
Nagyalásonyi Napköziotthonos 
Óvoda 
8484 Nagyalásony 
Rákóczi utca 4. 
 
 
Tisztelt Szülők! 
 
A Nagyalásonyi Napköziotthonos Óvodába a 2021/2022-es nevelési évre történő 
beiratkozást, Nagyalásony község Önkormányzatának 8/2021(III.19.)határozata 
alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó ,a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Kormányrendeletet figyelembe véve, a 
következő formában tartjuk.  
 
A beiratkozás ideje:            2021. május 6. (csütörtök) 08.00-16.00h 
                                            2021. május 7. (péntek)      08.00-16.00h 
 
Ezen időkereten belül kérem a beiratni kívánt gyermek szülőjét, hogy a következő 
iratokkal szíveskedjen megjelenni intézményünkben:  
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
 a gyermek lakcímét igazoló dokumentuma 
 a gyermeke TAJ kártyája 
 a szülő személyigazolványa 
 a szülő lakcímkártyája 

 
Bárminemű kérdés esetén,  kérem keressen  az óvoda telefonszámán: 
                                                   06/30 632-5070  
Köszönöm az együttműködésüket! 

 
                                                           
 
                                                      ____________________________ 
                                                             Hiér Judit  intézményvezető                                                       

 
 
 
 
 
Nagyalásony, 2021. április 10. 
 

 



Tájékoztató a beiratkozáshoz 
MIT KELL TUDNI A GYERMEK ÓVODÁBA JÁRÁSÁRÓL  

 
Minden gyermeknek, aki az év augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, 
óvodába kell járnia. A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek 
abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai 
nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi négy órát 
óvodai nevelésben köteles részt venni. 
Az óvodai időszak alapértelmezetten a kicsik hatodik életévéig, vagyis a 
tankötelezettség eléréséig tart. 
 
 Arra is van lehetőség, hogy hároméves kor előtt óvodába járassuk a gyereket, de csak 
akkor, ha a beiratkozástól számított fél éven belül (vagyis áprilishoz képest + fél év: 
az októbert jelent) betölti a hármat, illetve ha az óvoda rendelkezik elegendő 
férőhellyel. 
Az ágazati törvény 8. § (1) bekezdése alapján 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. 
Ebből adódóan bizonyos feltételek esetén már két és fél éves kortól járhat a gyermek 
óvodába. 
 
 
Összefoglalva:  
 Az a gyermek, aki 2018.január 1-2018.augusztus 31. között született- 

kötelezően kezdenie kell az óvodát, hacsak  felmentést nem kap az óvodai 
látogatás alól, melyet a szülőnek kell kezdeményeznie a hozzá tartozó 
kormányhivatalban.  

 Az a gyermek, aki 2018.szeptember 1. és 2018. december 31. között született, 
szintén be kell iratkozzon, de az óvodát ráér a 3. életéve betöltésekor kezdeni.  

 Az a gyermek, aki 2019. január 1. és 2019. augusztus 31. között született, s 
szeretné is elkezdeni majd az óvodát a 3. életéve betöltésekor, ez esetben be 
kell iratkozzon szintén a 2021/2022-es tanévre. 

 


