodavonyarc@gmail.com 
Honlap: vonyarc.vonyarciovi.hu 
Telefonos elérhetőség: +36-83-348-016 (7:30 - 13:00) 
 
Részletes információt az Oktatási Hivatal által kiadott tájékoztatóban olvashatnak, mely szintén 
megtalálható a honlapunkon és az OH honlapján is, valamint az érintett gyermekek lakcímére postai 
úton is érkezik értesítés várhatóan 2020. április 6-10. között. 
 
Vonyarcvashegy, 2020. 04.01.                                      Tüttőné Kovács Ibolya,  intézményvezető                                                                                                                             


