
 

HIRDETMÉNY! 

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022- es nevelési évre az óvodai beiratkozást a jelen helyzetben a 19/2021. 

(III.10.) EMMI rendelet alapján határozom meg: 

1. személyesen a Szedervirág Óvoda Sávoly Kossuth u. 5. alatt, előre egyeztetett időpontban a 06/ 30-621-8450 

telefonszámon 

2. elektronikus úton a titkarsag@marcaliovodak.hu email címen. 

 

A jelentkezést csak online vagy papír alapon tudjuk elfogadni 2021.04.19. hétfő - 2021.04.20. kedd 

terjedő időszakban! 

Fontos tudnivalók: 

1. Aki személyesen iratkozik be azoknak a beiratkozásra, a következő dokumentumokat hoznia kell magával:  

 felvétel iránti kérelmet, nyilatkozatot (mely a honlapunkról letölthető - marcaliovodak.hu, megadott 

email címre elküldjük, vagy személyesen átadjuk a Posta köz 3 alatt),  

 az egyedül nevelő szülők esetében be kell mutatni a felügyeleti jogot igazoló gyámhatósági 

dokumentumot, 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési 

anyakönyvi kivonat vagy személyigazolvány)  

 A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját,  

 valamint a szülő személyi azonosító és lakcímkártya hatósági igazolványát, 

 amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, arra vonatkozó szakvéleményt. 

2. Az elektronikus beiratkozásnál szkennelve aláírva kérjük az óvodai felvétel iránti kérelmet, nyilatkozatot, 

melyet mindkét szülő az aláírásával hitelesít. Az 1. pontban említett iratok bemutatása az első óvodai napon 

történik. 

 

 Az óvodába a 2021/2022 nevelési évre kötelező beírtatni azon kisgyermekeket, aki: 

2021. augusztus 31-éig betölti a 3. életévét! 

 Beírathatóak, azok a kisgyermekek, akik a jelentkezés napján betöltötték a 2,5 életévüket, de a számukra nem 

kötelező az óvodai nevelés 2021. szeptember 1-től.  

 Az óvodai nevelés alól felmentést a szülő 2021. év május hó 25. napjáig kérhet, annak az évnek az augusztus 

31. napjáig, amelyben a kisgyermek a negyedik életévét betölti. A felmentést engedélyező szerv 

(Kormányhivatal) a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, sajátos helyzete indokolja.  

 A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodai 

kötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó napját (2021.04.23.) követő 15 napon belül 

írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.  

Az óvodai felvételről hozott határozatot legkésőbb a beiratkozás utolsó napjától számított 30 napon belül az intézmény 

megküldi a szülőnek.  

Az intézményünkről, sajátos arculatokról bővebben a honlapon – www.marcaliovodak.hu - tudnak tájékozódni! 

 

Marcali, 2021. 04. 06.       Tamásné Turbéki Angéla 

                     intézményvezető 

               Tel.06/30/2889001 
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