
Tájékoztatás óvodai beiratkozásról 
 

A Kisgyőri Óvoda 2016/2017-s nevelési évre óvodai beiratkozást tart. 

A beiratkozás helye: Kisgyőri Óvoda (3556 Kisgyőr, Arany János u.26.) 

Az óvoda elérhetőségei: 06-46-476-272, 06-30-823-21-82, kisgyoriovoda@gmail.com 

A beiratkozás ideje: 

Szükség szerint folyamatosan, illetve a megadott időben: 
2016. április 25-től május 6-ig, 8 órától 16 óráig. 

Beiratkozáshoz szükséges igazolványok, okiratok: 

- gyermek nevére kiállított személyi azonosító 
- gyermek TAJ kártyája 
- gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
- orvosi vélemény, ha a gyermek tartós, egészségi állapota indokolja (allergia, egyéb) 

 

Beíratási kötelezettség: 

1993.évi LXXIX. törvény 24§ (3) bekezdése alapján, valamint a 2011.évi CXC. Köznevelési 
törvény értelmében: a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti 
augusztus 31-ig, a nevelési év kezdő napjától (2016.09.01.) napi négy órát köteles óvodai 
nevelésben részt venni. A kötelező óvodába járás felmentési módjairól bővebb tájékoztatást 
az óvodában kaphatnak az érdeklődők. A gyermek, ha betöltötte az ötödik életévét óvoda 
köteles korba lép, így erre az életkorra nem vonatkoznak a felmentés lehetőségei. 

A szülő, gondviselő szabálysértést követ el, ha elmulasztja a gyermek időbeni beíratási 
kötelezettségét 

A szabálysértést jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le. 

Kisgyőri Óvoda körzete: Kisgyőr község közigazgatási területe (Kisgyőr, Mocsolyás telep) 

Óvodai felvétellel kapcsolatos döntésről értesítés a szülő, gondviselő címére írásban, illetve 
szülői kérésre e-mailben. 

 

 

Kisgyőr Község Önkormányzata 
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