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Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Szentistváni Gézengúz Óvodába a 2021/2022-es nevelési évre 

az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: 

2021. április 27. (kedd) 8.00-16.00 óráig 

2021. április 28. (szerda) 8.00- 14.00 óráig 

A fent jelzett időpontokban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 

31.-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

Kérem, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel az alábbi email címen történő beiratkozást 

vegyék igénybe: szentiovoda2@gmail.com 

Szükséges adatok, melyet e-mailben várunk: 

• Gyermek neve 

• Gyermek születési helye és ideje 

• Anyja leánykori neve 

• Apja neve 

• Gyermek lakcíme/tartózkodási helye, lakcímkártya száma 

• Gyermek TAJ száma 

• Szülők telefonszáma 

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként 

szükséges iratokat. 

Felhívom az óvodába jelentkező gyermekek szüleinek a figyelmét, hogy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§. (1.) bekezdése értelmében „Az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a 

gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. 

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.” 

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

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”  

Ezeket a gyermekeket kötelező az óvodába beíratni! 

mailto:szentiovoda2@gmail.com


Annak a szülőnek, aki gyermekét más település óvodájába kívánja íratni, jelentési 

kötelezettsége van a Szentistváni Gézengúz Óvoda vezetőjének. 

Tekintettel a veszélyhelyzetre, illetve a járvány terjedésének megakadályozása 

érdekében, arra kérem a Kedves Szülőket, hogy a személyes beíratásra akkor kerüljön 

sor, ha az online ügyintézés akadályba ütközik. 

Ebben az esetben a beiratkozás helyszíne: Szentistváni Gézengúz Óvoda, Szentistván, 

Széchenyi u. 12/a. A személyes beiratkozáskor az udvar felől lehet bejönni és a teraszon kell 

várakozni! 

A kitöltött beiratkozási kérelmet és egyéb nyomtatványokat, valamint a beiratkozáshoz 

szükséges iratok másolatát szíveskedjenek benyújtani. 

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket telefonon keresztül is feltehetik. 

06-30/3377620 (vezetői mobil)     és    06-30/3177057 (óvoda) 

 

Szentistván, 2021. március 24. 

 

 

                                                                                 Konczné Besenyei Ágnes. 

                                                                                               óvodavezető 

 

 


