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HIRDETMÉNY 
 

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 

25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában 

egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy - a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre és a fenti jogszabály 

rendelkezéseire is tekintettel - a 2020/21-es nevelési évre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint 

történik az alábbi intézményekben: 

 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája (9970 

Szentgotthárd, Kossuth Lajos u 14.)  

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág Tagóvodája (9962 

Magyarlak, Boldog Brenner János u 1. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Micimackó Tagóvodája (9962 

Csörötnek, Vasúti út 16.) 

 

2020. április 21-ig az óvoda / tagóvoda automatikusan felveszi a felvételi körzetébe tartozó 

valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda 

felvette volna őket. (A felvétel a BM adatbázis alapján az OH által működtetett KIR információs 

rendszerbe az óvoda által történő rögzítéssel valósul meg.) 

 

A SZEOB Játékvár Óvodája azon gyermekeket veszi fel, akik szentgotthárdi lakcímmel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkeznek és 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Amennyiben 

óvodaköteles, de körzeten kívüli gyermek szeretne a SZEOB Játékvár Óvodájába jelentkezni, vagy 

nem óvodaköteles (vagyis 2020. augusztus 31-ig nem tölti be a 3. életévét), úgy erre irányuló 

szándékát a szülő 2020. április 14-17 között, a 94/554-059-es telefonszámon (8-14 óra között) vagy a 

jatekvar@sztgnet.hu e-mail címen jelezheti. 

 

A magyarlaki és csörötneki tagóvodák tekintetében az eljárás ugyanezen a módon történik, vagyis 

2020. április 21-ig a tagóvoda felveszi a felvételi körzetébe tartozó, az adott településen 

(Magyarlakon, Csörötneken) lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2020.augusztus 31-ig a 

3. életévét betöltő valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy 

másik óvoda felvette volna őket. Amennyiben nem a tagóvoda felvételi körzetébe tartozó gyermek 

kéri a beiratkozást, vagy nem óvodaköteles (nem töltötte be a 3. életévét), úgy erre irányuló szándékát 

a szülő 2020. április 14-17 között az alábbi elérhetőségeken jelezheti:  

- SZEOB Micimackó Tagóvodája: Tel: 94/440-253 (8-14 óra között) vagy e-mail: 

magyarlakovi@sztgnet.hu  

- SZEOB Csillagvirág Tagóvodája: Tel: 94/440-014 (8-14 óra között) vagy e-mail: 

csorotnekovi@indamail.hu . 
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A felvételről az óvoda minden szülőt írásban értesít, az értesítésben meghatározottak szerinti 

dokumentumokat pedig személyesen 2020. szeptember 1-2 napokon kell majd bemutatni. 

 

Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a 

körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Más körzetből csak szabad kapacitás esetén 

vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda 

körzetében lakik. 

 

Szentgotthárd, 2020. április 07. 

 

 

…………………………………… 

Huszár Gábor  

elnök 

…………………………………… 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 


